ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 58/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 366/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25991/16-12-16 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Βλάχος Κων/νος
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 1ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας
έτους 2016.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, είπε τα 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).
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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.314/2015 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατάρτισε και ψήφισε τον
προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους 2016.
H ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό έτους
2016 µε την αριθµ. πρωτ.169627/17316/28-12-2015 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Ακολούθως, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 µε τις κάτωθι αποφάσεις του :3/2016, 57/2016, 159/2016, 233/2016,
280/2016, 314/2016, 357/2016 και 432/2016 οι οποίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες µε τις αριθµ.
πρωτ. 9530/951/03-02-2016 – Α∆Α : ΩΟΠΦΟΡ1Φ-81Τ, 39209/3860/31-03-2016- Α∆Α : ΨΕΗ6ΟΡ1Φ23Ω,
66069/6798/25-05-2016 – Α∆Α : 78Π9ΟΡ1Φ-57Α,
91211/9418/14-07-2016 –
Α∆Α:Ψ75ΨΟΡ1Φ-∆ΝΧ, 109310/10-08-2019 – Α∆Α: ΩΕ0ΖΟΡ1Φ-ΘΗΙ, 134450/13-09-2016,
175794/21-10-2016 –Α∆Α:Ω∆ΞΑΟΡ1Φ-ΗΑΕ και 231594/8-12-2016 –Α∆Α:7Η6ΖΟΠ1Φ-Β74 αντίστοιχα
αποφάσεις του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και
Ιονίου,
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαστε
Α. την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2016:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΤ.
ΑΝΑΛΗ
ΨΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

1.

Α-1100

20-12-2016

15-6273

2.

Α-1101

20-12-2016

00-6495.004

3.

Α-998

29-11-2016

15-6481.001

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ
Η΄
ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ∆ΙΚΕΣ ΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ

6.377,00
350,00

1.852,96

Είχε εγκριθεί µε την
αριθµ.332/2016απ.Οικ.Επ.
Εισηγούµαστε την
επανέγκριση τις σχετικής
πίστωσης λόγω διόρθωσης
του σχετικού αιτήµατος στο
ΚΗΜ∆ΗΣ

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 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2016, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 366/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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