ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 34/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2981/18-2-16 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Χαλικάς Ευάγγελος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
Για το 1ο θέµα, διότι οι ανατροπές που αφορούν σε Κ.Α. Εξόδων της 2ης αναµόρφωσης, προηγούνται
της απόφασης της αναµόρφωσης.
Για το 2ο θέµα, διότι η 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του ∆ήµου, η οποία
αφορά κυρίως σε τακτοποιητικές εγγραφές και µεταφορές υπολοίπων έργων-µελετών-προµηθειώνυπηρεσιών, περιλαµβάνει και εγγραφές σε Κ.Α.Ε. Εσόδων-Εξόδων από έκτακτες επιχορηγήσεις
Υπουργείων για την αντιµετώπιση των σοβαρών ζηµιών που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 1711-2015 και κρίνονται κατεπείγουσες οι εγγραφές τους στον προϋπολογισµό προκειµένου να
προχωρήσουν οι διαδικασίες εκτέλεσης έργων και µισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού.
Οµόφωνα η Ο.Ε. αποφασίζει το κατεπείγον της Συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσµευση
πιστώσεων οικονοµικού έτους 2016.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
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Οµόφωνα αποφασίζεται η αναβολή του θέµατος, λόγω µη προσκόµισης της εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 34/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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