ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 238/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 10η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 26331/6.10.2014 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 εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Καρφάκη Μαριάννα
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9. Κοντογεώργης Ηλίας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απόντες
Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 17ο 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 Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα προτάσσει προς συζήτηση το 17ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης.
Στη συνέχεια διαβάστηκε η 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:(BΛ1ΥΩΛΙ-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.
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Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Α) Την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2014:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Κ.Α.Ε

Α- 716

30-7323.019

Α- 717

00-6142.002

Α- 719

30-6265.002

Α-720

25-6699.014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΑΠΟΚ. ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜ.
Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΒ.ΠΡΟΣ
ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ Ν.Π.Ι.∆.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ∆.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΠΟΣΟ

4.005,00
6.000,00
100,00
13.566,90

Β) Με την αριθµ.199/2014 (Α∆Α:7ΣΩΧΩΛΙ-Ξ37) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µε
αριθµ.615/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 30-7321.004 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 για
δέσµευση ποσού 300,00 ευρώ.
Λόγω µη υπολογισθέντος του Φ.Π.Α. 23% στην εκτίµηση του συνολικού κόστους εισηγούµαστε
την έγκριση της τροποποίησης της εν λόγω Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ως προς το ποσό
δέσµευσης ήτοι στο ποσό των 369,00 ευρώ καθώς και της σχετικής διάθεσης πίστωσης.
Γ) Με την αριθµ.233/2014 (Α∆Α:6Μ9ΦΩΛΙ-ΘΒ5) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µε
αριθµ. Α-710/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 25-6495.008 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ∆.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 για
δέσµευση ποσού 5.000,00 ευρώ. Επειδή δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικό αίτηµα από την αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου προκειµένου η ∆/νση Οικ/κών Υπηρεσιών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, παρακαλούµε όπως ακυρωθεί η διάθεση πίστωσης σε
βάρος του ΚΑΕ 25-6495.008, ποσού 5.000,00 ευρώ και διατεθεί µε την ταυτάριθµη (Α-710/2014)
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσό 69,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 30-6699.010 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014.
∆) Με την αριθµ.193/2014 (Α∆Α:ΩΣ1ΟΩΛΙ-0ΦΞ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µε
αριθµ. Α-593/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 25-7336.030 του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 για δέσµευση ποσού 12.300,00 ευρώ αντί του ορθού ΚΑΕ
25-6495.006 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» µε το ίδιο ποσό.
Παρακαλούµε όπως διατεθεί το ποσό των 12.300,00 ευρώ µε την ταυτάριθµη (Α-593/2014)
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 25-6495.006 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΛΑΒΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α) Την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2014:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Κ.Α.Ε

Α- 716

30-7323.019

Α- 717

00-6142.002

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΑΠΟΚ. ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜ.
Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΒ.ΠΡΟΣ
ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ Ν.Π.Ι.∆.
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ΠΟΣΟ

4.005,00
6.000,00

Α- 719
Α-720

30-6265.002
25-6699.014

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ∆.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

100,00
13.566,90

Β) Με την αριθµ.199/2014 (Α∆Α:7ΣΩΧΩΛΙ-Ξ37) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µε
αριθµ.615/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 30-7321.004 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 για
δέσµευση ποσού 300,00 ευρώ.
Λόγω µη υπολογισθέντος του Φ.Π.Α. 23% στην εκτίµηση του συνολικού κόστους εγκρίνεται η
τροποποίηση της εν λόγω Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ως προς το ποσό δέσµευσης, ήτοι στο
ποσό των 369,00 ευρώ, καθώς και η σχετική διάθεσης πίστωσης.
Γ) Με την αριθµ.233/2014 (Α∆Α:6Μ9ΦΩΛΙ-ΘΒ5) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µε
αριθµ. Α-710/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 25-6495.008 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ∆.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 για
δέσµευση ποσού 5.000,00 ευρώ. Επειδή δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικό αίτηµα από την αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου προκειµένου η ∆/νση Οικ/κών Υπηρεσιών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, ακυρώνεται η διάθεση πίστωση σε βάρος του ΚΑΕ 256495.008, ποσού 5.000,00 ευρώ και διατίθεται µε την ταυτάριθµη (Α-710/2014) Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης ποσό 69,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 30-6699.010 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014.
∆) Με την αριθµ.193/2014 (Α∆Α:ΩΣ1ΟΩΛΙ-0ΦΞ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µε
αριθµ. Α-593/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 25-7336.030 του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 για δέσµευση ποσού 12.300,00 ευρώ αντί του ορθού ΚΑΕ
25-6495.006 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» µε το ίδιο ποσό.
∆ιατίθεται το ποσό των 12.300,00 ευρώ µε την ταυτάριθµη (Α-593/2014) Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 25-6495.006 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014.»
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 238/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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