Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 7/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:69/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 6η του µήνα
Mαρτίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.5527/ 28.2.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
1ο ΘΕΜΑ
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση διάθεσης πιστώσεων ,
έτους 2014.
Εισηγήτ: κ. Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµηµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
O Εισηγητής αναφέρει:
«Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 113/2010 πριν από κάθε
ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε
την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία
πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση-άρθρο 21, παρ. 2, Ν. 2362/1995).
Σύµφωνα µε την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
Με την αριθµ. 373/2013 Α∆Α:(BΛ1ΥΩΛΙ-Ι90) απόφαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Λευκάδας κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισµό του έτους 2014 και
µε την αριθµ. 450/2013 απόφασή του ενέκρινε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης
(Ο.Π.∆) του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2014.

Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες µε την αριθµ.
πρωτ. 154/20/16-01-2014 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014:
Κ.Α.Ε
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
A-263
30-7333.003 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Α-264
20-7336.001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ -ΚΑΣΤΟΥ
Α-265
45-7326.003 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ
Α-266
30-7323.009 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
ΛΥΓΙΑΣ
Α-267
30-7413.014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ
∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ
Α-268
30-7413.010 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΒΑΡ∆ΑΝΙΩΝ
Α-269
25-6699.007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ
Α-270
25-7135.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

εγκεκριµένου
ΠΟΣΟ

44750,00

5000,00

12100,00
962,00
4000,00
4000,00
11999,88
448,95

Με την Α-251 ΠΑΥ έγινε διάθεση πίστωσης (Αριθµ. 53/2014 απόφαση της
οικονοµικής επιτροπής ,Α∆Α:BIEΛΩΛΙ-ΧΜΓ) του ποσού των 26923,78€ στον
Κ.Α 30-7333.005 στον οποίο εκ παραδροµής αναγράφηκε λάθος τίτλος. Ο
σωστός τίτλος του ΚΑ 30-7333.005 είναι «Επισκευή οδοστρώµατος και
επούλωση λακούβων Απολλωνίων και Ελλοµένου» αντί του
«Αποκατάσταση δρόµου Καλάµου-Αγραπιδιάς».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να εγκρίνει τη διάθεση
των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου για το
οικονοµικό έτος 2014 , σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014, ως έχουν στην παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 69/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

