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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 31ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 372/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex)
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 2233/τ.Β΄/29.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 21687/4-6-21 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
πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης προσήλθε πριν την συζήτηση του 10 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 24 : Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
133Α/19-7-2018).
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έδωσε τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος 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
Δήμαρχος ««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.»
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Με την αριθμ. 203/2020 απόφαση Δ.Σ. που ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2021 η οποία
ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1131/18-01-2021/ΑΔΑ:ΨΛΗ2ΟΡ1Φ-ΟΑ7 απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγγράφηκαν: στον Κ.Α.00-6495.001
η
«Λοιπές δαπάνες» πιστώσεις ύψους 12.000,00 ευρώ οι οποίες μετά την 1 αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με
αριθμ. 42121/10-03-2021/ΑΔΑ:ΨΟΞ4ΟΡ1Φ-8ΑΞ απόφαση της ίδιας Υπηρεσίας έγκρισης της 26/2021 απόφασης
η
Δ.Σ. , διαμορφώθηκαν στο ποσό των 7.000,00 € και μετά την 4 αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με αριθμ.
77653/10-05-2021/ΑΔΑ:6Ρ7ΙΟΡ1Φ-ΞΡΥ απόφαση της ίδιας Υπηρεσίας έγκρισης της 65/2021 απόφασης Δ.Σ.,
έχουν διαμορφωθεί στο ποσό των 3.580,00 € και έχουν διατεθεί 1.266,80 ευρώ.
Επιπλέον στον κωδικό 00-6111 έχουν εγγραφεί 15.000,00€ και έχουν διατεθεί για αναληφθείσες
υποχρεώσεις 10.000,00€, και στον κωδικό ΚΑ: 00-6735 έχουν εγγραφεί 10.000,00€
Σύμφωνα με τα αριθμ. 804/21-04-2021 και 802/21-04-2021 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
υπάρχει ανάγκη αφενός προμήθειας υλικών για φύλαξη του αμαξοστασίου (αλυσίδας και λουκέτων) συνολικού
προϋπολογισμού 28,50 με Φ.Π.Α.24% και αφετέρου προμήθεια υλικών (κίτρινης διακριτικής λωρίδας και γράμματα
«ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τα FIAT DOBLO οχήματα συνολικού προϋπολογισμού 223,20€
Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη σύνταξης πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ.17421/29-08-2019 δανειστικού
συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λευκάδας Σπύρου Αρβανίτη που αφορά περιορισμό στο ύψος των
883.320,08€ (με Φ.Π.Α.0%) του ποσού του χορηγούμενου στον Δήμο Λευκάδας τοκοχρεωλυσικού δανείου από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου
Λευκάδας» (σχετ. η με αριθμ.18692/20-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007513221 σύμβαση )καθώς και τη σύνταξη
συμβολαίου τοκοχρεωλυσικού δανείου συνολικού ποσού 700.000,00€ για το έργο « Βελτίωση αγροτικής οδοποίας
Δήμου Λευκάδας» από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σχετ. η με αριθμ.410/2029/ΑΔΑ:Ψ9ΜΩΩΛΙ-ΘΒ8),
που είχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, με τα
αντίγραφά τους, συνολικού ποσού 1.290,00€
Και, με την αριθμ.67/2021/ΑΔΑ:ΨΡΠΗΩΛΙ-Ζ4Δ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παροχή
χρηματική επιχορήγηση στο αθλητικό σωματείο «Α.Ο.ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ» για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους
για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 με το ποσό των 5.000,00€
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την εξειδίκευση των πιστώσεων στους Κ.Α.
- 00-6495.001 «Λοιπές Δαπάνες», συνολικού ποσού 251,70€ για δαπάνη προμήθειας υλικών για φύλαξη του
αμαξοστασίου και υλικών για τα FIAT DOBLO οχήματα
-00-6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» συνολικού ποσού5.000,00€ ως χρηματική
επιχορήγηση στο αθλητικό σωματείο «Α.Ο.ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ» για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους για την
αγωνιστική περίοδο 2020-2021
-00-6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» συνολικού ποσού 1.290,00€για τη σύνταξη σύνταξης
πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ.17421/29-08-2019 δανειστικού συμβολαίου με τα αντίγραφά του και σύνταξη
συμβολαίου τοκοχρεωλυσικού δανείου συνολικού ποσού 700.000,00€ για το έργο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Λευκάδας» με τα αντίγραφά του, και την έγκριση σύνταξής τους από τον συμβολαιογράφο ΣΠΥΡΟ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εξειδίκευση των πιστώσεων στους Κ.Α.
- 00-6495.001 «Λοιπές Δαπάνες», συνολικού ποσού 251,70€ για δαπάνη προμήθειας υλικών για φύλαξη του
αμαξοστασίου και υλικών για τα FIAT DOBLO οχήματα
-00-6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» συνολικού ποσού 5.000,00€ ως χρηματική
επιχορήγηση στο αθλητικό σωματείο «Α.Ο.ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ» για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους για την
αγωνιστική περίοδο 2020-2021
-00-6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» συνολικού ποσού 1.290,00€για τη σύνταξη σύνταξης
πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ.17421/29-08-2019 δανειστικού συμβολαίου με τα αντίγραφά του και σύνταξη
συμβολαίου τοκοχρεωλυσικού δανείου συνολικού ποσού 700.000,00€ για το έργο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Λευκάδας» με τα αντίγραφά του, και την έγκριση σύνταξής τους από τον συμβολαιογράφο ΣΠΥΡΟ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 372/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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