INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.01.20 14:17:46
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 60ΙΦΩΗ7-891

Μακρυχώρι 20-01-2016
Αριθ. Πρωτ.
508

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 30/2015 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 31 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ.
πρωτ. 13482/28-12-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ. (άρθρο 75 του Ν.
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τσάτσαρης Χρήστος
Διψάνας Αχιλλεύς
Έξαρχος Γεώργιος
Ζάχος Βασίλειος
Τσούγιας Χρήστος
---

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μανώλης Γεώργιος
2. Κυρίτσης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 3ο) «Διάθεση πιστώσεων»
Αριθμός Απόφασης ( 168 )
Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 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.
Στο άρθρο 103 του N. 3463/06 ορίζεται στην παρ.2 εδαφ γ πως η δημαρχιακή
επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες μεταξύ των άλλων:
γ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 101, της παρ. 2 του
άρθρου 140, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 158 και των άρθρων 202, 220, καθώς
και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6347/24-5-1985 του ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζεται πως η ψήφιση του
πρ/σμού από το Δ.Σ. δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο αυτού από την Περιφέρεια οι
πιστώσεις που έχουν γραφτεί μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του
Δ.Σ. η της Ο.Ε.
Πέραν των ανωτέρω τα ανωτέρω όργανα έχουν την διακριτική ευχέρεια να
διαθέτουν με χωριστές αποφάσεις ανά περίπτωση ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα
μέρος αυτών με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είστε στην αρχή του έτους είτε κατά
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τη διάρκειά του ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η
δαπάνη.
Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη , την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου
72 του ν. 3852/10 των άρθρων 103 , 209 του Ν 3463/2006 , τις διατάξεις του Ν 3731/08
άρθρο 20 παρ. 13, τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/93 ΕΚΠ-ΟΤΑ, την εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων:
Α/Α

1

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ

80.8261

ΕΓΚΕΚΡΙΜ.

3.000,00

ΑΝΑΜΟΡΦ.

400.000,00

ΔΙΑΜΟΡΦ.

403.000,00

ΥΠΟΛ.

ΕΚΘΕΣΗ

149.850,00

697

ΗΜ/ΝΙΑ

31/12/15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΟΓΩ ΜΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.
ΤΕΜΠΩΝ ΤΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΠΟΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜ.

2.000,00

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 168/2015
……………………………………………………………………………………………………….
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Αντιδήμαρχος
Τσάτσαρης Χρήστος

