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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 243/2016
ΘΕΜΑ 1ο έκτακτο : « Διάθεση πιστώσεων τρέχοντος προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016 »
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την
30η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αρίθ. 24128/29-122016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος,
3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Δόσχορης Κων/νος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος - β΄ αναπληρωματικό
μέλος στη θέση του α΄ τακτικού , που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νου.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος
ζήτησε τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Διάθεση πιστώσεων τρέχοντος προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016», έκτακτα ως κατεπείγοντος, προκειμένου η εν λόγω πίστωση να
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, καθότι το έτος λήγει.
Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 3852/2010.
Εν συνεχεία τέθηκαν υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Η περιπτ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
3. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4.
4. Οι εγκύκλιοι του Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29-12-2010, του Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011
και του Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20-12-2011, 2/112634 /0026/17.12.2013, Υπ. Οικ.
2/97612/0026/22.12.2014, Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 4270/2014.
6. Η υπ΄ αριθ. 339/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί μερικής αναμόρφωσης
προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
7. Οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
8. Η από 30/12/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική
Επιτροπή με την οποία προτείνεται η διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016 συνολικού ύψους #168.413,63# €.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Διαθέτει πίστωση ποσού #168.413,63# € (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών), σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016, ως εξής:
Α/Α
1

Κ.Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
30-6462
Δημοσίευση προκυρήξεων

2

00-6711.001

3

30-7311.003

Απόδοση επιχορηγήσεων σε
σχολικές επιτροπές για την
κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων α/θμιας
και β/θμιας εκπαίδευσης
Επέκταση αλιευτικού
καταφυγίου Λουτρακίου
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ

Π.Α.Υ.

950,00

Α-752

19.361,16

Α-753

148.102,47

Α-754

168.413,63

σύμφωνα με την από 30-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 243/2016.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
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