Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:19/2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της
Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:132/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 28η του μήνα
Iουνίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ήλθε σε
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.18455/28.6.2013 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
H Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, γιατί η δήλωση δαπανών στο ΕΣΠΑ, από το
οποίο χρηματοδοτείται το έργο, έχει καταλυτική ημερομηνία εως την 30-6-13.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Καρτάνος Ιωάννης
6) Σάντα-Μακρή Αικατ.
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.18-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
“ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το
έργο ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ”.
Εισηγητ : κ.Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
O Eσηγητής αναφέρει:
“ Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 πριν από κάθε
ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου 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. 33/2013 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας κατάρτισε
και ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2013 και με την αριθμ. πρωτ. 106/14-022013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Κ.Α.Ε.

A-656
“.

30-7326.002

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡ. ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει τη διάθεση
της παραπάνω πίστωσης,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης ,του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου
για το οικονομικό έτος 2013, ως έχει στην παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΟΣΟ (€)

790.000,00

