ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 329/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
15322/4-9-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 5.050,00 ευρώ από το
Υπουργείο Εσωτερικών για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών ∆/νσης Οικον. Υπηρ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
• Το αρ. φύλλου 161/22-08-2020 ΦΕΚ, τεύχος Α΄ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στο άρθρο 6, παρ. 1
«αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών ΚΑΠ,
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά
προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής». Στην παρ. 2 του ίδιου
άρθρου «Η απόφαση του συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό
χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της εισήγησης της
Οικονοµικής Επιτροπής. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.
• Το υπ’ αρ. πρωτ. 53958/09-07-2020 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων που αφορά την
αναγγελία πίστωσης για το ∆ήµο Λευκάδας.
• Το αρ. 278 Α/2020 γραµµάτιο είσπραξης της ταµειακής υπηρεσίας, που αφορά την επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2020.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
για την αποδοχή της πίστωσης ποσού 5.050,00 ευρώ και προτείνουµε να εγγραφεί στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως
εξής:
στον Κ.Α. Εσόδου 1312.000 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)» µε το
ποσό 5.050,00 ευρώ και
στον Κ.Α. Εξόδου: 70-6261.002 µε τίτλο «Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» µε το ποσό των 5.050,00
ευρώ.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
α
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθρου 6 της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (αρ. 161/22-082020 ΦΕΚ, τεύχος Α΄).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της πίστωσης ποσού 5.050,00 ευρώ µε εγγραφή στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
στον Κ.Α. Εσόδου 1312.000 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)» µε το
ποσό 5.050,00 ευρώ και
στον Κ.Α. Εξόδου: 70-6261.002 µε τίτλο «Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» µε το ποσό των 5.050,00
ευρώ.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 329/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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