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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 3/13-02-2015
Αριθ.Αποφ. 26/2015
ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του ∆ήµου
Μονεµβασίας- Αντιλογισµός οικονοµικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
Στους Μολάους, σήµερα, την 13-02-2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1921/09-02-2015
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαµπος

2. ∆ουµάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος)
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. ΣουρλάςΙωάννης
6. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των µελών τα εξής:
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
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προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει
το δηµοτικό συµβούλιο.
Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού είτε µε χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα µέρος τους, µε µία απόφαση
που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,
ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. Έπειτα
από τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 (αρ. πρ. 2426/95/21-01-2015- Α∆Α
6ΚΑ3ΟΡ1Φ-Ρ0Υ) για την εύρυθµη λειτουργία και προκειµένου να εκτελεστούν διάφορες
εργασίες, να πληρωθούν κάποιες οφειλές , εισηγούµαι να ψηφίσουµε τις παρακάτω
πιστώσεις.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε την από 10-02-2015
εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία θέτει υπόψη της
Ο.Ε τις υπ΄αριθ. Α-140/2015 , Α-112/2015, Α-135/2015 προτάσεις ανάληψης
υποχρέωσης, όπου δεσµεύτηκε πίστωση στους ΚΑ 25-6662.014 ποσό 1.500,00€, ΚΑ 006495.002, ποσό 6.500,00€, ΚΑ 25-6262.001 ποσό 29.520,00€, και ζητά την λήψη
απόφασης για έγκριση αντιλογισµού των Π.Α.Υ Α-348/10-02-2015, Α-342/10-02-2015, Α346/10-02-2015 για ποσά 1.500,00€,6.500,00€, 29.520,00€ αντίστοιχα και οι οποίες
πράξεις αντιλογισµού θα βαρύνουν τους Κ.Α, 25-6662.014, 00-6495.002, & 256262.001.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής :
Σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη
διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 Π∆
113/2010)
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του
οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική
απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε. Με την
έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας
υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το
ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος
υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 Π∆
113/2010)
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ γίνονται δεκτά τα εξής:
«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων
δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής
δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π∆ 113/2010). Η
δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της
υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία
του δήµου.
Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δηµάρχου,
οικονοµικής επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4
παρ. 1 β και 5 Π∆ 113/2010):
α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο
οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί,
αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η
σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που
αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες
αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να
αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο 4 παρ. 5
Π∆ 113/2010)».
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 2/91118/0026/2010, απόφαση
ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά
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την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της
πίστωσης ή µη νοµιµότητας της δαπάνης. Επειδή όµως στους δήµους, όταν συντρέχουν
οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον
προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο µητρώο
δεσµεύσεων, η συγκεκριµένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρµογή.
∆εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της
δεσµευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή
ανεκτέλεστη ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα
ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαµβάνονται
υπ' όψη για τον υπολογισµό της διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. (εγκύκλιος
30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆)
Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:
1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής,
δηµοτικού συµβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, µπορεί να γίνει
έως και το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2013.
Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης
που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό
ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.
∆ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ∆ηµάρχου, της οικονοµικής
Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης, να
ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση,
αναλυτικά ανά ΚΑΕ.
Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31η/12/, θεωρείται ότι η ανάληψη
υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/ και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές
γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή.
2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισµός) τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του
Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα
αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές
λογιστικές εγγραφές, λαµβάνουν και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης.
3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο
Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν
εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο στην περίπτωση
που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του 2011. Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω
προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και
πληρωµή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
2013, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2012.
Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα
στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο
δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).
Το µέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη ανέφερε ότι θα καταψηφίσει τις
διαθέσεις πιστώσεων διότι τα ποσά των αναθέσεων είναι ιδιαίτερα υψηλά αφενός και οι
αναθέσεις έχουν γίνει σε ιδιώτες κάτι το οποίο θα µπορούσε να γίνει από τις υπηρεσίες
του ∆ήµου αφετέρου.
Τα µέλη της ΟΕ αφού είδαν τις εξειδικευµένες πιστώσεις, και έλαβαν υπόψη τους την
περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει, την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ,του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4,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, τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου, την από 10-02-2015
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας περί αντιλογισµού των ανωτέρω ΠΑΥ, και µετά
από διαλογική συζήτηση:

ΑΔΑ: ΩΖΧΚΩΚ9-71Ζ

Αποφασίζουν
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Του ΚΑ 10-6265.007 για την εργασία αναγόµωσης πυροσβεστήρων για τα
δηµοτικά κτήρια, πίστωση ποσού 1.647,00€.
Του ΚΑ 10-6265.009 για την εργασία συντήρησης και επισκευής δηµοτικού
ασύρµατου δικτύου επικοινωνίας (wi-fi) συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας
ανταλλακτικών, πίστωση ποσού 24.000,00€.
Του ΚΑ 00-6737.002 για επιχορήγηση στην κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση
του ∆ήµου, πίστωση ποσού 113.990,00€.
Του ΚΑ 00-6715.001 για επιχορήγηση στο Νοµικό πρόσωπο του ∆ήµου,
πίστωση ποσού 300,000,00€.
Του ΚΑ 30-7341.007 για το έργο µε τίτλο [ ∆ιάνοιξη δρόµου και κατασκευή
γεφυριού στην ΤΚ Καστανέας], πίστωση ποσού 600.000,00€.
Του ΚΑ 80-8113.001 για την πληρωµή της Β΄ φάσης της µελέτης για το
µουσείο ανάδειξης και προβολής της ναυτικής παράδοσης, πίστωση ποσού
32.680,00€.
Του ΚΑ 30-6262.009 για την εργασία συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε
Μολάων, πίστωση ποσού 24.600,00€.
Του ΚΑ 30-6262.012 για την εργασία συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε
Ζάρακα, πίστωση ποσού 24.600,00€.
Του ΚΑ 30-6262.013 για την εργασία συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε
Μονεµβασίας, πίστωση ποσού 24.600,00€.
Του ΚΑ 30-6262.011 για την εργασία συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε Βοιών,
πίστωση ποσού 24.600,00€.
Του ΚΑ 30-6262.010 για την εργασία συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε
Ασωπού, πίστωση ποσού 24.600,00€.
Του ΚΑ 45-6262.002 για την εργασία συντήρηση-καθαρισµός και ευπρεπισµός
κοιµητηρίων ∆Ε Μολάων , πίστωση ποσού 10.000,00€.
Του ΚΑ 45-6262.003 για την εργασία συντήρηση-καθαρισµός και ευπρεπισµός
κοιµητηρίων ∆Ε Ασωπού , πίστωση ποσού 6.000,00€.
Του ΚΑ 45-6262.004 για την εργασία συντήρηση-καθαρισµός και ευπρεπισµός
κοιµητηρίων ∆Ε Βοιών , πίστωση ποσού 10.000,00€.
Του ΚΑ 45-6262.005 για την εργασία συντήρηση-καθαρισµός και ευπρεπισµός
κοιµητηρίων ∆Ε Ζάρακα , πίστωση ποσού 6.000,00€.
Του ΚΑ 45-6262.006 για την εργασία συντήρηση-καθαρισµός και ευπρεπισµός
κοιµητηρίων ∆Ε Μονεµβασίας , πίστωση ποσού 9.000,00€.
Του ΚΑ 40-7413.017 για την Αναθεώρηση –επικαιροποίηση ΣΧΟΟΑΠ ∆Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 16.000,00€.
Του ΚΑ 40-7413.016 για το σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής
πόλης πρώην ∆ήµου Ζάρακα και 1 συµπληρωµατική σύµβαση (συνεχιζόµενο
2014) , πίστωση ποσού 61.500,00€.
Του ΚΑ 30-7412.028 για την µελέτη ανάπλασης παραλιακού µετώπου λιµένος
Ελαίας (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 15.000,00€.
Του ΚΑ 30-7333.018 για έκτακτες εργασίες αποκατάστασης πρανών &
οδοστρώµατος στην ΤΚ Βελανιδίων (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού
10.235,00€.
Του ΚΑ 30-7333.017 για έκτακτες εργασίες αποκατάστασης πρανών στην ΤΚ
Λαχίου (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 26.533,00€.
Του ΚΑ 30-7333.009 για αποκατάσταση καταρευσάντων στηθαίων στην ΤΚ
Μεσοχωρίου της ∆Ε Βοιών (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 5.200,00€.
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Του ΚΑ 30-7333.002 για αποκατάσταση καταρευσάντων µανδρότοιχων στην
ΤΚ Ρειχέας (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 12.500,00€.
Του ΚΑ 30-7331.021 για επισκευή και διαµόρφωση αίθουσας ισογείου
µαθητικής εστίας (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 1.566,71€.
Του ΚΑ 30-7323.053 για κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΤΚ Χάρακα
(σύµβαση2014) , πίστωση ποσού 3.000,00€.
Του ΚΑ
30-7323.054 για
πλακόστρωση δηµοτικών δρόµων στην ΤΚ
Λαµποκάµπου (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 3.000,00€.
Του ΚΑ
30-7323.073 για
αποκατάσταση πρανών δρόµων στην ΤΚ
Παντανάσσης ∆Ε Βοιών (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 12.600,00€.
Του ΚΑ 30-7331.009 για διαµόρφωση χώρων διοικητικών υπηρεσιών του
∆ήµου (συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 7.000,00€.
Του ΚΑ 30-7326.005 για διαµόρφωση προαυλίου χώρου Γυµνασίου Μολάων
(συνεχιζόµενο 2014) , πίστωση ποσού 12.500,00€.
Του ΚΑ 30-6262.032 για την µεταφορά και εναπόθεση φερτών υλικών από
Καστρο Μονεµβασίας έως Πύλη (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 5.800,00€.
Του ΚΑ
30-6262.014 για
συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε Ασωπού
(σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 6.986,40€.
Του ΚΑ 25-7326.025 για την επέκταση αγωγού ύδρευσης Παραδεισίου στην ∆Κ
Νεάπολης (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 12.600,00€.
Του ΚΑ 25-6264.006 για έκτακτες εργασίες επισκευής αντλιοστασίων ΤΚ
Νοµίων , Ασωπού, Λιρών και ∆Κ Μολάων (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού
1.033,20€.
Του ΚΑ 25-6264.005 για έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής αντλιοστασίου
Λάκκας ΤΚ Κουπιών (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 1.217,70€.
Του ΚΑ 25-6264.004 για έκτακτη ανάθεση εργασίας επισκευής αντλίας ΤΚ
∆αιµονιάς και αντλιοστασίου ΤΚ Νοµίων (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού
706,02€.
Του ΚΑ 25-6261.003 για συντήρηση και επισκευή κουφωµάτων αλουµινίου στο
κτήριο βιολογικού Μονεµβασίας (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 1.082,40€.
Του ΚΑ 20-6279.001 για την συλλογή και µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών
δηµοτικών ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού
16.813,53€.
Του ΚΑ 20-6262.014 για εργασίες επιχωµάτωσης , συντήρησης ,διαµόρφωσης
ανενεργών ΧΑ∆Α ∆Ε Ασωπού (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 7.999,92€.
Του ΚΑ 10-6265.012 για εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών
υπολογιστών , εκτυπωτών και λοιπών (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού
5.021,48€.
Του ΚΑ 10-6262.001 για συντήρηση και επισκευή στεγάστρου παρκινγκ
∆ηµαρχείου (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 700,00€.
Του ΚΑ 00-6432.008 για διαφηµιστικές καταχωρήσεις (σύµβαση 2014) ,
πίστωση ποσού 738,00€.
Του ΚΑ 25-6262.001 για παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού
54.612,00€.
Του ΚΑ 00-6495.002 για παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (σύµβαση
2014) , πίστωση ποσού 7.564,50€.
Του ΚΑ 25-6662.014 για προµήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για την ∆Ε Βοιών
(σύµβαση 2014) , πίστωση ποσού 1.700,00€.

Για την ψήφιση των ανωτέρω πιστώσεων µειοψήφησε η κ. Αναγνωστοπούλου για
τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας.

ΑΔΑ: ΩΖΧΚΩΚ9-71Ζ

Β) Οµόφωνα διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισµού
οικ. έτους 2015 ως εξής:
•

Του ΚΑ 15-6741.015 για την Α΄Κοινωνικών βοηθειών /έκτακτες ενισχύσειςεπίδοµα απροστάτευτων παιδιών, πίστωση ποσού 20.000,00€.

Γ) Εγκρίνουν τον αντιλογισµό διάθεσης και δέσµευσης πίστωσης κωδικών εξόδων
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 , που είχε εκδοθεί µε τις υπ΄αριθ. Α-140/2015 , Α112/2015, Α-135/2015 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, και οι οποίοι αντιλογισµοί
έγιναν µε τις αριθ. Α-348/10-02-2015, Α-342/10-02-2015, Α-346/10-02-2015 προτάσεις για
ποσά 1.500,00€,6.500,00€, 29.520,00€ αντίστοιχα και οι οποίες πράξεις αντιλογισµού
θα βαρύνουν τους Κ.Α, 25-6662.014, 00-6495.002, & 25-6262.001.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ∆ΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
4) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

