
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 9/22-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 130/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για την

εκτέλεση  προµηθειών-εργασιών-µελετών

σύµφωνα µε το Π.∆. 80/2016

               

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα

την 22-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή

Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 5142/17-2-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου

και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι

υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη,

δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Πράτανος Απόστολος

3. Καρκατζίνος Νικόλαος                                  1. Αναγνώστου Πασχάλης

4.  Γεωργαλή Ζωή                         

5. Αποστόλου Στυλιανός   

6. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

7. Γκιζάρης Στέργιος

8.  Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.         

   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης,

για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 16ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Π.∆. 80/2016 :

Άρθρο 4:

«Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπη-

ρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υπο-

χρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρ-

θρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν.

4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόµιµη κατά

την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν

έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης
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ανάληψης  προηγείται  οποιασδήποτε  άλλης  ενέργειας  πραγµατοποίησης  της  δαπάνης,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα…..»

και άρθρο 2 παραγρ. 2Β :

«Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης  διενεργείται  σε  συνέχεια  της  απόφασης  έγκρισης  πραγµατοποίησης  της

σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα.»

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να εγκριθούν αιτήµατα πραγµατοποίησης δαπανών

για την εκτέλεση προµηθειών-εργασιών-µελετών στο ∆ήµο και έθεσε υπόψη τα αιτήµατα

των αρµοδίων υπηρεσιών και συγκεκριµένα: 

1. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  της  ∆/νσης  Ανακύκλωσης  και

Καθαριότητας  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:  “Προµήθεια

ανταλλακτικών  και  ελαστικών  των  οχηµάτων,  µηχανηµάτων  και  αγροτικών

µηχανηµάτων  του  ∆ήµου”  προϋπολογισµού  525.308,75  ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σύµφωνα µε τη 19/2016 σχετική µελέτη.

2. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  της  ∆/νσης  Ανακύκλωσης  και

Καθαριότητας για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή

των οχηµάτων,  µηχανηµάτων έργου και  αγροτικών µηχανηµάτων του  ∆ήµου”

προϋπολογισµού 246.927,40 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σύµφωνα µε την

υπ’αριθµ. 1/2017 σχετική µελέτη

3. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την

έκδοση εντάλµατος προπληρωµής προς το Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών ποσού

1.650,00 ευρώ και προς τη ∆ΥΟ ποσού 350,00 ευρώ.

Συγκεκριµένα,  από  10  Οκτωβρίου  2016  µέχρι  10  Απριλίου  2017  (τελευταία

παράταση), υποβάλλονται δηλώσεις της ακίνητης περιουσίας στο Κτηµατολόγιο

για τις Κοινότητες Τριλόφου, Καρδίας και Αγίας Παρασκευής.

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  ∆ήµου  έχει  ήδη  ξεκινήσει  τη  συγκέντρωση  των

απαιτούµενων στοιχείων και έχει αρχίσει τη συµπλήρωση των εντύπων. Μεταξύ

των στοιχείων πρέπει να συγκεντρωθούν και οι τίτλοι κυριότητας των δηµοτικών

ακινήτων (συµβόλαια, πιστοποιητικά µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο)

Συνολικά  απαιτείται  να  συγκεντρωθούν  σαράντα  επτά  (47)  πιστοποιητικά

µεταγραφής και τριάντα (30) συµβόλαια.

Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), τα

οποία αφορούν σε έξοδα κατά πιστοποιητικό µεταγραφής και φύλλο συµβολαίου

(€1.650,00) και µεγαρόσηµα (€350,00)

4. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών για

την  παροχή  της  υπηρεσίας  µε  τίτλο:  “Παροχή  υπηρεσίας  δηµοσίευσης  της

κατάστασης του  Ισολογισµού την  31-12-2015,  του  πιστοποιητικού ελέγχου του

ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (Ο.Ε.Λ.) και της συνοπτικής οικονοµικής κατάστασης

απολογισµού χρήσης 2015” προϋπολογισµού 496,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 6 του Ν.3463/2006 και του

άρθρου 6 παρ. 7 του Ν.3548/2007

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω αιτηµάτων

πραγµατοποίησης δαπανών και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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       Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις

διατάξεις  του  Ν.  3463/2006,  του  Ν.  3852/2010,  του  Π.∆.  80/2016  και  της  αριθ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1. Εγκρίνει  το  αίτηµα  πραγµατοποίησης   δαπάνης για  την  εκτέλεση  της

προµήθειας µε τίτλο: “Προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών των οχηµάτων,

µηχανηµάτων  και  αγροτικών  µηχανηµάτων  του  ∆ήµου”  προϋπολογισµού

525.308,75 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σύµφωνα µε τη 19/2016 σχετική

µελέτη.

2.  Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης  για την εκτέλεση της εργασίας

µε  τίτλο:  “Συντήρηση  και  επισκευή  των  οχηµάτων,  µηχανηµάτων  έργου  και

αγροτικών  µηχανηµάτων  του  ∆ήµου”  προϋπολογισµού  246.927,40  ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 1/2017 σχετική µελέτη

3.  Εγκρίνει  το  αίτηµα  πραγµατοποίησης   δαπάνης  για  την  έκδοση  εντάλµατος

προπληρωµής προς το Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών συνολικού ποσού 2.000,00

ευρώ και συγκριµένα ποσού 1.650,00 ευρώ έξοδα κατά πιστοποιητικό µεταγραφής

και φύλλο συµβολαίου και προς τη ∆ΟΥ ποσού 350,00 ευρώ για  µεγαρόσηµα.

4.  Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας µε

τίτλο: “Παροχή υπηρεσίας δηµοσίευσης της κατάστασης του Ισολογισµού την 31-

12-2015, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (Ο.Ε.Λ.) και

της  συνοπτικής  οικονοµικής  κατάστασης  απολογισµού  χρήσης  2015”

προϋπολογισµού  496,00  ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 6 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 6 παρ. 7 του

Ν.3548/2007

Η  παρούσα  απόφαση  υποβάλλεται  στον  Προϊστάµενο  Οικονοµικών  Υπηρεσιών

προκειµένου  να  καταρτίσει  σε  δύο  (2)  αντίτυπα  το  σχέδιο  της  σχετικής  απόφασης

ανάληψης υποχρέωσης και να συντάξει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση

της παρ. 2 του άρθρου 3 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 130/2017

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

            Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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