ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 27ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
212/2014
Κατάρτιση σχεδίου τροποποίησης του Ετήσιου
ΘΕΜΑ:
Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νεστορίου για το
έτος 2014.
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:
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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, πρότεινε να συζητηθεί το 4ο θέμα 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».
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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 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. 16/2014 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. 211/2014 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) Σην τροποποίηση στον προϋπολογισμό των λειτουργικών δαπανών των
γραφείων, υπηρεσιών, τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου Νεστορίου
Β) ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ.- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ
Πποϋ/ζμορ
Α/Α

Πεπιγπαθή δπάζηρ

Πηγή Χπημ/ζηρ

1

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΡΕΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ
ΔΙΠΟΣΑΜΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΝΑΣΟΤ

2

Προμήθεια ειδών για βεληίωζη εγκαηάζηαζη
θέρμανζης

6.972,00 €
ΑΣΑ 2014
10.777,00 €

Κ..Α

Άξοναρ
Μέηπο ηος
Ε.Π.

70.06.7336.
09
1.4.2.3

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΘΕΝΣ
Α
10.7135.01 4.1.2.4

Γ) ΕΝΣΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ.- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ
Πποϋ/ζμορ
Α/Α

Πεπιγπαθή δπάζηρ

Πηγή Χπημ/ζηρ

ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ Ε
ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΗ ΕΙΟΔΟΤ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
Αποκαηάζηαζη δρόμων-παρεμβάζεις ζε
δημοηικούς τώροσς για ηην βεληίωζη ηης
απορροής ομβρίων ζηη Δ.Ε. Νεζηορίοσ
Αποκαηάζηαζη δρόμων-παρεμβάζεις ζε
δημοηικούς τώροσς για ηην βεληίωζη ηης
απορροής ομβρίων ζηη Δ.Ε. Ακριηών

1

2

3

Κ..Α

Άξοναρ
Μέηπο ηος
Ε.Π.

4.900,00 €
ΑΣΑ

25.7312.45 1.8.1.2

6.600,00 €
ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΘΕΝΣ
Α
30.7333.48 1.6.1.2
4.000,00 €
ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΘΕΝΣ
Α
30.7333.49 1.6.1.2

Δ) ΕΝΣΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ.- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ
Πποϋ/ζμορ
Α/Α
1

Πεπιγπαθή δπάζηρ

Πηγή Χπημ/ζηρ

Εργαζίες ζσνηήρηζης τώροσ μεηεζηέγαζης
Σετνικής Τπηρεζίας ηοσ Δήμοσ

7.000,00 €

5.207,54€ ΠΑΡΑΚ.
+ 1.792,46€ ΑΣΑ 30.6261.01 1.5.2.3

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
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Κ..Α

Άξοναρ
Μέηπο ηος
Ε.Π.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της






την εισήγηση του προέδρου
τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις
την υπ’ αριθμ. 16/2014 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής
τις υπ’ αριθμ. 211/2014 αποφάσεις της
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ

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 212/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ
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ΣΑ ΜΕΛΗ

