ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 258/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 22η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 27455/17.10.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Καρφάκη Μαριάννα
6. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Κούρτης Γεώργιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2014.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
Η Ο.Ε. οµόφωνα προτάσσει για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος και διάβασε στην
επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 113/2010 πριν από κάθε ενέργεια για την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου 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 (δηµοσιονοµική δέσµευση-άρθρο 21, παρ. 2, Ν. 2362/1995).
Σύµφωνα µε την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
Με την αριθµ. 373/2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΥΩΛΙ-Ι90) απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας
κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισµό του έτους 2014 και µε την αριθµ. 450/2013 απόφασή του
ενέκρινε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2014.
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες µε την αριθµ. πρωτ. 154/20/16-012014 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας
και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
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Την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Κ.Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση
µετακινούµενων αιρετών
Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών
∆ηµοσίου
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

ΠΟΣΟ (€)

Α-724

00-6421

3.000,00

Α-725

15-6741.008

Α-726

20-6012

Α-727

30-6323

Α-728

70-6236.002

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
Μίσθωση χώρων στάθµευσης ∆.Ε.
Ελλοµένου

Α-729

70-6261.002

Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων

399,60

Α-730

30-7326.016

617,36

Α-731

30-7413.018

Α-732

80-8242.002

Κατασκευή τοιχίου στους Πηγαδησάνους
Μελέτη πράξεων εφαρµογής Π.Μ.
Νυδριού-Μ. Αυλάκι (Β & Γ κεφ.)
Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταµ.
Αλληλοβοήθειας Π.Ο.Ε. – ∆.Ο.Υ.

Α-733

10-6264.005

Α-734

20-7341.006

Συντήρηση ανελκυστήρα ∆ηµαρχείου
Έργα αποκ.τελικής κάλυψης &
επαν.φυσ.περιβ.ΧΥΤΑ Μεγανησίου στη
θέση Σκίζα

Α-735

10-7135.001

Λοιπός εξοπλισµός

150,00

Α-736

00-6453

688,80

Α-737

10-6691

Λοιπές συνδροµές
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και
φωταγωγήσεων

500,00

Α-738

30-6699.008

Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Καρυάς

975,00

Α-739

10-6699.002

Α-740

10-6699.005

Προµήθεια αναλώσιµων
Προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ ∆.Ε.
Ελλοµένου-Απολλωνίων

12.747,20

12.000,00
5.500,00
2.200,00

12.500,00
50,00
2.048,00

549.552,41

1.218,93
850,16

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση διάθεσης των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου για το
οικονοµικό έτος 2014, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 258/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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