ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 118/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 15 του µήνα Μαϊου του
έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 9034/11-5-17 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Θερµός Ευάγγελος (αναπλ.)
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας
δαπανών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).
2. Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆.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

1

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 ανάληψης προηγείται
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
παρόν διάταγµα.»
3. Με την αριθµ.13/2017-Α∆Α:ΨΙ5ΒΩΛΙ-Π0Η απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατάρτισε και ψήφισε
τον προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους 2017 και µε την αριθµ.122/2017-Α∆Α:7ΤΕΕΩΛΙ-ΧΝ8
απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισε την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες σύµφωνα µε τις αριθµ. πρωτ.42221/0103-2017-Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ και 74161/27-04-2017/Α∆Α:7ΛΦΨΟΡ1Φ-ΠΑΞ αποφάσεις της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
5. Αιτήµατα των Υπηρεσιών του ∆ήµου για δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
να υποβληθεί αίτηµα προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για
έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ως κάτωθι:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ
ΕΣ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

725/15-05-2017

2

716/12-052017/17REQ006175414

3

717/12-5-2017

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4

701/11-052017/17REQ006169291

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

704/11-052017/17REQ006169810
700/11-052017/17REQ006169351

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8

702/11-052017/17REQ006169650
703/11-052017/17REQ006169028

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9

727/15-05-2017

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5
6

ΠΟΣΟ

365,23

24.613,88
744,00

7.440,00
3.720,00

3.449,68
3.769,91

7

1.890,00

9.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40Χ30
ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
∆.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆.Ε.ΚΑΡΥΑΣ
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

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 υποβολή αιτήµατος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών έκδοσης Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε τον
ανωτέρω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 118/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

