ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 87/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 28 του µήνα Απριλίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7607/24-4-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7. Σέρβος Κων/νος
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος προσήλθε η κα ∆ήµητρα Σταµατέλου.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης :
Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2015»
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αντώνης Αθανίτης, Πρ/µενος πρ/σµού λογ/ρίου & προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«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. 363/2014 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας όπως τροποποιήθηκε µε
την αριθµ.19/2015 απόφαση ∆.Σ. κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους
2015.
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό
µε την αριθµ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτέρω
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Εισηγούµαστε
την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

10ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
6699.003
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Α-325
28/4/2015
1.218,84
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από την υπηρεσία.
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:
την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015:
1.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

28/4/2015

106699.003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

2.
Α-325

ΠΟΣΟ

1.218,84

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 87/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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