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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 143/2016
ΘΕΜΑ 1ο: « Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2016 »
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την
29η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13117/25-072016 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 τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2. Βλάσσης
Ευάγγελος, 3. Ράτης Σπυρίδωνας, 4. Παντελέου Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς : 1. Δόσχορης Κων/νος, 2. Στάμου Γεώργιος, 3. Γεωργίου Χαράλαμπος.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται 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 ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4.
4. Οι εγκύκλιοι Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ.
Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 4270/2014.
6. Οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η από 28-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με
την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να προβεί:
Α) στη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016
συνολικού ύψους #27.547,76# € και
B) στην ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό της μη πραγματοποιηθείσας
δέσμευσης, διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και αποδεσμεύοντας την σχετική πίστωση,
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 συνολικού ύψους #9.993,01# €.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει
Ομόφωνα
Α) Διαθέτει πίστωση ποσού #27.547,76# € (είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα
επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών), σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016, ως εξής:
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ΤΙΤΛΟΣ

Κ.Α ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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30-6233.002
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30-7135.001

ΠΟΣΟ

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας(συνεχ.)
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Υπερωριακή απασχόληση διοικητικώνοικονομικών υπαλλήλων

Μισθώματα μηχανημάτων για τις
ανάγκες της υπηρεσίας τεχνικών έργων
στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας
σύμφωνα με την 39/2016 μελέτη

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων
Αποζημίωση για υπερωριακή
απασχόληση υπαλλήλων δημοτικής
αστυνομίας
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Προμήθεια ηλεκτρονικού,ηλεκτρικού,
κεφαλαιακού εξοπλισμού η/υ σύμφωνα
με την 12579/15-7-2016 τεχνική
περιγραφή

ΣΥΝΟΛΟ

Π.Α.Υ.

1.748,40
1.711,00

Α-462
Α-478

500,00

Α-479

2.000,00

Α-480

11.866,80

Α-482

2.000,00

Α-483

1.000,00

Α-484

1.800,00

Α-485

4.921,56

Α-486

27.547,76

B) Εγκρίνει την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό της μη
πραγματοποιηθείσας δέσμευσης, διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και αποδεσμεύοντας
την σχετική πίστωση, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 συνολικού ύψους
#9.993,01# €, ως κάτωθι:
Α/Α
1

Κ.Α ΠΡ/ΣΜΟΥ
30-7135.001

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
Προμήθεια ηλεκτρονικού,ηλεκτρικού,
κεφαλαιακού εξοπλισμού Η/Υ σύμφωνα με
την 8299/18-5-2016 τεχνική περιγραφή -ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-325 με
ΑΔΑ 6Ζ7ΦΩΛ3-Φ0Ι

Π.Α.Υ.
A-325

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Π.Α.Υ.ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Α-481

-9.993,01

9.993,01

-9.993,01

ΣΥΝΟΛΟ

σύμφωνα με την από 28-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 143/2016.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος
Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κωνσταντίνος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

