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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
123/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19ης/ 26-9-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 1ο :

Διάθεση πιστώσεων (17η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 9:30πμ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 13860/249-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης - Πρόεδρος
2. Πατσάς Κυριάκος - Αντιπρόεδρος
3. Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος
4. Βόγιας Δημήτριος – Μέλος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος - Μέλος
6. Μπελιάς Αντώνιος – Μέλος
7. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
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Διάθεση πιστώσεων (17η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

«Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 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 με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού,
αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες
αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21
παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν
3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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 ή ο Δήμαρχος.
Με την υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που λήφθηκε
στην από 29/12/2011 ειδική συνεδρίαση, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς
για το οικονομικό έτος 2012 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.1465/15444/8-2-2012
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τις «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ» της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, εισηγούμαι τη διάθεση
των πιστώσεων, που καταγράφονται στον πίνακα της Οικονομικής Υπηρεσίας και σας
έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
τις διατάξεις της εγκ.30/19664/20.04.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,
τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη,
τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’
αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας και
 και την υπ’ αριθμ.197/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012






Αποφασίζει ομόφωνα
Διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
ΚΑΕ
02.20.7335.01

ΤΙΤΛΟΣ
Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων Αντλιοστασίων &
Βιολογικού Καθαρισμού Στομίου ΣΑΕΠ 006/3

Η παρούσα διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων είναι η 17η για το έτος 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Η Οικονομική Επιτροπή
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

ΠΟΣΟ
29.000,00€

