ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 59/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 374/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου
του
έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ. 26448/23-12-16 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
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Βλάχος Κων/νος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ.
Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ. Σκληρός
Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού µέλους
της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσµευσης
πιστώσεων οικονοµικού έτους 2016.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας
διάταξης σχετικά µε την έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσµευσης πιστώσεων
οικονοµικού έτους 2016.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία
έχει ως εξής:

«Θέτοντας υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
1. τον Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),
2. την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,
3. του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το
άρθρο 4,
4. τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και
Υπ.Οικ.2/96117/0026/20.12.2011,2/112634/0026/17.12.2013,2/97612/0026/22.12.2014,
2/81869/0026/23-12-2015.
5. Την µε αριθµ.357/2016 απόφαση δέσµευσης πιστώσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οποίες η
δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν
µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται,
Εισηγούµαστε

1

την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων και αποδέσµευσης πιστώσεων, για τις οποίες η δαπάνη έχει
µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα
στο οικονοµικό έτος 2016, ως κάτωθι:
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72, παρ. 4 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων και αποδέσµευσης πιστώσεων, για τις οποίες η δαπάνη έχει
µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα
στο οικονοµικό έτος 2016 σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα της εισήγησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 374/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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