ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
202/2014
ΘΕΜΑ:
Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων.
το Νεστόριο, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ: 8172/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκέτσιος
Πασχάλης
Μπαμπούλης Δημήτριος
Βάρνης
Κων/νος
Ελευθερίου
Ιωάννης
Λέκκος
Κων/νος
ταμπουλτζής Θεμελής
Κυριακού
Δημήτριος

(Πρόεδρος)
(Αντ/δρος)
(Μέλος)
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ΑΠΟΝΣΕ
Ο Τ Δ Ε Ι 

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο προϊστάμενος των Δ/κών – Οικ/κών
υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, κ. Απόστολος Σάσκηνας, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως
Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 3ο θέμα (2ο
της ημερήσιας διάταξης» με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων-ψήφιση
πιστώσεων» και ανέφερε τα εξής:
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 Α του N. 2362/1995 (ΥΕΚ
2474/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν.
3871/2010(ΥΕΚ 141/Α΄/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη», με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Τπουργού Οικονομικών,
καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.
το ΥΕΚ 194/Α΄/22-11-2010 δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», το οποίο εκδόθηκε βάσει του άρθρου 23 του
Ν. 3871/2010 και ισχύει από 1-1-2011 (άρθρο 13 Π.Δ. 113/2010) σε όλους
τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2362/1995, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 3871/2010 και του άρθρου 2 παρ. 2
του Π.Δ. 113/2010, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε
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δαπάνης του δημοσίου και λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, απαιτείται
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, με την οποία
δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση.
Για τους Ο.Σ.Α. η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των
δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή και κατ’ εξαίρεση στο
δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο, ενώ η ανάληψη των υποχρεώσεων
αποτελεί αρμοδιότητα του δημάρχου ή του αντιδημάρχου προς τον οποίο
παρασχέθηκε η σχετική αρμοδιότητα. χετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου
72 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες «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, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/2010 και του άρθρου 21 παρ. 7 & 9
του Ν.2362/1995, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει, καθορίζουν ειδική διαδικασία
ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες είτε
αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο
ποσό τους, είτε αναλαμβάνονται σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται
για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών.
χετική με το όλο θέμα είναι και η εγκύκλιος 30 Α.Π. 19664/20-4-2011 των
ΤΠΕΑ&ΗΔ - ΤΠΟΙΚ, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των
ανωτέρω διατάξεων.
Αναφορικά με την ακολουθητέα διαδικασία, πριν από κάθε ενέργεια για την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, η οικονομική υπηρεσία του δήμου συντάσσει
Πρόταση (ή Έκθεση) Ανάληψης Τποχρέωσης, όταν πρόκειται για πιστώσεις που
διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή, την οποία
και υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης.
τα ανωτέρω πλαίσια, η οικονομική υπηρεσία του δήμου μας, εξέδωσε
Προτάσεις Ανάληψης Τποχρέωσης, αναφορικά με τη δέσμευση πιστώσεων, για
την αποπληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
Δήμου Νεστορίου οικονομικού έτους 2014, αφού πρωτίστως καταχωρήθηκαν
πρωτογενή αιτήματα δαπανών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
υμβάσεων (ΚΗΜΔ) σύμφωνα με το Ν. 4013/2011.
τη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της
όπως αποφασίσουν σχετικά για την έγκριση των
προτάσεων ανάληψης
υποχρέωσης που προσκομίστηκαν από την Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου
Νεστορίου.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Σις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως
και Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων».
2. Σις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ
87/07-06-2010)
«Νέα
Αρχιτεκτονική
της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Σις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 23 του ν. 3871/2010.
4. Σις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΥΕΚ 194/Α/2010).
5. Σην εγκύκλιο 30 Α.Π. 19664/20-4-2011 των ΤΠΕΑΗΔ &ΤΠΟΙΚ.
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6.Σις Προτάσεις Ανάληψης Τποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
Νεστορίου που καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α 47 – 452 και
456-466.
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ
ΟΜΟΥΩΝΑ
Εγκρίνει την ανάληψη υποχρεώσεων για τις παρακάτω δαπάνες σε βάρος των
έναντι Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου,
οικονομικού έτους 2014 και διαθέτει αυτές για την κάλυψη των δαπανών που
περιγράφονται.

Α/Α
Καταχώρησης
στο
μητρώο
Δεσμεύσεων

Κ.Α.Ε.
Προΰ/σμού

447

30.6662.05

448

30.6262.20

449

35.6673.01

450

35.6265.01

451

30.6262.10

452

00.6712

456
457
458
459

00.6421.01
30.6264.01
25.6263
15.6263

460

20.6263.01

461

70.04.6263

462

30.6263.02

463
465

10.6265.01
10.6265.03

466

30.6253

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Εργασίες συντήρησης-διαμόρφωση κοινόχρηστων
χώρων Επταχωρίου
Προμήθεια αναλώσιμων χορτοκοπτικών εργαλείων
(κορδόνια κ.λ.π)
υντήρηση χλοοκοπτικών εργαλείων
Εργασίες αποκατάστασης-Διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νεστορίου
Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονοπιακούς
σταθμούς (Αμοιβή ορκωτού Λογιστή)
Έξοδα κίνησης Δημάρχου & Λοιπών αιρετών
υντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων
υντήρηση και επισκευή ΚΗΗ 2462
Επισκευή – συντήρηση ΚΗΤ 3943 Ασθενοφόρο
Επισκευή – συντήρηση ΚΗΙ 4399
Απορριμματοφόρο
Επισκευή-υντήρηση ΚΗΤ 6830 Λεωφορείο
Επισκευή-υντήρηση Υορτηγό ΚΗΗ 2471 &
KHY 6782
υντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού RICOH
υντήρηση και επισκευή H/Y και παρελκόμενων
Ασφάλεια φορτηγού ΚΣΖ 2599 (παραχώρηση από
ΔΙΑΔΤΜΑ) από 24/11/2014 έως 30/04/2015

Ποσό
δέσμευσηςψήφισης
πίστωσης
με την παρούσα
απόφαση

84,86

3.757,84

2.300,00

0,00

250,92

8,02

645,13

0,04

2.167,00

0,00

5.000,00

0,00

500,00
2.341,00
243,90
788,91

0,00
6.635,12
1.107,55
2.721,09

289,05

1.535,69

492,50

2.067,50

1.156,80

5.703,60

831,48
794,15

629,02
256,90

200,00

245,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ
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Τπόλοιπο

ΣΑ ΜΕΛΗ

