ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 182/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 16η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 19428/15.7.2014 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της Η.∆. : της αριθ.24/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 10: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου
Λευκάδας , έτους 2014.
Εισηγητής : Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον του θέµατος, γιατί:
1. πρέπει να ολοκληρωθούν άµεσα οι διαδικασίες ανάθεσης ναυαγοσωστικών
υπηρεσιών σε 4 κενές θέσεις πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου µας κατά την
τρέχουσα θερινή περίοδο καθώς και η προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού των
ακτών.
2. επειδή σε κάθε πολιτικό γάµο δίδονται αναµνηστικά δώρα (βιβλία της Λευκάδας),
σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ., και τα οποία έχουν εξαντληθεί λόγω τέλεσης
πολλών πολιτικών γάµων, κατά την θερινή περίοδο, πρέπει να προβούµε άµεσα
στην αντίστοιχη προµήθεια.
3.Επίσης κατά την συνεδρίαση, και ύστερα από πρόταση της Αντιδηµάρχου ΣκιαδάΠετούση Ζωίτσας, αποφασίστηκε ότι πρέπει να ενταχθούν στον πρ/σµό του ∆ήµου
α) τα αντίστοιχα ποσά για προµήθεια υλικών του γηπέδου και εργασίες κατασκευής
αποδυτηρίων γηπέδου, γιατί το γήπεδο πρέπει να πάρει άδεια λειτουργίας για την
νέα ποδοσφαιρική περίοδο.
β) να ενταχθεί ποσό για το κοινωνικό παντοπωλείο, γιατί είναι κλειστό εδώ και 2
βδοµάδες, λόγω έλλειψης τροφίµων και πρέπει να γίνει άµεσα προµήθεια τροφίµων.
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γ) Και το ποσό που αναφέρεται στην προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών, γιατί
σύµφωνα µε έγγραφο του υπουργείου θα γίνει έλεγχος όλων των παιδικών χαρών
µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία και πρέπει να γίνει άµεσα η προµήθεια των
οργάνων
Με πρόταση της υπηρεσίας εντάσσεται στον πρ/σµό του ∆ήµου ποσό, για την
επιµόρφωση των υπαλλήλων σε σεµινάρια για τον πρ/σµό τα οποία θα γίνουν
άµεσα.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Ρόκκος Στυλιανός, διάβασε στην Ο.Ε. την
εισήγηση της υπηρεσίας και ζήτησε την ψήφισή της στο σύνολό της, όπως αναλυτικά
αναφέρεται παρακάτω:
«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. 373/2013 Α∆Α:(BΛ1ΥΩΛΙ-Ι90) απόφαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Λευκάδας κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισµό του έτους 2014 και
µε την αριθµ. 450/2013 απόφασή του ενέκρινε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης
(Ο.Π.∆) του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2014.
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες µε την αριθµ.
πρωτ. 154/20/16-01-2014 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Α)την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων
προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014:
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Κ.Α.Ε

1

Α- 555

00-6434.003

2

Α- 556

30-6699.009

3

Α- 557

30-7321.004

4

Α-558

70-7425.002

5

Α- 559

70-7425.008

6

Α- 560

70-6495.011

7

Α- 561

00-6073.

8

Α-562

70-7135.002

του

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ∆ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚ.ΑΠΟ∆.ΓΗΠΕ∆ΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΚΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

εγκεκριµένου

ΠΟΣΟ

894,60
2.324,18
2.300,10
1.377,60
24.464,70
2.479,90
1.500,00
2.959,38

Β) Με την αριθµ.129/2014 (Α∆Α:ΒΙΦΘΩΛΙ-Ω0Ι) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η µε αριθµ.409/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του

2

ΚΑΕ 30-7425.004 «Εργασία µετεγκατάστασης αίθουσας διδασκαλίας από
Τ.Κ.Βλυχού στη Τ.Κ.Καρυωτών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014
για διάθεση πίστωσης ποσού 4.878,00 ευρώ. Ακολούθησε η µε αριθµ.12806/0905-2014 απόφαση ∆ηµάρχου απευθείας ανάθεσης της εν λόγω εργασίας και η
υπογραφή σχετικής σύµβασης. Κατά της εν λόγω απόφασης ∆ηµάρχου έγινε
προσφυγή από τον Πρόεδρο της Τ.Κ.Καρυωτών η οποία και απορρίφθηκε
σύµφωνα
µε
την
αριθµ.
πρωτ.10664/529/07-07-2014
απόφαση
της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Κατά το
χρονικό διάστηµα εξέτασης της προσφυγής δεν εκτελέστηκε
η σύµβαση µε
αποτέλεσµα να λήξει η ισχύς της. Ως εκ τούτου εισηγούµαστε την εκ νέου
έγκριση της µε αριθµ.409/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και τη σχετική
διάθεση πίστωσης.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α) την έγκριση διάθεσης των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παραπάνω
πίνακα.
Β) Με την αριθµ.129/2014 (Α∆Α:ΒΙΦΘΩΛΙ-Ω0Ι) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η µε αριθµ.409/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ
30-7425.004 «Εργασία µετεγκατάστασης αίθουσας διδασκαλίας από Τ.Κ.Βλυχού στη
Τ.Κ.Καρυωτών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 για διάθεση
πίστωσης ποσού 4.878,00 ευρώ. Ακολούθησε η µε αριθµ.12806/09-05-2014
απόφαση ∆ηµάρχου απευθείας ανάθεσης της εν λόγω εργασίας και η υπογραφή
σχετικής σύµβασης. Κατά της εν λόγω απόφασης ∆ηµάρχου έγινε προσφυγή από
τον Πρόεδρο της Τ.Κ.Καρυωτών η οποία και απορρίφθηκε σύµφωνα µε την αριθµ.
πρωτ.10664/529/07-07-2014
απόφαση
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Κατά το χρονικό διάστηµα εξέτασης της
προσφυγής δεν εκτελέστηκε η σύµβαση µε αποτέλεσµα να λήξει η ισχύς της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 182/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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