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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 164/ 2013

Από το µε αριθµό 10 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσµευση των πιστώσεων ποσού
5.558,23 ευρώ από τον προϋπολογισµό χρήσης 2013, ως οικονοµική
συµµετοχή του ∆ήµου σε εργασίες που ζήτησε ο ∆ήµος από τη ∆ΕΗ Α.Ε.
Σήµερα την 10η Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
41.946/04.07.2013 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Νικόλαος Θεοδωρίδης
3. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
4. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
5. Άννα Νανοπούλου

1.Θεόδωρος Βασδάρης
2.Θεόδωρος Θεοδωρίδης
3. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
4.Ιωάννης Μητσιάκος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δε προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι 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.
Επίσης στην Εγκ. 30 (αριθµ. πρωτ. 19664/20.04.2011) των Γ.Γ. των υπουργείων
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µε θέµα
¨Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες¨ (Φ.Ε.Κ. 194/ τ. Α΄/22.10.2010) στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆
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αναφέρεται ότι διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2362/1995
είναι το δηµοτικό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και ο δήµαρχος, κατά περίπτωση.
Με βάσει τις ανωτέρω διατάξεις το γραφείο ηλεκτροφωτισµού της ∆/νσης Τεχνικών
υπηρεσιών του ∆ήµου µε το από 05.07.2013 υπηρεσιακό σηµείωµα του, µας ζητάει τη
λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και διάθεσης & δέσµευσης πίστωσης ποσού
5.558,23 ευρώ σε βάρος Κ. Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 ως οικονοµική
συµµετοχή του ∆ήµου σε εργασίες που ζήτησε ο ∆ήµος από τη ∆ΕΗ Α.Ε.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. δ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες¨
(ΦΕΚ 194/ τ. Α΄/22.10.2010)
3. Τη µε αριθµ. 10/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί ψήφισης
προϋπολογισµού οικ. έτους 2013» η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ.
4449/547/05.02.2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας
4. Τα παραστατικά που συνοδεύουν τις διάφορες δαπάνες.
5. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες, διαθέτει και δεσµεύει τις πιστώσεις ποσού 5.558,23 ευρώ
σε βάρος Κ. Α. 20.6162.0002 «Καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισµός» του προϋπολογισµού
οικ. έτους 2013 για την πληρωµή διαφόρων δαπανών, όπως αναλυτικά απεικονίζονται
στον παρακάτω πίνακα :

1. Για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού κατά ένα στύλο µε απλό φωτιστικό
τύπου S-17, µε σκοπό τον ηλεκτροφωτισµό δρόµου µπροστά από την οικία της κας.
Τσαουσίδου Σουσάνας, που σας υποδεικνύουµε στο συνηµµένο τοπογραφικό σκαρίφηµα,
στον Οικισµό Κίσσας της Τ. Κ. Κοιλάδας της ∆.Ε. Ελλησπόντου του ∆ήµου Κοζάνης,
894,40 € και ΦΠΑ 23% 205,71 € σύνολο 1.100,11 €.
Έγγραφα ∆ΕΗ Νο 52460/08-08-2012, ∆ΗΜΟΥ Νο 29178/25-05-2012 (52794)

2. Για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε απλά φωτιστικά σώµατα τύπου S-17,
µε σκοπό τον ηλεκτροφωτισµό δρόµου που σας υποδεικνύουµε στο συνηµµένο
τοπογραφικό σκαρίφηµα, στην Τ. Κ. Κοιλάδας της ∆. Ε. Ελλησπόντου του ∆ήµου
Κοζάνης, 1.788,80 € και Φ.Π.Α. 23% 411,42 € σύνολο 2.200,22 €.
Έγγραφα ∆ΕΗ Νο 52464/08-08-2012, ∆ΗΜΟΥ Νο 26740/14-05-2012 (52464)

3. Για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού κατά ένα στύλο µε απλό φωτιστικό
τύπου S-17, µε σκοπό τον ηλεκτροφωτισµό δρόµου µπροστά από την οικία του κ.
Ευστάθιου Λαυρέντιου, που σας υποδεικνύουµε στο συνηµµένο τοπογραφικό σκαρίφηµα,
στον Οικισµό Κίσσας της Τ. Κ. Κοιλάδας της ∆.Ε. Ελλησπόντου του ∆ήµου Κοζάνης,
894,40 € και ΦΠΑ 23% 205,71 € σύνολο 1.100,11 €
Έγγραφα ∆ΕΗ Νο 52465/08-08-2012, ∆ΗΜΟΥ Νο 26741/14-05-2012 (52787)
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4. Για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε δύο στύλους µε φωτιστικά σώµατα
125W Hg, µε σκοπό τον ηλεκτροφωτισµό του δρόµου για την κάλυψη των αναγκών
ηλεκτροφωτισµού της περιοχής, στην Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου του ∆ήµου
Κοζάνης, 938,69 € και Φ.Π.Α. 23% 215,90 € σύνολο 1.154,59 €
Έγγραφα ∆ΕΗ Νο 53385/14-11-2012, ∆ΗΜΟΥ Νο 49724/19-07-2012 (78061)
(78010)
Επιπλέον για την πληρωµή των έργων µέσω τραπέζης στη ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., πρέπει να
καταβληθεί το ποσό των 3,20 € (0,80 € ανά έργο).
Β. Εγκρίνει όπως το παραπάνω αναφερόµενο ποσό των 5.558,23 ευρώ καταβληθεί στη
∆.Ε.Η. Α.Ε, ως οικονοµική συµµετοχή του ∆ήµου σε εργασίες που ζήτησε ο ∆ήµος από
τη ∆ΕΗ Α.Ε.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
∆.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 164/ 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 10 Ιουλίου 2013
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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