ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:167/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 13 του μήνα Ιουνίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
μετά την αριθ. πρωτ: 11898/12-6-2018 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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καρφάκη Μαριάννα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
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 Δήμου Λευκάδας.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα δύο θέματα:
ο
α) για το 1 θέμα διότι σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης (άρθρο 3), η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
ένστασης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 13-6-2018.
ο
β) για το 2 θέμα, διότι πρέπει να υποβληθεί αίτημα στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών για την
πραγματοποίηση εκδρομής του ΚΑΠΗ στις 18-19/6-2018 προκειμένου να γίνει η διάθεση της ανάλογης
πίστωσης στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την Παρασκευή 15-6-2018.
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.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου 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, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1. 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).
2. 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

1

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 ανάληψης
προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν διάταγμα.»
3.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).
4.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.
5. Αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2018 ως κατωτέρω για έγκριση δαπανών και διάθεση
πιστώσεων εις βάρος του προϋπολογιαμού οικονομικού έτους 2018.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
να υποβληθεί αίτημα προς τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση
Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α/Α
1.

ΑΡΙΘΜ
ΕΣ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
1021/5-6-2018

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ
4.300,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.

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 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση
Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α/Α
1.

ΑΡΙΘΜ
ΕΣ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
1021/5-6-2018

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ
4.300,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 167/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

