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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/08-06-2018 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 75/2018
Θέµα 2ο: Αποδέσµευση 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.
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.
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Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση των παραπάνω θεµάτων
κρίνοντας ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέµατος, έθεσε
υπόψη των µελών της την υπ’ αρ. 5745/2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας –
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύουν.
β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10
γ. Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και
ιδίως το άρθρο 4 παρ.2
δ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ.
2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014,
Υπ.
Οικ.
2/65486/∆Π∆ΣΜ/23.12.2014,
Υπ.
Οικ.
2/86708/0026/28.11.2017.
Παρακαλούµε:
Όπως προβείτε στην αποδέσµευση :
- πίστωσης ύψους 50.000,00€ από Τακτικά από τον Κ.Α.:15.6021 µε ΑΑΥ 26 µε
αρ.πρ.898/2018 η οποία αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια λαµβάνοντας Α∆Α:7∆1∆ΩΡΤ-ΑΛΨ.
- πίστωσης ύψους 10.000,00€ από Τακτικά από τον Κ.Α.:15.6052 µε την ΑΑΥ 27 µε
αρ.πρ.899/2018 η οποία αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια λαµβάνοντας Α∆Α:6ΣΥΧΩΡΤ-8Υ6.
λόγω του ότι δεν υπάρχει ανάγκη πίστωσης αυτού του ύψους.
Οι παραπάνω πιστώσεις ψηφίστηκαν µε τη Α.Ο.Ε.:08/23-01-2018 µε Α∆Α:ΨΥΡΛΩΡΤ-3Φ2».
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/10, την υπ’ αρ.5745/2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
και τις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτή.
αποφασίζει οµόφωνα
Την αποδέσµευση α) ποσού ύψους 50.000,00€ (26/2018 σχέδιο απόφασης ποσού
220.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6061 και β) ποσού ύψους 10.000,00€ (27/2018 σχέδιο
απόφασης ποσού 55.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6052, λόγω µη ύπαρξης ανάγκης
πίστωσης αυτών των ποσών».
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 75/2018.
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 13-06-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Γκάλιος Αλέξανδρος
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