ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΨ6-ΘΚΙ

Αριθ. Απόφασης: 132/2012
Ημερ.
-//- : 18/12/2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 13/2012 από 18/12/2012.
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2012 ,ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 ,συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου
ύστερα από την αριθμ.7524/14-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής
κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,αφού σε σύνολο επτά -7μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα
- 7 -,ήτοι:
1. Πέτρος Βαφίνης, πρόεδρος 2.Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, μέλος
3.Αγάλλου Νικόλαος, μέλος 4. Καλογιάννης Μιχαήλ, μέλος 5. Αναγνώστου
Παναγιώτης,μέλος 6.Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 7. Δροσάκης
Κωνσταντίνος, μέλος.
Απόντες
Ουδείς

ΘΕΜΑ 3ο:
Περί ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τα "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ" πρου/σμού 4.000,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του
Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και την διάθεση των πιστώσεων του πρου/σμού, 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. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του πρου/σμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον
έλεγχο του από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι
πιστώσεις που έχουν γραφεί σαυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής. Και τούτο
γιατί με την ψήφιση του πρου/σμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των
πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η
διαχείρηση των οικονομικών του δήμου, θα γίνη ο συντονισμός της
οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθή η
άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Αλλωστε η αναγραφή μιας
δαπάνης στον πρου/σμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της αφού
εξαρτάται από την ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική
Επιτροπή έχει την δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του πρου/σμού
είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια του
οικονομικού έτους ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με
μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά την
διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με τι είδος και τον χρόνο που
πρέπει να πραγματοποιηθή η δαπάνη.
Ο δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη 4.000,00 ευρώ για την προμήθεια
υλικών για τα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
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Στον πρου/σμό του δήμου μας, που ψηφίστηκε με την αριθμ.7/2012 απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 405/28180/15-3-2012 απόφαση
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση.
Εν συνεχεία πρότεινε την έγκριση και διάθεση της πίστωσης της ανωτέρω
δαπάνης σε βάρος του ΚΑ.30.7135.02 του πρου/σμού έτους 2012 και έθεσε
υπόψιν των μελών της οικονομικής επιτροπής την κάτωθι εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας και την πρόταση ανάληψης δαπάνης υπογεγραμμένη από
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Κων/νο-Ορέστη Παπαχρήστου και τον προϊστάμενο
της οικονομικής υπηρεσίας όπως αυτή καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων
με α/α 470
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της την εισήγηση του Προέδρου και
τα έγγραφα που αναφέρονται σαυτήν
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1)Εγκρίνει και ψηφίζει ποσό 4.000,00 σε βάρος του ΚΑ.30.7135.02 του
πρου/σμού του δήμου οικον. έτους 2012, για την πληρωμή της δαπάνης με
τίτλο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ από τακτικά έσοδα του Δήμου
2)Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου
με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε το μέλος κ. Παναγιώτης Βλάϊκος και το
μέλος κ. Κων/νος Δροσάκης δήλωσε παρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό
132 /2012

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως
έπεται.
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