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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/08-06-2018 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
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Αριθ. Απόφασης: 76/2018

Θέµα 3ο: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018.
Σήµερα την 8η Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.µ η Οικονοµική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.5626/04-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7
µελών παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :

1
2
3
4
5
6

Απόντες οι:

Επώνυµο

Όνοµα

Πατρώνυµο Αξίωµα

Γκάλιος
Μαρίγκος
Αβραµίδης
Μουρατίδης
Αναστασιάδης
Χαβαλές

Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Κων/νος
∆ηµήτριος

Ηλίας
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
∆ηµήτριος
Νικόλαος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ονοµατεπώνυµο
Γεωργιάδου Μαρία
Η οποία δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόµιµα

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή
να συζητήσει δύο (2) θέµατα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ηµερήσια διάταξη.

1. Έγκριση ή µη των πρακτικών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού
της εργασίας «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου
Ηράκλειας».
2. Αποδέσµευση πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2018.
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση των παραπάνω θεµάτων
κρίνοντας ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέµατος, ανέφερε ότι
σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες
στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν
προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, εκτός αν πρόκειται
για τις πιστώσεις της παρ.5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν.3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς
απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα
ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για
ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν.4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-42011 και άρθρο 9 παρ.1 Π.∆. 80/2016).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2γ του Κ∆Κ (Ν.3463/06) και του άρθρου 72
παρ.1δ του Ν.3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του
προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158
παρ.3 & 4 του Ν.3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τις υπ’
αρ.5555/2018 και 5746/2018 εισηγήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας και τις διατάξεις που
αναφέρονται σ’ αυτές, σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµος πρέπει να προβεί στη διάθεση των
παρακάτω πιστώσεων, προκειµένου να αντιµετωπισθούν σχετικές ανάγκες του ∆ήµου και να
επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία του

Αρ.ΕΑ∆ Γενική αιτιολογία ΕΑ∆
Προµήθεια συσκευών ασφαλούς διάταξης
281 δηµιουργίας ψηφιακής υπογραφής

282
283
284
285
286

Προµήθεια τηλεφωνικού Κέντρου για το Κτίριο που θα
στεγαστεί το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Αµοιβή κτηνιάτρου
Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων

∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08

ΚΑΕ

Ποσό ΚΑΕ
ΕΑ∆

10.7135.02

2499,84

10.7135.01
00.6117.01
10.6615.01
20.6264
30.6264.02

2500,00
3087,60
5000,00
4600,00
4500,00
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287 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης
288 Μισθώµατα κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ του ∆ήµου
Υπηρεσίες υδραυλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου
289 Ηράκλειας
Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών
290 εγκαταστάσεων ∆ήµου Ηράκλειας
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
292 υπαλλήλων
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
293 υπαλλήλων

00.6823
10.6232.01

1000,00
4515,68

30.6262.01

6000,00

20.6262.03

1800

10.6422.01

300

30.6422

300

Έπειτα ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής είπε ότι στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2018 που ψηφίστηκε µε την υπ’ αρ. 274/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε το υπ’ αρ.23444/2017/12-01-2018 έγγραφο του τµήµατος ∆ιοικητικού
Οικονοµικού Ν. Σερρών, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και δηµοσιεύθηκε
νοµίµως στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: 72ΤΘΩΡΤ-ΨΛ5) προβλέπονται σχετικές πιστώσεις για
τους σκοπούς αυτούς. Τέλος, πρότεινε την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των παραπάνω
πιστώσεων, σε βάρος του ανωτέρω ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη το άρθρο 72 παρ. 1
περ. δ΄ του Ν.3852/2010, το άρθρο 103 παρ.2γ Ν.3463/06, τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985
και 38135/9-7-1986, την υπ’ αρ. 274/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκε µε το
υπ’ αρ.23444/2017/12-01-2018 έγγραφο του τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Σερρών, της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκη, τις υπ’ αρ. 5555/2018 και 5746/2018 εισηγήσεις
της Οικονοµικής Υπηρεσίας
αποφασίζει οµόφωνα
Την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των παρακάτω πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηράκλειας, οικονοµικού έτους 2018:

Αρ.ΕΑ∆ Γενική αιτιολογία ΕΑ∆
Προµήθεια συσκευών ασφαλούς διάταξης
281 δηµιουργίας ψηφιακής υπογραφής
Προµήθεια τηλεφωνικού Κέντρου για το Κτίριο που θα
στεγαστεί το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Αµοιβή κτηνιάτρου
Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων
Τόκοι υπερηµερίας χρήσης
Μισθώµατα κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ του ∆ήµου
Υπηρεσίες υδραυλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου
289 Ηράκλειας
Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών
290 εγκαταστάσεων ∆ήµου Ηράκλειας
282
283
284
285
286
287
288
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ΚΑΕ

Ποσό ΚΑΕ
ΕΑ∆

10.7135.02

2499,84

10.7135.01
00.6117.01
10.6615.01
20.6264
30.6264.02
00.6823
10.6232.01

2500,00
3087,60
5000,00
4600,00
4500,00
1000,00
4515,68

30.6262.01

6000,00

20.6262.03

1800
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Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
292 υπαλλήλων
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
293 υπαλλήλων

10.6422.01

300

30.6422

300

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 76/2018.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 08-06-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Γκάλιος Αλέξανδρος
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