ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 12/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1268/20-1-2017 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτηµάτων στη ∆/νση Οικονοµιών Υπηρεσιών του
∆ήµου για έκδοση σχετικών πράξεων αναλήψεων υποχρέωσης.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση θέµατος
εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε υποβολή αιτηµάτων στη ∆/νση Οικονοµιών Υπηρεσιών του
∆ήµου για έκδοση σχετικών πράξεων αναλήψεων υποχρέωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών της Επιτροπής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Κ∆Κ (ν.3463/06) ορίζονται τα εξής:
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1.Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός και πάντως όχι αργότερα από το τέλος
Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, µόνον
ως προς την πληρωµή:
α)των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 158
β)των δαπανών του γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν αποφάσεων
χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της
υλοποίησης εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον
προϋπολογισµό του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την
καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών»
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν.3463/2006), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του
έτους που έχει λήξει είναι µεταξύ άλλων είναι και οι εξής:…δ)Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία
υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση µηχανηµάτων
και των οχηµάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα
τέλη ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών…ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από
συµβάσεις αναθέσεις εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών υπηρεσιών και µελετών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72
παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός
από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06,
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).
Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ορίζεται ότι «Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο
Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο(2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της
παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος , εφόσον: i)συντρέχουν οι οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ.2 του
Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόµιµη κατά την
έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β΄ του Ν.4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει
σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο παρόν διάταγµα.»
Το µε αριθµ. εσ.πρωτ.84/25-01-2017 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµιών Υπηρεσιών για
προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου, ποσού
587,94 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου του προηγούµενου
οικονοµικού έτους, ήτοι 2016.
Το µε αριθµ.85/25-01-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για ανάγκη πληρωµής
του λογαριασµού του συνεχιζόµενου έργου «Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων τοπικών
κοινοτήτων Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού 17-11-2015» για το οποίο έχει συναφθεί
σύµβαση εντός του έτους 2016 και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.Ε 30-7336.027.Συνεπώς
πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης ποσού 601.271,02 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου του προηγούµενου οικονοµικού έτους ήτοι 2016.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Να υποβληθεί αίτηµα προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
για να εκδώσει τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και να βεβαιώσει τη νοµιµότητα των δαπανών
ως κάτωθι:
•

•

Προµήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου,
ποσού 587,94 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2016,
πληρωµής του λογαριασµού του συνεχιζόµενου έργου «Αποκαταστάσεις κοινωφελών
δικτύων τοπικών κοινοτήτων Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού 17-11-2015» για το
οποίο έχει συναφθεί σύµβαση εντός του έτους 2016 και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
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Κ.Α.Ε 30-7336.027, ποσού 601.271,02 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
του ∆ήµου του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2016.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να υποβληθεί αίτηµα προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, για να εκδώσει τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και να βεβαιώσει τη νοµιµότητα
των δαπανών ως κάτωθι:
•

•

Προµήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου,
ποσού 587,94 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2016,
πληρωµής του λογαριασµού του συνεχιζόµενου έργου «Αποκαταστάσεις κοινωφελών
δικτύων τοπικών κοινοτήτων Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού 17-11-2015» για το
οποίο έχει συναφθεί σύµβαση εντός του έτους 2016 και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
Κ.Α.Ε 30-7336.027, ποσού 601.271,02 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
του ∆ήµου του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2016.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 12/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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