Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:62/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 12η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 5591/8.3.2012
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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.6-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εξόφληση των υποχρεωτικών
δαπανών μέχρι την 31-3-012 σε βάρος του προϋπολογισμού 2011, για την
αγορά ακινήτου στον πρώην Δήμο Σφακιωτών.
Εισηγητ:κ.Ελευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής
κ. Σπύρος Δελλαπόρτας-Υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής κος Σπύρος Δελλαπόρτας ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Σύμφωνα με το αριθ.160 του ΔΚΚ (ν.3463/06) ορίζονται τα εξής:
Ωσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός και όχι αργότερα από το τέλος
Μαρτίου του επόμενου έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει
μόνο ως προς την πληρωμή:
α)των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 158 του ΔΚΚ.
β)των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν
αποφάσεων χρηματοδότησης από την κρατική διοίκηση, καθώς και αυτών που
γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων τα οποία
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.4038/12 στη παρ. 1 του άρθρου 158 του
Ν.3463/06 προστίθενται εδάφια ως εξής;
α) Tα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών
και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης.
β) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων
δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
γ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων,
εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου , με την 38/012
απόφασή της ενέκρινε την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
προηγούμενου οικονομικού
έτους 2011, προκειμένου να πληρωθούν οι
υποχρεωτικές δαπάνες του.
Σε συνέχεια αυτών πρέπει να συμπληρωθεί και η εξής υποχρεωτική δαπάνη:
Α)Αγορά ακινήτου στο πρώην Δήμο Σφακιωτών, ποσού:34.000,00€-Κ.Α.307112.001».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
με την έγκριση της διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή και της παραπάνω
υποχρεωτικής δαπάνης του προηγούμενου έτους.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 158 παρ.1 και άρθρο160 του ΔΚΚ.
-το Ν.4038/12
-την 38/012 απόφασή της
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου
οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη της
αγοράς ακινήτου στο πρώην Δήμο Σφακιωτών, ποσού:34.000,00€-Κ.Α.30-7112.001.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 62/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

