ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 34/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 21 του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2986/17-2-2017 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
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 2ο
της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του
προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους προκειµένου να πληρωθούν υποχρεωτικές
δαπάνες.
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε .κ. Μάρκος Νικητάκης, ο οποίος διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσία που έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Κ∆Κ (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 του γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν αποφάσεων
χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της
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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: 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.
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 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. 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 των
οχηµάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων. 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 αναθέσεις εκτέλεσης έργων,
εργασιών, προµηθειών υπηρεσιών και µελετών. ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο
οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισµού, η επισκευή του
εξοπλισµού των σχολείων, των παιδικών σταθµών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση
αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.
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.»
Με την αριθµ.12/2017-Α∆Α:ΩΛΡΟΩΛΙ-ΖΤ9 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπεβλήθη
αίτηµα στον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για έκδοση Προτάσεων
Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.
Επειδή το οικονοµικό έτος 2016 έχει λήξει και δεν έχει εγκριθεί ακόµη ο προϋπολογισµός του
τρέχοντος έτους, µπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούµενου
έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου
του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.3463/2006
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», προκειµένου να πληρωθούν οι παρακάτω υποχρεωτικές
δαπάνες:
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Α/Α

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΤ.
ΑΝΑΛΗ
ΨΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

1.
2.
3.

Α-153
Α-154
Α-155

21/2/2017
21/2/2017
21/2/2017

10-6612
20-6671
30-6672

4.
5.
6.
7.

Α-156
Α-157
Α-158
Α-159

21/2/2017
21/2/2017
21/2/2017
21/2/2017

30-6263.002
35-6671
70-6671.002
30-6672

8.

Α-160

21/2/2017

30-6265.002

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων &
µηχανηµάτων έργων
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
Επισκευή Ελαστικών οχηµάτωνµηχανηµάτων

ΠΟΣΟ

4.824,10
818,40
999,44
217,00
15,00
140,00
266,33
20,00

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 πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, ήτοι 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.3463/2006 «Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων», προκειµένου να πληρωθούν οι παρακάτω υποχρεωτικές δαπάνες,
σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 34/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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