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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 34ης/16-12-2016 έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου
ΘΕΜΑ

2 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Πύργου οικονομικού έτους 2016.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ

246/2016

τον Πύργο σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα
Πύργου συνήλθε σε

έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου,

ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 36799/16-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου η οποία η οποία
γνωστοποιήθηκε στα μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του
Ν.3852/2010 αυθημερόν.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. καρτσιάρης κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε
σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- και ονομαστικά οι κ.κ.:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1.ΚΑΡΣΙΑΡΗ Ι. ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρος

1.ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ

Θ.

ΑΝΑΣΑΙΟ,

Σακτικό μέλος
2.ΓΕΨΡΓΟΠΟΤΛΟ Α. ΨΣΗΡΙΟ, Σακτικό

2.ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Ι. ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝΑ,

μέλος

Σακτικό μέλος

3.ΒΛΑΦΑΝΣΨΝΗ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟ, Σακτικό

3.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

μέλος

μέλος

4. ΕΩΝΣΗ Κ. ΒΑΙΛΕΙΟ, Σακτικό μέλος

4.ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΙΨΑΝΝΗ, Σακτικό

Π.

ΑΝΣΨΝΙΟ,

Σακτικό

Μέλος
5.ΑΝΣΨΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

Γ.

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ,

Σακτικό μέλος
τη συνεδρίαση παρευρισκόταν και η Ζάγκλη οφία-Γιώτα υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας καρτσιάρης, εισηγήθηκε το θέμα
ως εξής: «υγκαλέσαμε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου εν
όψει της λήξης του οικονομικού έτους, εντατικοποιείται η ενταλματοποίηση των
εκκρεμοτήτων, γι’ αυτό απαιτείται να ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις των δαπανών και η
ψήφιση των πιστώσεων. Επίσης λόγω της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών από
το αρμόδιο Τπουργείο, πρέπει να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού, για να
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγγραφές κωδικών στον προϋπολογισμό.
ύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 75 του Ν.3852/2010: «Πριν από τη συζήτηση η

επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». Ζητώ λοιπόν να εγκρίνουμε κατ’
αρχάς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συζήτηση του θέματος».
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
-

τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) «ΝΕΑ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»

-

τους λόγους για τους οποίους το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα,
ομόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. καρτσιάρης, συνέχισε την

εισήγησή του ως εξής: «Η Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου, έλαβε εντολή
από τη δημοτική αρχή και συνέταξε τις προβλεπόμενες εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης, τις
οποίες και διαβίβασε με το από 14-12-2016 εισηγητικό έγγραφο.
Με την αρίθ. πρωτ. 169141/6982/14-01-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΤΨ9ΟΡ1Υ4ΝΘ) εγκρίθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός του Δήμου Πύργου έτους 2016.
Με την αρίθ. 317/2016 Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΔΣ7Ψ17-8Θ9)
εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2016.
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. δ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, ενεργώντας ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του
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Ν. 4270/14, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ψηφίζει το Δημοτικό
υμβούλιο ή ο Δήμαρχος.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη:


Πληρωμής των δαπανών για Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015,



Πληρωμής των δαπανών για Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε τρίτους,



Πληρωμής των δαπανών για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων,



Πληρωμής των δαπανών για Σαφή υπολειμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών σε ΦΤΣΑ
Δήμου Πατρέων ετών 2012-2015 ,



Πληρωμής των δαπανών για Απόδοση ανταποδοτικών Σελών Ερυμάνθου,



Πληρωμής των δαπανών για υνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κι ηλεκτρονικά μέσα,



Πληρωμής των Δαπανών γενικής φύσεως,



Πληρωμής των δαπανών για κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθ. 68 ΝΔ 3033/54,



Πληρωμής των δαπανών για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων,



Πληρωμής των δαπανών για Αποπληρωμή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία των
τέως Νομικών Προσώπων – Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου και
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ψλένης,



Πληρωμής των δαπανών για Εργασίες προβολής VIDEO MAPPING Φριστουγεννιάτικων
και Πρωτοχρονιάτικων θεμάτων,
πρέπει να εγκριθεί η διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και των εισηγήσεων των υπηρεσιών για

την ανάγκη υλοποίησης των προαναφερόμενων δαπανών, η Διεύθυνση Οικονομικών
Τπηρεσιών και συγκεκριμένα το Σμήμα Λογιστηρίου, με το από 14-12-2016 έγγραφό του,
μας υπέβαλε προς έγκριση την ψήφιση πιστώσεων, που υπάρχουν εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό του οικονομικού 2016.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών, έχουν συνταχθεί οι προβλεπόμενες Προτάσεις
Ανάληψης Τποχρέωσης, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών και
καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων, οικονομικού έτους 2016 – όπως φαίνεται στο
εισηγητικό έγγραφο της υπηρεσίας- σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, την
εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους
Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΤΠ.Ε.Α.Η.Δ. & το Τπ.
Οικονομικών και την 2/18993/ΔΠΔΜ/28-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-Β03) εγκύκλιο του Τπ.
Οικονομικών.
ας παρέθεσα όλα τα προηγούμενα, προκειμένου να αποφανθούμε επί της

ΑΔΑ: 7ΕΣ5Ω17-3ΟΧ

εισήγησης και προτείνω να την εγκρίνουμε».
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Σις διατάξεις του ΠΔ 113/2010

(ΥΕΚ 194 Α΄/2010) «ΑΝΑΛΗΧΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ ΑΠΟ

ΣΟΤ ΔΙΑΣΑΚΣΕ».
2. Σην εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10
στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΤΠ.Ε.Α.Η.Δ. &
το Τπ. Οικονομικών και την 2/18993/ΔΠΔΜ/28-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-Β03) εγκύκλιο του
Τπ. Οικονομικών.
3. Σις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. δ του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) «ΝΕΑ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

–

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ».
4. Σο από 14-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών με το οποίο μας
προσκομίστηκαν οι εκθέσεις ανάληψης δαπάνης, προκειμένου να προβούμε σε ψήφιση
πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2016.
5. Σον προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2016, όπως ψηφίστηκε με
την 370/2015 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου, επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.
169141/6982/14-01-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΤΨ9ΟΡ1Υ-4ΝΘ) .
6. Σην αρίθ. 317/2016 Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΔΣ7Ψ17-8Θ9) με την
οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2016,.
7. Σην εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει τις πιστώσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα,
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2016 και
συγκεκριμένα σε βάρος των κωδικών αριθμών:
ΚΑ
00.6117.05

ΣΙΣΛΟ
Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των

ΠΟΟ Ε €

ΕΑΤ

9.000,00

333/14-12-2016

3.422,40

334/14-12-2016

οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015
00.6718

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε τρίτους
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20.6211.01

Αντίτιμο

ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό

300.000,00

335/14-12-2016

49.071,91

336/14-12-2016

180.000,00

337/14-12-2016

5.000,00

338/14-12-2016

15.000,00

339/14-12-2016

1.000,00

340/14-12-2016

10.000,00

341/14-12-2016

121.329,98

342/14-12-2016

15.000,00

343/14-12-2016

οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
20.6277.03

Σαφή υπολειμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών σε
ΦΤΣΑ Δήμου Πατρέων ετών 2012-2015

00.6721.00

Απόδοση ανταποδοτικών Σελών Ερυμάνθου

00.6451.01

υνδρομές

σε

εφημερίδες,

περιοδικά

κι

ηλεκτρονικά μέσα
00.6495

Δαπάνες γενικής φύσεως

00.6723

Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθ. 68 ΝΔ
3033/54

30.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

00.6822.03

Αποπληρωμή οφειλών προς τα ασφαλιστικά
ταμεία

των

τέως

Νομικών

Προσώπων

–

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου και
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ψλένης
00.6443.02

Εργασίες

προβολής

Φριστουγεννιάτικων

VIDEO

και

MAPPING

Πρωτοχρονιάτικων

θεμάτων
Ο κ. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης ψήφισε Παρών .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΑΡΣΙΑΡΗ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ
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