Α∆Α: Β4Γ2ΩΕΤ-ΥΚΖ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.18/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 252/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσµευσης πιστώσεων.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 21 του µήνα Αυγούστου
2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.64310/17-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν
8 τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος –µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος

Ο πρόεδρος κ. Σάββας Χιονίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την ηµερήσια
διάταξη, τη συζήτηση και λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσµευσης πιστώσεων, ως κατεπείγον, προκειµένου να ενηµερωθεί ορθά και πλήρως το Μητρώο
∆εσµεύσεων που τηρεί ο ∆ήµος. Τα µέλη της Ο.Ε. δέχτηκαν το κατεπείγον του θέµατος, για το οποίο ο
πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, κα Νατάσσα
Βασιλείου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Στα πλαίσια των εργασιών του τµήµατος εξόδων και προϋπολογισµού για τη σύνδεση των
απλήρωτων παραστατικών παρελθόντων ετών (έως 31/12/2011) σε κωδικούς εξόδων ΠΟΕ του
προϋπολογισµού έτους 2012, προκειµένου να ενηµερωθεί ορθά και πλήρως το Μητρώο ∆εσµεύσεων
που τηρεί ο ∆ήµος, διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκούν τα υπόλοιπα κάποιων κωδικών εξόδων, ενώ
αντίθετα υπερκαλύπτονται τα υπόλοιπα κάποιων άλλων.
Αναλυτικά : Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ των ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
1) Έκθεση 248 ΚΑΕ 80.8116.01 (∆απάνες προµήθειας Αναλωσίµων)
ποσό 200.000,00€
2) Έκθεση 249 ΚΑΕ 80.8116.02 (∆απάνες προµήθειας Αναλωσίµων)
ποσό 100.000,00€
3) Έκθεση 352 ΚΑΕ 80.8112.01 (Αµοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων)
ποσό 200.000,00€
4) Έκθεση 372 ΚΑΕ 80.8113.201 (Αµοιβές και έξοδα τρίτων ∆.Ε.Πέτρας) ποσό 21.000,00€
5) Έκθεση 381 ΚΑΕ 80.8115.01 (∆ιάφορα έξοδα)
ποσό 50.000,00€
& συνολικά το ποσό των 571.000,00 €
Το παραπάνω ποσό µετά από αναµόρφωση θα χρησιµοποιηθεί αναλυτικά για
1) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 80.8113.01 (Αµοιβές και έξοδα τρίτων)
ποσό 65.000,00€
2) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 80.8113.02 (Αµοιβές και έξοδα τρίτων)
ποσό 175.000,00€
3) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 80.8117.01 (Λοιπά έξοδα )
ποσό 125.000,00€
4) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 80.8112.201 (Αµοιβές αιρετών αρχόντων-τρίτ. ∆.Ε.Πέτρας)
ποσό 21.000,00€
5) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 80.8115.03 (∆ιάφορα έξοδα)
ποσό 50.000,00€
Ενίσχυση ΚΑΕ συνεχιζόµενων έργων που εκ παραδροµής δεν εγγράφηκαν στο τεχνικό
πρόγραµµα και κατ’ επέκταση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
6) ΚΑΕ 25.7336.02 (Καθαρισµός ρεµάτων ∆∆ Νεοκαισάρειας ΜΕΛ 22/07)
ποσό 9.862,72€
7) ΚΑΕ 25.7336.03 (Προµ.υλικών & αντ/κών για συντ.αρδευτ.δικτ.ΜΕΛ.101/08)
ποσό 14.878,31€
8) ΚΑΕ 35.7322.33 (Αντικατάστ.µαρµάριν.πλακών πλ.∆ηµαρχείου ΜΕΛ.79/09)

ποσό 14.827,40€
9) ΚΑΕ 40.7412.10 (Ανάθεση µελέτης σύνταξης πράξεων τακτοποίησης Αναλογισµού στο ∆ήµο
Κατερίνης ∆.Σ. 249/09)
ποσό 13.310,00€
10)ΚΑΕ 30.7135.802 (Προµήθεια κινητών χωρισµάτων για την περίφραξη Κοινόχρηστων χώρων
του ∆ήµου Κατερίνης
ποσό 14.956,80€
11)KAE25.7336.812 (Συντήρ.εξοπλισµ.αρδευτικ.δικτύων Τ.Κ.Καταλωνίων) ποσό 2.700,00€
12)ΚΑΕ 30.7324.523 (∆ιαµόρφωση ασφαλτόστρωση πεζόδροµων ∆.Παραλίας)
ποσό 6.373,81€
13)ΚΑΕ 15.7135.517 (Ανακαίνιση-ανάπλαση χώρου ΚΑΠΗ ∆ήµου Παραλίας) ποσό 20,37€
14)ΚΑΕ 30.7333.524 (Ασφαλτοστρώσεις συντηρήσεις οδών ∆.∆.Παραλίας) ποσό 7.744,76€
& συνολικά το ποσό των 520.674,17 €
Το υπολειπόµενο ποσό των 50.325,83€ θα µεταφερθεί στο αποθεµατικό για κάλυψη
µελλοντικών αναγκών για ενίσχυση άλλων κωδικών εξόδων ή έργων του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Κατερίνης.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10
γ. Του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει,
και ιδίως το άρθρο 4
δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ.
Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011
2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής για τις οποίες η
ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο
αναφέρεται
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουµε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης
πιστώσεων, µε ηµεροµηνία 21/08/2012, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει
εκτελεσθεί εν µέρει, µέσα στο οικονοµικό έτος 2012.
Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:
Κ.Α.
80.8116.01
80.8116.02
80.8112.01
80.8113.201
80.8115.01

Αρ.Απόφ.ΟΕ
13/2012
13/2012
13/2012
13/2012
13/2012

Ηµερ/νία

Α∆Α

Α/Α Μητρώου
∆εσµεύσεων

06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012

ΒΟΖΦΩΕΤ-Θ99
ΒΟΖΦΩΕΤ-Θ99
ΒΟΖΦΩΕΤ-Θ99
ΒΟΖΦΩΕΤ-Θ99
ΒΟΖΦΩΕΤ-Θ99

248
249
352
372
381

Ποσό σε €
200.000
100.000
200.000
21.000
50.000

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 252/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 27-08-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Ζωή Σερετίδου

Π.Μ.
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