ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 27ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
209/2014
Επικύρωση
των
από
21/11/2014 & 04/12/2014
ΘΕΜΑ:
πρακτικών συνεδριάσεων
το Νεστόριο, σήμερα 10 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Σετάρτη
και ώρα 19.30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ: 8673/05-12-2014 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

1
2
3
4
5

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκέτσιος
Πασχάλης
Βάρνης
Κων/νος
Ελευθερίου
Ιωάννης
Λέκκος
Κων/νος
ταμπουλτζής Θεμελής

6 Κυριακού

Δημήτριος

ΑΠΟΝΣΕ
(Πρόεδρος) 1. Μπαμπούλης Δημήτριος (Αντ/δρος)
(Μέλος)
«
«
«
που δεν παρευρέθηκε αν και κλήθηκε
«
νόμιμα

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, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον
προϊστάμενο Δ/κού-Οικ/κού, που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των
πρακτικών, για να αναγνώσει τα πρακτικά των από 21/11/2014 &
04/12/2014 συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου.
Αφού τελείωσε την ανάγνωση, ο Πρόεδρος πρότεινε την επικύρωση των
πρακτικών και κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή μετά από συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των νόμων 3463/2006 & 3852/2010.

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΨΝΑ

Επικυρώνει τα πρακτικά των από 21/11/2014 & 04/12/2014
συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου, το
οποίο έχει ως εξής:
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AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
200/2014
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της
ΘΕΜΑ:
«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΦΗ
ΚΡΑΝΟΦΩΡΙΟΤ»

μελέτης
ΣΟΝ

με τίτλο
ΟΙΚΙΜΟ

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:

ΠΑΡΟΝΣΕ
1
2
3
4
5
6
7

Γκέτσιος
Μπαμπούλης
Βάρνης
Ελευθερίου
Λέκκος
ταμπουλτζής
Κυριακού

Πασχάλης
Δημήτριος
Κων/νος
Ιωάννης
Κων/νος
Θεμελής
Δημήτριος

ΑΠΟΝΣΕ
(Πρόεδρος)
(Αντ/δρος)
(Μέλος)
«
«
«
«

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, και πρότεινε να συζητηθεί το 1ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα
“Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΚΡΑΝΟΦΩΡΙΟΤ»” ως κατεπείγον, επειδή υπάρχει ανάγκη χρήσης του
γεωτρύπανου πριν την έλευση του χειμώνα, στην προβληματική περιοχή του Κρανοχωρίου και
ανέφερε:
ύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7-62010) για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον, από την οικονομική επιτροπή, και να ληφθεί
απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της, ότι το θέμα είναι κατεπείγον.
Μετά τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για
το θέμα αυτό, πρέπει, επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της Ο.Ε.
Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, είδε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφαίνεται Ομόφωνα
Κρίνει το θέμα με τίτλο “Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΚΡΑΝΟΦΩΡΙΟΤ»” ως κατεπείγον.
τη συνέχεια ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής έθεσε υπόψη της οικονομικής
επιτροπής τα εξής:
τον ΚΑ 30.7412.23 προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου του οικονομικού έτους 2014 έχει
εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 10.000,00 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο
«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΚΡΑΝΟΦΩΡΙΟΤ» πίστωση εξασφαλισμένη,
προερχόμενη από πιστώσεις ΑΣΑ έτους 2014.
Η εν λόγω μελέτη, περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου με α/α 100, σελ.
25, και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου 2012-2014 με κωδικό αριθμό 1.4.2.2
Με την παρ 3 Άρθρο 209 Ν. 3463/06, ορίζεται ότι με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής (με
το άρθρο 72 η Δημαρχιακή Επιτροπή μετονομάσθηκε σε Οικονομική, σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση του Ν. 3852/2010), ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η
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απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή
μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων
της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής
πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. ε περίπτωση
που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και
που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον
διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και
κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσμους Δήμων και
Κοινοτήτων.
Επίσης με την με ημερομηνία 19-11-2014 βεβαίωση της Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου μας,
βεβαιώνεται η αδυναμία αυτής για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
Σα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ. 798/78 και την απόφαση
του ΤΠΕΦΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος. Για το έτος 2014 ισχύει η εγκύκλιος
με αριθ. 4 του
Τπ. Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμ. πρωτ.
Δ17γ/02/24/ΥΝ 439.6/17-2-2014. την παραπάνω εγκύκλιο Ορίων Αμοιβών Μελετών τα
όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου, των κατηγοριών μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78 (στο
οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), ορίζονται σε 49.480,00 €
χωρίς το ΥΠΑ. Δηλαδή το ποσοστό του 30% αντιστοιχεί σε 14.844,00 ευρώ. υνεπώς ανάθεση
μελέτης μέχρι του ποσού των 14.844,00 ευρώ χωρίς το Υ.Π.Α. μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας
ανάθεση.
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εξειδικευμένος ιδιώτης μελετητής σε παρόμοιες
μελέτες είναι ο Αργύριος Κούσκουρας του Δημητρίου, Γεωλόγος, που εδρεύει στην Καστοριά
(Γράμμου 125), η αμοιβή του οποίου (καθαρή αξία χωρίς Υ. Π. Α. 23%), ανέρχεται στο ποσό
των 8.130,08 ευρώ (συνολική αξία με ΥΠΑ 10.000,00 €).
Ο παραπάνω ιδιώτης μελετητής, είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα μελετητικών επιχειρήσεων του
Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων/ΓΓΔΕ, με αριθμό μητρώου 19953.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Σο άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΥΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄)
Σην παρ 3 & 4 Άρθρο 209 του Ν. 3463/06
την εγκύκλιο με αριθ. 4 του Τπ. Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμ. πρωτ.
Δ17γ/02/24/ΥΝ 439.6/17-2-2014
το Π.Δ. 798/78
την με ημερομηνία 19-11-2014 βεβαίωση της Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου,
περί αδυναμίας αυτής για τη σύνταξη της μελέτης.
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΨΝΑ

Α.-1)Εγκρίνει την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους
10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.30.7412.23 του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου,
οικονομικού έτους 2014, πρόταση η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α 464,
για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ
ΚΡΑΝΟΦΩΡΙΟΤ»
2)Αναλαμβάνει την υποχρέωση- Χηφίζει πίστωση 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ
30.7412.23 του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου, οικονομικού έτους 2014 και διαθέτει
αυτή για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης.
Β.-Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΚΡΑΝΟΦΨΡΙΟΤ», προϋπολογισμού 10.000,00 €, στον ιδιώτη
μελετητή Αργύριο Κούσκουρα του Δημητρίου,
Γεωλόγος, που εδρεύει στην Καστοριά
(Γράμμου 125), η αμοιβή του οποίου (καθαρή αξία χωρίς Υ. Π. Α. 23%), ανέρχεται στο ποσό των
8.130,08 ευρώ (συνολική αξία με ΥΠΑ 10.000,00 €).
Γ.-Καταρτίζει τοσς κατωτέρω όροσς:

1.
2.

1.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΚΡΑΝΟΦΨΡΙΟΤ»,
Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο.
Άρθρο 2
Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της Μελέτης
Ο Ανάδοχος θα αρχίσει την εργασία του για την εκτέλεση της παρούσας ύμβασης το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα υπογραφής της, κατά τη διάρκεια των
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2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

οποίων δέκα (10) ημερών ο Δήμος Νεστορίου υποχρεούται να παραδώσει στην Ανάδοχο
τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της μελέτης
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
το συνολικό χρόνο των έξι (6) μηνών δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος παροχής οδηγιών
από τον εργοδότη για την ολοκλήρωση της μελέτης.
Ο χρόνος έναρξης και λήξης της μελέτης βεβαιώνεται εγγράφως από τη Διευθύνουσα
Τπηρεσία και συνυπογράφεται και από τον ΑΝΑΔΟΦΟ
Παράταση του χρόνου περάτωσης της μελέτης δίνεται εάν κατά την εκπόνηση της
προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του
μελετητή.
Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης
της μελέτης.
Άρθρο 3
Διαδικασία – Επίβλεψη της Μελέτης
Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μελέτης θα υπάρχει διαρκής συνεργασία με το Δήμο
Νεστορίου και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.
Διευθύνουσα Τπηρεσία της Μελέτης (Υορέας Επίβλεψης της Μελέτης) είναι ο Δήμος
Νεστορίου.
Η επίβλεψη της μελέτης καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 3316/05.
Άρθρο 4
Αμοιβή – Πληρωμές
Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι εξασφαλισμένη, προερχόμενη από
πιστώσεις
ΑΣΑ έτους 2014.
Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών της παρούσας
μελέτης ανέρχεται σε 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 23%.
Όλες οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.
Σον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του ΥΠΑ που
βαρύνει το δήμο.
Άρθρο 5
Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στον Δήμο Νεστορίου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
συνολικού ποσού ίσου προς το 5% της αμοιβής της Μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Άρθρο 24 του Ν. 3316/05.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδίδεται μετά την κατά το Άρθρο
24 του Ν. 3316/05 παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της ύμβασης

Άρθρο 6
Ποινικές Ρήτρες
Οι ποινικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών της παρούσας, με υπαιτιότητα του
αναδόχου, επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 3316/05.

1.
2.
3.
4.

Άρθρο 7
Τποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να ενημερωθεί για τις σχετικές
μελέτες που έχουν συνταχθεί ή συντάσσονται από διάφορους φορείς στην περιοχή του
αντικειμένου της σύμβασης και να τις συνεκτιμήσει στη σύνταξη της μελέτης.
Η δαπάνη αναπαραγωγής στοιχείων, χαρτών και διαγραμμάτων βαρύνει την ανάδοχο
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις κατευθύνσεις που του δίδονται μέσω της
Δ/νουσας Τπηρεσίας και παραμένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της μελέτης. Κάθε
ελάττωμα ή παράλειψη της μελέτης επανορθώνεται από τον Ανάδοχο
Η μελέτη θα υποβληθεί σε πέντε (5) αντίτυπα και μία (1) σειρά σε ηλεκτρονική μορφή
(cd)
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
201/2014
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ΘΕΜΑ:

Επικύρωση του από 29-10-2014 πρακτικού συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως Πρόεδρος της
οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 2ο θέμα (1ο της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο
«Επικύρωση του από 29-10-2014 πρακτικού συνεδρίασης» και έδωσε τον λόγο στον
προϊστάμενο Δ/κού-Οικ/κού, που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, για να
αναγνώσει το πρακτικό της από 29-10-2014 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Νεστορίου.
Αφού τελείωσε η ανάγνωση, ο Πρόεδρος πρότεινε την επικύρωση των πρακτικών και
κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή μετά από συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των
νόμων 3463/2006 & 3852/2010.
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΨΝΑ

Επικυρώνει το πρακτικό της από 29-10-2014 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου.
H απόφαση επικύρωσης του πρακτικού της από 29/10/2014
συνεδριάσεως της
οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου, πήρε αύξοντα αριθμό 201/2014.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
202/2014
ΘΕΜΑ:

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων.

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 1-12011 (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 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
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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.
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

ΟΜΟΥΨΝΑ

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
Καταχώ
-ρησης
στο
μητρώο
Δεσμεύσεων
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
460
461

00.6421.01
30.6264.01
25.6263
15.6263
20.6263.01
70.04.6263

462

30.6263.02

463
465

10.6265.01
10.6265.03

466

30.6253

Κ.Α.Ε.
Προΰ/σμού

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
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Ποσό
δέσμευσηςψήφισης
πίστωσης
με την
παρούσα
απόφαση
84,86

Τπόλοιπο

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
289,05
492,50

0,00
6.635,12
1.107,55
2.721,09
1.535,69
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.
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
203/2014
Kατάρτιση
σχεδίου
αναμόρφωσης
προϋπ/σμού εσόδων – εξόδων
ΘΕΜΑ:
έτους 2014.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως Πρόεδρος της
οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 4ο θέμα (3ο της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο
«Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού εσόδων – εξόδων έτους 2014» και
ανέφερε τα εξής:
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΥΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων,
περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια
και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων,
αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη
προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
ύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων
που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Σ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις
των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην
περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Σα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των
διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν
ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
ύμφωνα με το Τπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΤΠ.Ε. 28376/18.07.2012). ύμφωνα
πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο
νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει
ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία,
για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο
77 Ν. 4172/2013). Τπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
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που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού
στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής
διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί
εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν.
4172/2013).
υνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΤΠ.Ε. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή
διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,
ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Ακολούθως ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. τα εξής:
Σην υπ` αριθ. 1/2014 Απόφαση Δημ. υμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων Δήμου οικον. Έτους 2014 και εγκρίθηκε με την με
αριθ. πρωτ. 981/31/10-1-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.
Μακεδονίας, Σμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Καστοριάς.
Σο ν. 4093/2012 που αφορά δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την Σοπική
Αυτοδιοίκηση (πίνακα στοχοθεσίας).
Σην Κ.Τ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.
7028/3.2.2004 (ΥΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των
δήμων και Κοινοτήτων»
Σο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου οικον. Έτους 2014 συντάχθηκε τον Οκτώβριο
του 2013 και μέχρι τέλους του έτους 2013 είχαμε αλλαγές, διότι στην πορεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014, προέκυψαν ανάγκες για τις οποίες πρέπει να
προβούμε στην δημιουργία νέων Κ.Α. και στην ενίσχυση ήδη γραμμένων, σύμφωνα με τις
ανάγκες μας.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2014 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε
στο Δημοτικό υμβούλιο προς ψήφιση και εισηγούμαι τα κάτωθι σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.
8174/14-11-2014 Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Τπηρεσίας
Α. ΣΑΚΣΙΚΑ
Για την είσπραξη – απόδοση κρατήσεων προκύπτει ανάγκη αύξησης εσόδων και αντίστοιχα
εξόδων σε κάποιους Κ.Α. και εγγράφουμε ως προς τα έσοδα και στον :
1.
Κ.Α. 4131.04 που αφορά «ΕΙΠΡΑΞΗ ΕΙΥΟΡΨΝ ΣΜΕΔΕ» ΠΟΌ 3.000,00 € και
αντίστοιχα στα έξοδα και στον :
1.
Κ.Α. 80.8231.04 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΗ ΕΙΥΟΡΨΝ ΣΜΕΔΕ» ΠΟΌ 3.000,00 €.
Γ. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΡΗΜΑΣΨΝ ΑΠΟ ΤΠ. Ε. ΓΙΑ ΕΞΟΥΛΗΗ ΠΑΗ ΥΤΕΨ ΟΥΕΙΛΨΝ
ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ Ν. 3756/2009
Με το υπ` αριθ. 71692/16-5-2014 έγγραφο του ΣΑΜ. ΠΑΡ. & ΔΑΝ. ο Δήμος μας επιχορηγείτε
από το ΤΠ. Ε. με το ποσό των 212.957,64 € για «ΕΞΟΥΛΗΗ ΠΑΗ ΥΤΕΩ ΟΥΕΙΛΕ
ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ Ν. 3756/2009» από τη συνολική ετήσια επιχορήγηση ποσού
212.957,64 € έχει κατανεμηθεί για την εκτέλεση και αποπληρωμή έργων-προμηθειών-μελετών ποσό
203.250,10 € και προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε έργα – μελέτες και προμήθειες,
είτε που προκύπτουν, είτε οφείλουμε είναι ανάγκη να προβούμε στην κατανομή πιστώσεων στο ύψος
που καλύπτουν τις ανάγκες μας.
Κατόπιν τούτου προτείνω από την χρηματοδότηση για «ΕΞΟΥΛΗΗ ΠΑΗ ΥΤΕΩ ΟΥΕΙΛΕ
ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ Ν. 3756/2009», την μεταφορά ποσού 5.500,00 € από το
Αποθεματικό στο σκέλος των εξόδων και στον :
1.
Κ.Α. 30.7333.47 ποσό 3.000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διάνοιξη
κτηνοτροφικού δρόμου στον οικισμό Πολυανέμου»
2.
Κ.Α. 10.7135.05 ποσό 1.000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια δοχείου αδρανείας στο Λεβητοστάσιο Δημαρχείου»
3.
Κ.Α. 30.7331.17 ποσό 1.5000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«υντήρηση στέγης Βρύσης στην πλατεία Φρυσής».
Κατόπιν τούτου παραμένει ποσό 5.207,54 € το οποίο θα παραμείνει στο Αποθεματικό και θα
κατανέμεται σύμφωνα με την μηνιαία επιχορήγηση.
Δ` - ΕΓΓΡΑΥΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΨΝ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ
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ύμφωνα με το 1227/14-1-2014 έγγραφο του ΤΠ.Ε. – Σμήμα Επιχορηγήσεων ΟΣΑ, επειδή δεν
ολοκληρώθηκε μέχρι την 31-12-2013 η εξόφληση χρηματικών εντολών των δικαιούχων Δήμων που
αφορά Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κρίθηκε απαραίτητη η επαναυποβολή τους και μπορούν πλέον
να μεταφερθούν όλες οι Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων στον προϋπολογισμό του έτους
2014. Επειδή η ΔΕΗ μας κοινοποίησε οφειλή του 2011 μέσα στο τρέχων οικονομικό έτος για την
μετατόπιση κολώνων στο Δ.Δ. Διποταμίας ποσού 10.500,00 €, καθώς και από λογαριασμό ηλεκτρικού
ρεύματος Δημοτικού κτιρίου στην Κοτύλη από τριετίας ποσού 3.178,00 €, προτείνουμε την αποδοχή
χρημάτων από ΤΠ. Ε. για «Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» ποσού 13.678,00 € και την
εγγραφή τους στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 1215 και την μεταφορά τους μέσω Αποθεματικού
στο σκέλος των εξόδων και στους :

1.
Κ.Α. 80.8313.28 ποσό 10.376,47 € για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής με
τίτλο «Μετατόπιση κολώνων ΔΕΗ στο Δ.Δ. Διποταμίας».
2.
Κ.Α. 80.8313.29 ποσό 3.178,00 € για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής στη
ΔΕΗ με τίτλο «Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού κτιρίου στην Κοτύλη από τριετίας».
==================
Μετά το πέρας της αναμόρφωσης το Αποθεματικό παραμένει στο ποσό των 8.051,72 τα
οποία αναλύονται ως εξής :
TAKTIKA
ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΘΕΝΣΑ
ΑΣΑ
ΘΗΕΑ
INTERREG

2,23
8,84
5.207,54
0,00
1.941,86
891,25

€
€
€
€
€
€

Η Ο.Ε., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική και διευκρινιστική συζήτηση
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΨΝΑ

1. Σην κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου
Νεστορίου, σύμφωνα με την παραπάνω προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση.
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
204/2014
Κατάρτιση
σχεδίου
τροποποίησης
του Ετήσιου Προγράμματος
ΘΕΜΑ:
Δράσης του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2014
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως Πρόεδρος της
οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 5ο θέμα (4ο της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο
«Κατάρτιση σχεδίου τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
Νεστορίου για το έτος 2014» και ανέφερε τα εξής:
Με την αριθ. 207/2013 απόφαση Δημοτικού υμβουλίου ψηφίστηκε το ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2014.
Σο ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί εργαλείο προγραμματισμού για το Δήμο και το
περιεχόμενό του περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ΄ έτος εξειδίκευση του
τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο
προϋπολογισμό. ύμφωνα με το Δημ. Κοιν. Κώδικα (άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 3463/2006)
«δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό».
Σροποποίηση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου πραγματοποιείται με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου με την διαδικασία που ακολουθείται για την
αρχική έγκριση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 4 του Ν. 3852/2010), έχει
την αρμοδιότητα με την υποστήριξη του Σμ. Προγρ/σμού & Οργάνωσης να συγκεντρώνει, να
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αξιολογεί τις προτάσεις των Τπηρεσιών του Δήμου και για τυχόν τροποποιήσεις του ετήσιου
προγράμματος δράσης, τις οποίες υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά
της το υποβάλλει για έγκριση στο Δημ. υμβούλιο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ.
13/2014 απόφαση για την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικον. Έτους
2014, την οποία και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
Προκύπτουν λοιπόν η παρακάτω τροποποίηση ως προς το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης
2014 την οποία εισηγηθήκαμε προς το Δημοτικό υμβούλιο Νεστορίου με τις υπ’ αριθμ.
203/2014 απόφασή μας περί κατάρτισης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους
2014 του Δήμου Νεστορίου.
Η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης αφορά την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού και συγκεκριμένα:
Α) ΕΝΣΑΞΗ ΝΕΨΝ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ.- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ

Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋ/σμος

Πηγή
Φρημ/σης

Κ..Α

Άξονας
Μέτρο
του Ε.Π.

1

Διάνοιξη κτηνοτροφικού δρόμου στον
οικισμό Πολυανέμου

3000,00 € ΠΑΡΑΚ/ΘΕΝΣΑ 30.7333.47

1.6.2.2

2

Προμήθεια δοχείου αδρανείας στο
Λεβητοστάσιο Δημαρχείου

1000,00 € ΠΑΡΑΚ/ΘΕΝΣΑ 10.7135.05

4.1.2.4

3

υντήρηση στέγης Βρύσης στην πλατεία
Φρυσής

1500,00 € ΠΑΡΑΚ/ΘΕΝΣΑ 30.7331.17

1.6.1.2

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της






την εισήγηση του προέδρου
τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις
την υπ’ αριθμ. 13/2014 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής
τις υπ’ αριθμ. 203/2014 αποφάσεις της
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΨΝΑ

Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό υμβούλιο, την ανωτέρω
έγκριση
τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νεστορίου, για το έτος 2014,
καταθέτοντας το συνολικό Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 204/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
205/2014
ύνταξη
σχεδίου
προϋπολογισμού
του Δήμου Νεστορίου και
ΘΕΜΑ:
ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2015.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως Πρόεδρος της
οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 5ο θέμα (4ο της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο
«ύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου και ετησίου προγράμματος
δράσης, έτους 2015» και
έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:
την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες
της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου.
ύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική
επιτροπή, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο
του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που
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αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό
συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που
έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα
έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα
που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του
προϋπολογισμού.
ε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές
και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονομική επιτροπή, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Τπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Σ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του
ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με
απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη
γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία
τους Αρχές και στους Τπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α)
έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες
κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της
παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Τπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας. τη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου
δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του
σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Σο Τπουργείο Εσωτερικών
παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο
υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση
και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Τπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν
προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με
βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και
τις οδηγίες του Τπουργείου Εσωτερικών.
ύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΤΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΥΕΚ 141/09.02.2011
τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες,
αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6
του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του
άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. υνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν
μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86
του ν. 3852/10.
την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο,
πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.
Επισημαίνουμε ότι στον ορεινό Δήμο μας ο οποίος δεν ξεπερνά τις 3.463 κατοίκους δεν υπάρχει
Επιτροπή Διαβούλευσης.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή:
δ) υγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 15/2014
απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην
Οικονομική Επιτροπή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου
προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2015 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε
στο Δημοτικό υμβούλιο προς ψήφιση.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Σο άρθρο 77 του ν. 4172/2013
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- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΤΠ.Ε.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές
Ενότητες
- την Αποφ. ΤΠΕΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΤΠ.Ε.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
- Σην υπ’ αριθ. 15/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή
- Σο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την υπ’ αριθμ. 29530/25-7-2014 Κ.Τ.Α. για <<παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπ/σμού των Δήμων, οικον. έτους 2015>>
- Σην γνώμη του Παρατηρητηρίου
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΨΝΑ

Α. Σην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2015, όπως
εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό
υμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.
Β. Σην κατάρτιση του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2015,
όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης και την υποβολή αυτού, στο Δημοτικό υμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
206/2014
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121-2014 απόφασης, απευθείας
ανάθεση
εκτέλεσης
του
έργου
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΘΕΜΑ:
ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΗ
ΣΑΥΡΟΤ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΟΦΗ
ΣΗ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΦΙΟΝΑΣΟΤ»
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως Πρόεδρος της
οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 6ο θέμα (5ο της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο
“Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121/2014 απόφασης, απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του
έργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΗ ΣΑΥΡΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΦΙΟΝΑΣΟΤ»” και έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα
εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 121/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ανατέθηκε απευθείας η
εκτέλεση του έργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΗ ΣΑΥΡΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΦΙΟΝΑΣΟΤ»”, στον εμπειροτέχνη εργολάβο
δημοσίων έργων Θεμιστοκλή Παρασκευαΐδη του Αντωνίου, ο οποίος όταν κλήθηκε για να
υπογράψει το συμφωνητικό, διαπιστώθηκε ότι έχει λήξει η ισχύς του πτυχίου του. Επειδή η
διαδικασία ανανέωσής του καθυστερεί και επειδή πρέπει άμεσα να το υλοποιήσουμε το εν λόγω
έργο, προτείνω την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 121/2014 απόφασης και την ανάθεσή του σε άλλο
εργολάβο και ανέφερε:
τον ΚΑ 25.7312.09 του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου του οικονομικού έτους 2014
έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 2.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΗ ΣΑΥΡΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΦΙΟΝΑΣΟΤ» πίστωση η οποία με σχετική πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α 303 στο μητρώο δεσμεύσεων, ψηφίσθηκε στην υπ’
αριθμ. 114/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Σο έργο αυτό, περιλαμβάνεται στο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τρέχοντος έτους, στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης με α/α 121, σελ. 17, και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2012-2014 με
κωδικό αριθμό 1.4.2.3, η δε πίστωσή του είναι εξασφαλισμένη, προερχόμενη από πιστώσεις
ΑΣΑ έτους 2014.
ύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:
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«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα
δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με
διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή
του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού
συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής (με το άρθρο 72 η Δημαρχιακή Επιτροπή
μετονομάζεται σε Οικονομική, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3852/2010). Σα
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του
άρθρου
4
του
Ν.
1418/84.
τις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους
αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και
τους όρους ανάθεσης.»
Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της
παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΥΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο
συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή
εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε
απόφαση του Τπουργού Περιβάλλοντος, Φωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση
ΕΔ2α/04/40/Υ.Ν. 294/28.3.1986 (ΥΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
Δ17α/7/96/Υ.Ν.294/27.8.1992 (ΥΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την
ισχύ του ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν
να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή
θεωρούνται νόμιμες".
Από έρευνα αγοράς πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργοληπτική επιχείρηση με εμπειρία σε ανάλογα
έργα είναι η ατομική επιχείρηση Δεμίρης Υώτιος του Νικολάου, που εδρεύει στον Ν.
Καστοριάς, εγγεγραμμένη στο μητρώα του Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 7738, η αμοιβή της
οποίας (καθαρή αξία χωρίς Υ. Π. Α. 23%), ανέρχεται στο ποσό των 1.626,02 ευρώ (συνολική
αξία με ΥΠΑ 2.000,00 €).
τη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η προτεινόμενη εργοληπτική επιχείρηση παρουσιάζεται
αξιόπιστη, η αμοιβή της βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84
3. το άρθρο 103 παρ.2 περιπτ. γ του Ν.3463/06
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου
6. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και
ψηφίσθηκε η πίστωση στην υπ’ αριθμ. 114/2014 απόφαση της Ο.Ε.
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

Α/Α
1

2

3

ΟΜΟΥΨΝΑ

1)Για τον προεκταθέντα στην εισήγηση του Προέδρου, λόγο, ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 121/2014
απόφαση της Ο.Ε.
2)Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΗ ΣΑΥΡΟΤ
ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΦΙΟΝΑΣΟΤ»
προϋπολογισμού 2.000,00 €, στην ατομική επιχείρηση Δεμίρης Υώτιος του Νικολάου, που
εδρεύει στον Ν. Καστοριάς, εγγεγραμμένη στο μητρώα του Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ
7738, η αμοιβή της οποίας (καθαρή αξία χωρίς Υ. Π. Α. 23%), ανέρχεται στο ποσό των 1.626,02
ευρώ (συνολική αξία με ΥΠΑ 2.000,00 €).
2)Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κατωτέρω:
Σιμή
Κωδ.
Μον.
ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΨΝ
A.T.
Ποσότητα Μονάδας
Δαπάνη
Αρθρου
Mετρ.
(Ευρώ)
Eκσκαφή θεμελίων και
τάφρων με
ΝΑΟΙΚ
1
m3
115,28
4,50
518,76
χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη
Α\20.05.01
γαιώδη-ημιβραχώδη
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
ΝΑΟΙΚ
2
m3
57,11
2,25
128,50
βάθους μεγαλύτερου των 2,00
m για
Α\20.06.02
τις εκτελούμενες με μηχανικά
μέσα
εκσκαφές θεμελίων και
20,00
5,00
100,00
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τάφρων

4
5

Εξυγιαντικές στρώσεις με
αμμοχαλικώδη υλικά, με
φυσικά
αμμοχάλικα
Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι
στραγγιστηρίων Εσωτερικής
διαμέτρου 600mm

ΝΑΤΔΡ
Α\5.09.01

3

m3

ΝΑΟΙΚ
Α\20.10

4

m3

115,28

5

m

5,00

ΝΑΤΔΡ
Α\12.03.04

4,50

518,76

72,00

360,00

ύνολο:
ΥΠΑ
23,00 %
Γενικό
ύνολο
3)Καθορίζει τους όρους της σύμβασης, ως εξής:
α) το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ
171/87.
β) Σο έργο θα εκτελεστεί και θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών.
γ) Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
207/2014
ΘΕΜΑ:

Τπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως Πρόεδρος της
οικονομικής επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα (7ο της ημερησίας διάταξης), έθεσε υπόψη της
οικονομικής επιτροπής τα εξής:
Α. ύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΥΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 24 του Ν.4304/2014, «Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των
σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως
ακολούθως:
Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι
μικρότερη των 100 ευρώ.
Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με
απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με
απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων.
Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα
από σχετική αίτηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που
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1.626,02
373,98
2.000,00

μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης
υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης »

Β. Σις παρακάτω αιτήσεις :
1.

2.

3.

Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 8217/18-11-2014 αίτηση της Μαρίας Παπουτσίδου του
Αντωνίου, με την οποία αυτή ζήτησε την με 2 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών της προς τον Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.
Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 8231/19-11-2014 αίτηση της Θωμαής Φουβαρδά του Αθανασίου,
για λογαριασμό του θανόντος πατρός της Αθανασίου Φουβαρδά του ωτηρίου με την
οποία ζήτησε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο που έχουν βεβαιωθεί έως
31-12-2009 την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3801/2009.
Σην υπ’ αριθ.πρωτ. 8295/20-11-2014 αίτηση του Φρήστου Μίντζια του Ζαχαρία με
την οποία αυτός ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014.

Γ. Σην με ημερομηνία 21-11-2014 εισήγηση του Προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας στην
οποία αναγράφεται για τον κάθε αιτούντα ξεχωριστά το είδος της οφειλής, το ποσό της κύριας
ληξιπρόθεσμης οφειλής, το ποσό των προσαυξήσεων και η ημερομηνία βεβαίωσης της οφειλής ως
ακολούθως:
1. Μαρία Παπουτσίδου (αριθμ. πρωτ. αίτησης 8217/18-11-2014)
Ημερομηνία βεβαίωσης: μετά την 1-1-2010
Είδος οφειλής: Τέλη ύδρευσης οικίας.
Κύρια οφειλή: 437,24 ευρώ
Προσαυξήσεις: 96,29 ευρώ
Κατέβαλε ήδη δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1289 Διπλοτύπων είσπραξης το ποσό των 230,58 €
2. Αθανάσιος Φουβαρδάς (αριθμ. πρωτ. αίτησης 8231/19-11-2014)
Ημερομηνία βεβαίωσης: έως την 31-12-2009
Είδος οφειλής: Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης
Κύρια οφειλή: 121,53 ευρώ
Προσαυξήσεις: 93,58 ευρώ
Κατέβαλε ήδη δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 1299 Διπλοτύπου είσπραξης το ποσό των 109,38 €
3. Φρήστος Μίντζιας (αριθμ. πρωτ. αίτησης 8295/20-11-2014)
Ημερομηνία βεβαίωσης: μετά την 1-1-2010
Είδος οφειλής: Τέλη ύδρευσης
Κύρια οφειλή: 326,02 ευρώ
Προσαυξήσεις: 34,02 ευρώ
Κατέβαλε ήδη δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 1296 Διπλοτύπου είσπραξης το ποσό των 326,02 €
Δ. Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας με την ανωτέρω εισήγησή του, εισηγείται :
α. Σην με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώτου αιτούντα που έχουν
βεβαιωθεί από 1-1-2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 ως ακολούθως :
1. Για την Μαρία Παπουτσίδου και για τον λογαριασμό που εκδίδεται για την οικία της, την
καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε 2 δόσεις των 230,58 €, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β. Σην εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων, προς τον Δήμο, οφειλών των υπολοίπων αιτούντων
και ειδικότερα για τον καθένα όπως ακολούθως :
1. Αθανάσιος Φουβαρδάς (αριθμ. πρωτ. αίτησης 8231/19-11-2014)
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εφάπαξ καταβολή του ποσού των 109,38 € με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού
ποσού 93,58 € και απαλλαγή σε ποσοστό 10 % επί του κεφαλαίου
2. Φρήστος Μίντζιας (αριθμ. πρωτ. αίτησης 8295/20-11-2014)
εφάπαξ καταβολή του ποσού των 326,02 €, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού
ποσού 34,02 €.
Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1) Σις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06
2) Σο άρθρο 51 του Ν.4257/2014
3) Σις ανωτέρω αιτήσεις
5)Σο ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Σράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής
6) Σην με ημερομηνία 21/11/2014 εισήγηση του Προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΨΝΑ
Α. Σην με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώτου αιτούντα που έχουν
βεβαιωθεί από 1-1-2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 ως ακολούθως :
1. Για την Μαρία Παπουτσίδου και για τον λογαριασμό που εκδίδεται για την οικία της, την
καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε 2 δόσεις των 230,58 €, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
1.

2.

3.

4.

5.

το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης, των ανωτέρω αιτούντα, συμπεριλαμβάνονται οι
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον
επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Σράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής (ήτοι την 24, 25 και
31 Ιουλίου 2014 όπου το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Σράπεζας της
Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και
παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με
επιτόκιο 8,15 %.
Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και
σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη
επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη
ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου
της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της
είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο
οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για
την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων,
μετά των περιοδικών δηλώσεων Υ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση
περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η
ρύθμιση.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με
προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση
πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
καταβολής της επόμενης δόσης.
Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ
τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων
που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής (αρμόδιου
οργάνου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014).
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Β. Σην εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων, προς τον Δήμο, οφειλών των υπολοίπων αιτούντων
και ειδικότερα για τον καθένα όπως ακολούθως:
1. Αθανάσιος Φουβαρδάς (αριθμ. πρωτ. αίτησης 8231/19-11-2014)
εφάπαξ καταβολή του ποσού των 109,38 € με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού
ποσού 93,58 € και απαλλαγή σε ποσοστό 10 % επί του κεφαλαίου.
2. Φρήστος Μίντζιας (αριθμ. πρωτ. αίτησης 8295/20-11-2014)
εφάπαξ καταβολή του ποσού των 326,02 €, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού
ποσού 34,02 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 26ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
208/2014
ΘΕΜΑ:

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων.

το Νεστόριο, σήμερα 04 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση
στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 8631/03-12-2014 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:

ΠΑΡΟΝΣΕ
1
2
3
4
5
6
7

Γκέτσιος
Μπαμπούλης
Βάρνης
Ελευθερίου
Λέκκος
ταμπουλτζής
Κυριακού

Πασχάλης
Δημήτριος
Κων/νος
Ιωάννης
Κων/νος
Θεμελής
Δημήτριος

ΑΠΟΝΣΕ
(Πρόεδρος)
(Αντ/δρος)
(Μέλος)
«
«
«
«

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, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων», πρότεινε
να ληφθεί σχετική απόφαση επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η οικονομική επιτροπή και ανέφερε ότι:
Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα, λόγω των πιεστικών
προθεσμιών για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους
καθώς και για την μεταφορά της προμήθειας αλατιού στα πλαίσια του σχεδιασμού αποχιονισμού.
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α’ 87/7.6.2010), για
να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον, από την οικονομική επιτροπή, και να ληφθεί απόφαση γι’
αυτό, πρέπει πρώτα η Ο.Ε. να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος, και έθεσε στο σώμα την
πρόταση χαρακτηρισμού του θέματος ως κατεπείγον.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α’ 87/7.6.2010)
Αποφαίνεται

Ομόφωνα
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Κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον
τη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε 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 1-12011 (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 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.
6.Σις Προτάσεις Ανάληψης Τποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου που
καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α 469 & 470
.
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ
ΟΜΟΥΨΝΑ
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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
καταχώρηση
ς στο
μητρώο
δεσμεύσεων
467
468

Κ.Α.Ε.
Προΰ/σμού
30.6412
80.8322.54

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης
250,00
3.800,00

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Μεταφορά αλατιού για παγετό
Προμήθεια προγράμματος τεχνικού λογισμικού
SOFTWARE (Δικαστική εντολή πληρωμής)

Τπόλοιπο
προς
διάθεση
750,00
45,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

H απόφαση
επικύρωσης των πρακτικών των από 21/11/2014 &
04/12/2014 συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Νεστορίου, πήρε αύξοντα αριθμό 209/2014.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΣΑ ΜΕΛΗ

1………………………….Βάρνης Κων/νος
ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ
2………………………..Ελευθερίου Ιωάννης

3…………………………….Λέκκος Κων/νος

4………………………ταμπουλτζής Θεμελής

5…………………………Κυριακού Δημήτριος
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