ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 26ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:165/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 8 του μήνα Ιουνίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 11507/7-6-2018 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4.
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σέρβο Κων/νο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την διάθεση πίστωσης που αφορά στην πρόσληψη
ναυαγοσωστών για την τρέχουσα θερινή περίοδο, λόγω ανάγκης επίσπευσης των διαδικασιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης, έναντι υποχρεώσεων του Δήμου, από 1/6/2018.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον
της Συνεδρίασης, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.80/2016 πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης του Δημοσίου 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 (νομική δέσμευση-άρθρο 66,
παρ.1, Ν. 4270/2014).
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.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
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ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.»
Σύμφωνα με Το αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016-ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ έγγραφο Υπ.Οικ. για
δαπάνες του αρ. 9 μεταξύ αυτών και δαπάνες τακτικών αποδοχών , συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου
χρέους, ασφαλιστικών παροχών…» του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016) δεν απαιτείται τεκμηριωμένο
αίτημα από τον διατάκτη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (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
Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Με την αριθμ.487/2017 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισμό
και το ΟΠΔ του έτους 2018, η ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με τις αριθμ.
πρωτ.19490/29-01-2018-ΑΔΑ:ΨΚ8ΘΟΡ1Φ-Τ3Κ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου αντίστοιχα.
Με τις αριθμ.70/2018-ΑΔΑ:ΨΦΧΤΩΛΙ-ΧΔΩ και 130/2018-ΑΔΑ:6ΓΑΥΩΛΙ-8Α9 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο
η
η
ψήφισε την 1 και 2 αντίστοιχα αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 οι οποίες ελέγχθηκαν και
βρέθηκαν νόμιμες σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.68759/4-04-2018-ΑΔΑ:755ΣΟΡ1Φ-ΙΞ1 και 83053/27-4-2018ΑΔΑ:6Γ2ΑΟΡ1Φ-0Χ5 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. 157/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υποβλήθηκε
αίτημα στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση
προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018:
Α/Α

Αρ.
ΠΑΥ

Ημ.Έκδοσης

KA

1.
Α-1002

04-06-2018

70-6142.001

Περιγραφή
Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου ( Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών
Δήμου Λευκάδας).

Ποσό
Δέσμευσης

24.800,00

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 των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 165/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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