ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 34/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 16
του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2610/11-2-2015 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
Απόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του
προηγούµενου οικονοµικού έτους προκειµένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αντώνιος Αθανίτης, Πρ/νος Πρ/σµού
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«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 που 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 ∆ΚΚ (Ν. 3463/2006), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός
του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς και
τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων.

1

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' αποκοπή εξόδων
κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των προγραµµατικών
συµβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα,
ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση
των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους.
ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων και η προµήθεια υλικών και τροφίµων
για
την
άσκηση
της
αρµοδιότητας
κοινωνικής
προστασίας
και
αλληλεγγύης.
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραµµάτων δράσης των
κοινωφελών
επιχειρήσεων.
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών,
προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών».
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012
τεύχος Α'), και την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α') όλα τα
νοµικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον
προϋπολογισµό κάθε έτους µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο
προϋπολογισµός.
Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες
αντικειµενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αµελλητί στον Υπουργό Οικονοµικών και
αναγνωρίζονται ως τέτοιοι µε απόφαση του, καµία δαπάνη, πλην των πληρωµών συντάξεων,
αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόµιµη.
Επίσης µε το άρθρο 3 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β') οι διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ∆Κ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισµού, εφαρµόζονται
για πληρωµή δαπανών, µόνο µέχρι την 31η Ιανουαρίου.
Με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'), έµµεσα, περιορίστηκε
το χρονικό διάστηµα ισχύος του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006.
Όµως, από 01.01.2015 οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 καταργούνται µε την
περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14.
Σηµειώνουµε ότι η διάταξη του άρθρου 160 του ∆ΚΚ - Ν. 3463/2006, δεν έχει καταργηθεί έως
σήµερα. Συνεπώς, από την κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 επανέρχεται σε
ισχύ η δυνατότητα των δήµων να πληρώνουν τις υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος Μαρτίου του
επόµενου οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.
Επειδή το οικονοµικό έτος 2014 έχει λήξει και δεν έχει ακόµα εγκριθεί ο προϋπολογισµός του
τρέχοντος έτους, µπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούµενου
έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου
του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2014, σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 3463/2006
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», προκειµένου να πληρωθούν οι παρακάτω υποχρεωτικές
δαπάνες
Α.Π.Α.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε.

140

12/2/2015

30-7341.001

141

13/2/2015

30-7341.002

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

2

ΠΟΣΟ

280.000,00
5.000.000,00

142

13/2/2015

30-7341.003

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ)

143

13/2/2015

20-7341.001

145

13/2/2015

25-7341.002

146

13/2/2015

25-7341.003

147

13/2/2015

25-7341.004

148
149

13/2/2015
13/2/2015

25-7341.005
20-7341.002

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΥΠΗΡ.ΤΕΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ .ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ)
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΕΓΚΑΤ.ΕΠΕΞΕΡ.ΛΥΜ.∆.ΕΛ
ΛΟΜΕΝΟΥ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

150
151

13/2/2015
13/2/2015

20-7341.003
20-7341.004

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

140.000,00
236.160,00

300.000,00
106.910,00

112.832,34

2.708.729,12
50.000,00
50.000,00
50.000,00

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου
του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2014, σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 3463/2006
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», προκειµένου να πληρωθούν οι παρακάτω υποχρεωτικές
δαπάνες
Α.Π.Α.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

140

12/2/2015

30-7341.001

141

13/2/2015

30-7341.002

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

142

13/2/2015

30-7341.003

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

143

13/2/2015

20-7341.001

145

13/2/2015

25-7341.002

280.000,00
5.000.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ)

236.160,00

300.000,00

146

13/2/2015

25-7341.003

147

13/2/2015

25-7341.004

148
149

13/2/2015
13/2/2015

25-7341.005
20-7341.002

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΥΠΗΡ.ΤΕΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ .ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ)
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΕΓΚΑΤ.ΕΠΕΞΕΡ.ΛΥΜ.∆.ΕΛ
ΛΟΜΕΝΟΥ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

150
151

13/2/2015
13/2/2015

20-7341.003
20-7341.004

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 34/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

140.000,00

106.910,00

112.832,34

2.708.729,12
50.000,00
50.000,00
50.000,00

Τα Μέλη

