ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 208/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 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 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9693/18-6-20 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
133Α/19-7-2018).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58
του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του αρθρ.14 του Ν.4625/19, ΦΕΚ-139 α/31-08-2019 ορίζεται
ότι ο ∆ήµαρχος ««ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον
προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση,
µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν
απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να
επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. «Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δηµάρχου, προηγείται απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για µέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης». Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού».
Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του
άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30
του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το δηµοτικό συµβούλιο ως όργανο
αρµόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Με την αριθµ. 6/2020 απόφαση ∆.Σ. που ψήφισε τον προϋπολογισµό του έτους 2020 η οποία ελέγχθηκε
και βρέθηκε νόµιµη σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 34448/25-02-2020-Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα, εγγράφηκε στον Κ.Α.006495.001 «Λοιπές δαπάνες» πιστώσεις ύψους 11.960,00 ευρώ και έχουν διατεθεί 1.277,40 ευρώ.
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Με το αριθµ.1162/22-06-2020/Α∆ΑΜ:20REQ06900046 έγγραφο η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την
ενοικίαση δύο ( 2) χηµικών τουαλετών για την ακτή «Λευκάδα –Γύρα/Κάστρο» για διάστηµα τρεισήµισι µηνών, τη
συντήρησή τους και τους απαιτούµενους περιοδικούς καθαρισµούς ( 14 συνολικά), συνολικού ύψους 1.500,00 €
χωρίς Φ.Π.Α., 1.860,00€ , για την κάλυψη αναγκών βραβευµένων ακτών του ∆ήµου Λευκάδας, που συµµετέχουν
στο ∆ιεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζια Σηµαία» και την ικανοποίηση κριτηρίων που αυτή η συµµετοχή συνεπάγεται.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την εξειδίκευση της πίστωσης για τον Κ.Α.00-6495.001 «Λοιπές ∆απάνες», συνολικού ποσού 1.860,00€ για την
ενοικίαση δύο ( 2) χηµικών τουαλετών για την ακτή «Λευκάδα –Γύρα/Κάστρο» για διάστηµα τρεισήµισι µηνών, η
συντήρησή τους και οι απαιτούµενοι περιοδικοί καθαρισµοί ( 14 συνολικά), για την κάλυψη αναγκών βραβευµένων
ακτών του ∆ήµου Λευκάδας, που συµµετέχουν στο ∆ιεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζια Σηµαία» και την ικανοποίηση
κριτηρίων που αυτή η συµµετοχή συνεπάγεται.»

•
•
•

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
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της πίστωσης για τον Κ.Α.00-6495.001 «Λοιπές ∆απάνες», συνολικού ποσού 1.860,00€
για την ενοικίαση δύο ( 2) χηµικών τουαλετών για την ακτή «Λευκάδα –Γύρα/Κάστρο» για διάστηµα τρεισήµισι
µηνών, η συντήρησή τους και οι απαιτούµενοι περιοδικοί καθαρισµοί ( 14 συνολικά), για την κάλυψη αναγκών
βραβευµένων ακτών του ∆ήµου Λευκάδας, που συµµετέχουν στο ∆ιεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζια Σηµαία» και την
ικανοποίηση κριτηρίων που αυτή η συµµετοχή συνεπάγεται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 208/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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