Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:22/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:199/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του
μήνα Aυγούστου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
21987/10.8.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.22-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πιστώσεων πρ/σμού
έτους 2012.
Εισηγ: κ.Eλευθ.Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε τα εξής:
“ Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 πριν από κάθε ενέργεια
για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου 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.
Συνημμένα υποβάλλουμε:

-την αριθμ. Α-587/09-08-2012 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση
πίστωσης ποσού 1.519,98¨€ σε βάρος του Κ.Α. 35-6694.008 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για προμήθεια τεσσάρων
χορτοκοπτικών για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Λευκάδας.
-την αριθμ. Α-588/09-08-2012 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση
πίστωσης ποσού 1.299,99¨€ σε βάρος του Κ.Α. 35-6694.008 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για προμήθεια δύο θαμνοκοπτικών
για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Λευκάδας.
-την αριθμ. Α-589/09-08-2012 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση
πίστωσης ποσού 369,00¨€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6263 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012, για συντήρηση & επισκευή οχήματος του Δήμου
Λευκάδας.
-την αριθμ. Α-591/10-08-2012 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση
πίστωσης ποσού 23.600,00¨€ σε βάρος του Κ.Α. 20-7336.004 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για εργασίες αναδιευθέτησης
απορριμμάτων Δημ. Ενότητας Ελλομένου.
-τις αριθμ. Α-46/14-02-2012 και Α-278/03-05-2012 Προτάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ποσού 3.000.000,00¨€ και 4.742.062,00
σε βάρος του Κ.Α. 8116.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για
δαπάνες προμηθειών-εργασιών κ.τλ..
- Με την αριθμ. 94/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκ παραδρομής
εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης μόνο για 774.206,20 ευρώ και γι’ αυτό πρέπει να
διατεθεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι 6.967.855,80 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούμαστε
την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του
Δήμου για το οικονομικό έτος 2012:
Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ

1

35-6694.008

Προμήθεια βενζ. μηχανημάτων για πυρασφάλεια

1.519,98

2
3

35-6694.008
20-6263

1.299,99
369,00

4

20-7336.004

5

8116.001

Προμήθεια βενζ. μηχανημάτων για πυρασφάλεια
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
εργασίες αναδιευθέτησης απορριμμάτων Δημ.
Ενότητας Ελλομένου
Δαπάνες προμηθειών-εργασιών κ.τλ.

ΠΟΣΟ
(€)

23.600,00
6.967.855,80

Στο σημείο αυτό τα μέλη κος .Μπραντζουκάκης Νίκος και κος. Μαργέλης Γεώργιος,
ανέφεραν ότι ακόμη δεν έχει διατεθεί η πίστωση της ΣΑΤΑ 2012 και για το λόγο αυτό
είναι αρνητικοί ως πρός τη διάθεση της πίστωσης που αφορά στις εργασίες
αναδιευθέτησης απορριμμάτων Δ/Ε Ελλομένου, για το ποσό των 23.600,00€, που
αναγράφεται στις πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου
για το οικονομικό έτος 2012:

Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ

1

35-6694.008

Προμήθεια βενζ. μηχανημάτων για πυρασφάλεια

1.519,98

2
3
4

35-6694.008
20-6263
8116.001

Προμήθεια βενζ. μηχανημάτων για πυρασφάλεια
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Δαπάνες προμηθειών-εργασιών κ.τλ.

1.299,99
369,00
6.967.855,80

ΠΟΣΟ
(€)

και κατά πλειοψηφία αποφασίζει
με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά, των κ.Μαργέλη και Μπραντζουκάκη
για τους λόγους που ανέφεραν παραπάνω, την έγκριση διάθεσης της πίστωσης
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012,
ΚΩΔΙΚΟΣ
Κ.Α
20-7336.004

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
εργασίες αναδιευθέτησης απορριμμάτων Δημ. Ενότητας
Ελλομένου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 199/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ
(€)
23.600,00

