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Αριθμός απόφασης
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/ 22-6-2011
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 3ο :

Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την
9941/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει, λόγω απουσίας στο εξωτερικό του Δημάρχου και
Προέδρου της Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος κ. Πατσάς Κυριάκος.
Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πατσάς Κυριάκος –Αντιπρόεδρος
1. Βόγιας Δημήτριος - Μέλος
2. Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος
3. Λέτσιος Βασίλειος - Μέλος
4. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος - Μέλος
6. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τηρήθηκαν από το
δημοτικό υπάλληλο Μπουρνάκα Γιάννη.
Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το μέλος της επιτροπής κ. Μπελιάς
Αντώνιος έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 23 του Ν. 3871/2010 που ισχύει από
1/1/2011 (άρθρο 13 ΠΔ 113/2010) σε όλους του φορείς της γενικής κυβέρνησης,
υπάρχει η υποχρέωση «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλαμβάνονται από τον Δήμαρχο, την Οικονομική
Επιτροπή, και από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες του κάθε
οργάνου.
Με την εγκ.30/19664/20.04.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ορίζεται ότι πριν από κάθε
ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης η οικονομική υπηρεσία του δήμου
συντάσσει «ΠΡΟΤΑΣΗ (Η' ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ», όταν
πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την
οικονομική επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ
του Ν.3852/2010 και των «ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ» της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, εισηγούμαι τη διάθεση με απόφασή μας, των
παρακάτω πιστώσεων που έχουν αναληφθεί νόμιμα:
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ΚΑΕ
02.25.6262
02.25.6264
02.30.6265.01
02.30.7336.09
02.30.7326.03
00.02.6451

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1.500,00€
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
2.214,00€
Συντήρηση κλιματιστικών
500,00€
Αντιπλημμυρικά έργα Στομίου
7.200,00€
Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Αετολόφου
12.615,00€
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά 10.000,00€
μέσα

Στη συνέχεια τα μέλη της μειοψηφία κ.κ. Πατσάς Κυριάκος και Βατζιάς
Αντίγονος δήλωσαν ότι για τους ίδιους λόγους που καταψήφισαν τον προϋπολογισμό
καταψηφίζουν και τη διάθεση των πιστώσεων, πλην των πιστώσεων με τίτλο
«Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Αετολόφου» και «Συνδρομές σε εφημερίδες,
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
• την εισήγηση του μέλους της επιτροπής κου Μπελιά Αντώνιου
• τις διατάξεις της εγκ.30/19664/20.04.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
• τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
ΚΑΕ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ
02.25.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1.500,00€
02.25.6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
2.214,00€
02.30.6265.01 Συντήρηση κλιματιστικών
500,00€
02.30.7336.09 Αντιπλημμυρικά έργα Στομίου
7.200,00€
02.30.7326.03 Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Αετολόφου
12.615,00€
00.02.6451
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά
10.000,00€
μέσα
Τη διάθεση των πιστώσεων, πλην των πιστώσεων με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου
Αντιστήριξης Τ.Κ. Αετολόφου» και «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα», καταψήφισαν τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Πατσάς Κυριάκος και
Βατζιάς Αντίγονος για τους λόγους που καταγράφονται στην τοποθέτησή τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Αντιπρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

