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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         148/2011

        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/ 23-11-2011

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3ο : Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2011.

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Τετάρτη  23  Νοεμβρίου  2011  και  ώρα  10:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή,   μετά από την  18151-
18/11/2011  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 έξι (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 1. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
3. Λέτσιος Βασίλειος, Μέλος αναπληρωματικό
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος για το 3ο  θέμα της Η.Δ.  έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρθρ.  23  του  Ν.  3871/2010  που  ισχύει  από  

1/1/2011  (άρθρο  13  ΠΔ  113/2010)  σε  όλους  του  φορείς  της  γενικής  κυβέρνησης,  
υπάρχει η υποχρέωση «Ανάληψης  υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

Οι  ανωτέρω  υποχρεώσεις  αναλαμβάνονται  από  τον  Δήμαρχο,  την  Οικονομική 
Επιτροπή,  και  από το Δημοτικό  Συμβούλιο,  ανάλογα με τις  αρμοδιότητες  του κάθε  
οργάνου.

Με  την  εγκ.30/19664/20.04.2011  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  ορίζεται  ότι  πριν  από  κάθε  
ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης η οικονομική υπηρεσία του δήμου  
συντάσσει «ΠΡΟΤΑΣΗ (Η' ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ», όταν πρόκειται  
για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ  
του  Ν.3852/201,  την  υπαριθμ.233/2011  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  
αναφορικά με: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του Δήμου οικ.  έτους 2011» και  τις  
«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ» της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου  
μας, εισηγούμαι τη διάθεση με απόφασή σας, των πιστώσεων που σας έχουν δοθεί με 
την ημερήσια διάταξη και έχουν αναληφθεί νόμιμα».
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Στη συνέχεια τα μέλη μειοψηφίας κκ. Πατσάς Κυριάκος και Βατζιάς Αντίγονος 
δήλωσαν ότι:  «Καταψηφίζουμε τη διάθεση των πιστώσεων διότι έχουμε καταψηφίσει  
τον προϋπολογισμό, καθώς και την αναμόρφωσή  του, που πραγματοποιήθηκε με την  
υπαριθμ.233/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 την εισήγηση του πρόεδρου,
 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,
 την  υπαριθμ.233/2011  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  αναφορικά  με: 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011» και
 την τοποθέτηση των κκ. Πατσά Κυριάκου και Βατζιά Αντίγονου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, 
που έχουν αναληφθεί νόμιμα:

Α/Α Κωδικός 
αριθμός Τίτλος Ποσό σε 

€
1. 02.20.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00
2. 02.15.6262.01 Συντήρηση κατασκήνωσης Αγίου Δημητρίου 20.000,00
3. 02.30.7131.15 Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων 2.900,00

4. 02.10.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα 800,00

5. 02.10.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων δεξαμενών κ.λ.π. 800,00

6. 02.00.6222 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία – Τέλη 
Εσωτερικού 51.310,17

Μειοψήφισαν οι κκ. Πατσάς Κυριάκος και Βατζιάς Αντίγονος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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