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Αριθµός απόφασης : 17 / 2016

Από το µε αριθµό 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: 1 η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσµευση των πιστώσεων
ποσού 537.159,82 ευρώ από τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2016.
Σήµερα την 8η Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
5181/08.02.2016 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 διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014 & 558/27.11.2015), βρέθηκαν
παρόντα τα έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος

1. Μαλούτας Λάζαρος
2.Καραπάτσιος Ευάγγελος
3. Γκουτζηκώστας Γεώργιος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν 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 :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο µοναδικό θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα
είναι κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Στο άρθρο 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) 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.

η
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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∆∆
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.
Το τµήµα Λογιστηρίου της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε τα α.α. 4/09.02.2016 &
5/09.02.2016 υπηρεσιακά σηµειώµατα του µε θέµα « ∆εσµεύσεις πιστώσεων από Οικ.
Επιτροπή που διατίθενται βάσει το άρθρου 160 του ν. 3463/2006» αναφέρονται τα
παρακάτω :
«….Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές.
Υποχρεωτικές δαπάνες είναι:
α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής,
καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ’
αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών
και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές
υπηρεσίες.
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των
προγραµµατικών συµβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή
Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την
εξόφληση των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους.
2. Οι εισφορές της προηγούµενης παραγράφου υπολογίζονται µε βάση τα τακτικά
έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν το προτελευταίο έτος που αφορά ο προϋπολογισµός.
3. Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν:
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα,
εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των
κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών
ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
β) Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος ή η
Κοινότητα.
γ) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών
προσώπων τα οποία συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονοµική και
η
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πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του ∆ήµου ή της Κοινότητας, καθώς και οι
συνεπαγόµενες δαπάνες δηµοσίων σχέσεων.
δ) Την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου ή της
Κοινότητας.
4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του
δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή δαπανών, οι οποίες
αφορούν:
α) Επικοινωνίες κάθε µορφής.
β) Την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης,
άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός
του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της
περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως κάθε
φορά ισχύει, µπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση του δηµάρχου ή του
προέδρου της Κοινότητας.
5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας είτε αρχικά είτε ύστερα από αναµόρφωση,
διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωµή
δαπανών που αφορούν:
α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού.
β) Έξοδα παράστασης.
γ) Μισθώµατα ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες του ∆ήµου ή της
Κοινότητας.
δ) Εισφορές για τη µισθοδοσία των ελεγκτών εσόδων ? εξόδων και των εισπρακτόρων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Έξοδα κίνησης εισπρακτόρων.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται η
έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης µελετών και συναφών υπηρεσιών για την εκτέλεση
έργου και των πάσης φύσεως υπηρεσιών, αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό σχετική
πίστωση, ίσης τουλάχιστον αξίας µε το τµήµα του έργου, της παροχής υπηρεσίας ή της
προµήθειας που, βάσει της µελέτης, πρόκειται να εκτελεσθεί µέχρι το τέλος του έτους.
στ) Εισφορές που περιλαµβάνονται στην παρ. 1 περ.ιγ΄.
Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάνεται η διαδικασία εκπόνησης µελέτης από τις
αρµόδιες υπηρεσίες κατά το άρθρο 209 παρ. 3, καθώς και το άρθρο 1 του π.δ. 28/1980
(ΦΕΚ 11 Α), χωρίς καταβολή αµοιβής.
7. Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει
στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία
τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την πρώτη (1 η ) έγκριση δαπανών και
διάθεσης & δέσµευσης πίστωσης ποσού 537.159,82 ευρώ από τον προϋπολογισµό
χρήσης 2016, σύµφωνα και µε την ανωτέρω πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
η
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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. 8/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί ψήφισης
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016»
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 537.159,82 ευρώ
σε βάρος Κ. Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 για την πληρωµή διαφόρων
δαπανών, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, όπως αναλυτικά απεικονίζονται στους
παρακάτω πίνακες:
 α.α 4/09.02.2016 Υ.Σ.
ΑΑ
AAY

Κ. Α.

1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ( επιχορήγηση
σύµφωνα µε το άρθρο 160 Ν. 3463/2016)
Έξοδα παροχής γαλακτοκοµικού υλικού
(Συνεχιζόµενη σύµβαση έως 8/3/2016 δεσµεύεται
όλο το υπόλοιπο ποσό.)
Προµήθεια λατοµικών και αδρανών υλικών
(συνεχιζόµενη σύµβαση από 24-8-2015/28-22016)
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών (τσιµέντα, άµµος,
τούβλα κλπ) ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/1/2016
Προµήθεια καυσίµων υπηρεσίας Καθαριότητας
(υπόλοιπο σύµβασης ΤΑΡΤΑΡΑ σύµφωνα µε τη
δέσµευση 281/2015 έως 31/1/2016)

18

15.6715.0001

19

10.6063.0001

20

30.6662.0001

21

30.6662.0004

22

20.6641.0001

23

Προµήθεια τσιµεντοπροιόντων, σκυροδέµατος κι
ασφαλτικών (υπόλοιπο σύµβασης έως 28/2/2015
αφορά ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΚΑ, ΕΡΓΟΝ ΑΤΕΒΕ,
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ,
30.6662.0003
ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ)

2

3

4

5

6

7
24
8
25
9
26

Μίσθωση ενοικίαση χηµικών τουαλετών (υπόλοιπο
20.6277.0001
σύµβασης έως 28/2/2016)
Προµήθεια χηµικού απολυµαντικού υγρού
40.6633.0001
(υπόλοιπο σύµβασης έως 28/2/2016)
ΠΟΕ ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων (αφορά
ΠΟΕ τιµολόγια καυσίµων η δαπάνη υπάγεται στο
10.8116
άρθρο 160) του Ν.3463/06
η
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ΑΑ
AAY
10
27
11
28
12
29

Κ. Α.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΕ ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων (αφορά
ΠΟΕ τιµολόγια καυσίµων η δαπάνη υπάγεται στο
20.81117.0001
άρθρο 160 του Ν. 3463/06
Χρηµατοδότηση προς την Κοινωφελή Επιχείρηση
15.6737.0007
για την κάλυψη διαφοράς εσόδων –εξόδων
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΜΕ
52644 (ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
30.6263.
ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
30.6671.0001 Ελαστικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για το
ΚΗΙ 8668 όχηµα ( έκτακτη δαπάνη σύµφωνα µε
την τριµελή επιτροπή)
30.6671.0002 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων
Υπηρ. Τεχνικής (ΚΗΙ 5232 έκτακτη δαπάνη
σύµφωνα µε την τριµελή επιτροπή)
30.6671.0002 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων
Υπηρ. Τεχνικής (ΚΗΙ 8543 έκτακτη δαπάνη
σύµφωνα µε την τριµελή επιτροπή)

ΠΟΣΟ
ΕΥΡΩ

30.000,00
92.000,00

184,00
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35

Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων
Υπηρ. Καθαριότητας (ΚΗΗ 5429 έκτακτη δαπάνη
σύµφωνα µε την τριµελή επιτροπή)
20.6671.0001
Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων
Υπηρ. Καθαριότητας (ΚΗΙ 8536 έκτακτη δαπάνη
σύµφωνα µε την τριµελή επιτροπή)
30.6323.0003
Κάρτες καυσαερίων οχηµάτων

19

36

30.6323.0002

Παράβολα ΚΤΕΟ

130,00

20

37

20.6323.0004

Κάρτες καυσαερίων οχηµάτων

53,00

21

38

20.6323.0002

Παράβολα ΚΤΕΟ

470,00

22

39

20.6323.0005

Πιστοποιητικά ταχογράφου οχηµάτων

190,00

23

40

10.6323.0001

Κάρτες καυσαερίων οχηµάτων

18,00

24

41

10.6323.0002

Παράβολα ΚΤΕΟ

90,00

20.6671.0001

20,00

45,01

250,00

1.020,00

1.000,00

27,00

Σύνολο

215.444,06

ΠΟΣΟ
ΕΥΡΩ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

42

15.7311.0006

43

15.7321.0005

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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15.723,79
305.991,97
321.715,76

Ελληνική

ΑΔΑ: 7ΡΒΩΩΛΠ-5ΚΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 17 / 2016
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 8 Φεβρουαρίου 2016
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2016.02.18 15:48:21 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3 /08.02.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 6 από 6

