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ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών –προμηθειών-οφειλών οικ.
Έτους 2017.
Στους Μολάους, σήμερα την

21-02-2017

ημέρα Τρίτη

και ώρα 13:30 μ.μ στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2602/17-02-2017 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαμπος

2. Χριστάκος Σταύρος

Δουμάνη Σοφία

3. Σουρλάς Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Ελένη

4. Καλογερίνης Ηλίας

Νομίμως κληθέντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της 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
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.
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 4 τα εξής: « ο
αρμόδιος διατάκτης (Οικονομική Επιτροπή) στις περισσότερες των περιπτώσεων για τους
δήμους

συντάσσει τεκμηριωμένο αίτημα ,

το οποίο αποστέλλει στην οικονομική

υπηρεσία του οικείου φορέα. Στην συνέχεια η αρμόδια σύμφωνα με τις οικείες
οργανωτικές διατάξεις, οικονομική υπηρεσία συντάσσει σε δύο αντίτυπα το σχέδιο της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης , εφόσον ελεγχθεί ότι το ποσό είναι εντός των
ορίων της σχετικής πίστωσης , η δαπάνη είναι νόμιμη , δηλαδή αν προβλέπεται ρητά από
διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί την αποστολή του φορέα , η σχετική απαίτηση κατά του
φορέα δεν έχει παραγραφεί.
Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους
2017 (αρ. πρ. 247354/π.ε2016/24-01-2017 ΑΔΑ 78ΩΡΟΡ1Φ-ΜΝΟ) για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου, και προκειμένου να εκτελεστούν διάφορες εργασίες & προμήθειες ,
να πληρωθούν κάποιες οφειλές & έργα , εισηγούμαι να συντάξουμε πίνακα αιτημάτων
σύμφωνα με το ανωτέρω ΠΔ και να το υποβάλλομε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου
προκειμένου να προβεί στην έκδοση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους :


την παρ δ΄της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10



το άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Την κατάρτιση του πίνακα αιτημάτων

έργων-εργασιών-προμηθειών –οφειλών

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας , και ο οποίος έχει ως εξής:
Κωδικός Αριθμός
00-6463.002

Περιγραφή
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

6.600,00

10-6461

Έξοδα δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων

25-8111

Τακτικές αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου έκτακτων
εργατών ύδρευσης

00-6073.001
20-8116

Ποσό

Δαπάνη για την συμμετοχή υπαλλήλου σε
σεμινάριο
Προμήθεια αναλωσίμων

2.500,00

3.737,47

180,00
8.965,20

30-7135.002

70-6693.002

25-6633.004

30-6662.005

30-6662.006

30-6662.007

30-6662.008

30-6662.009

10-7133.003

20-7135.008

Προμήθεια κυκλοφοριακών πινακίδων ,
πινακίδων Κ.Ο.Κ και κατόπτρων
Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα

2.498,17
Προμήθεια χημικών και λοιπών αναλωσίμων
υλικών για την λειτουργία του βιολογικού
καθαρισμού κλπ. ΔΕ Μονεμβασίας
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και
σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Μολάων
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και
σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
Ασωπού

Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και
σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Βοιών
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και
σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Ζάρακα
Προμήθεια υλικού ασφαλτομείγματος και
σκυροδέματος για επούλωση λάκκων ΔΕ
Μονεμβασίας

1.384,88

11.432,80

10.819,00

12.548,80

9.548,00

10.490,40

Προμήθεια γραφείων και λοιπού εξοπλισμού
1.661,60
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ
Ζάρακα

30-7135.030

Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων ΔΕ Βοιών

30-7135.003

Προμήθεια παγκακίων για τις ανάγκες ΔΕ Βοιών

35-6692

1.403,26

Προμήθεια σπόρων ,φυτών δενδρυλλίων
και έτοιμου χλοοτάπητα

2.939,54

24.000,00

10.936,80

450,47

30-6662.013
10-7135.005

Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών
υλικών για την ΔΕ Μολάων
Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων

490,09
1.180,00

10-6613.001
Προμήθεια γραφίτη -μελανιών
20-7325.028
20-7325.033
20-6262.005

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ
Αγίου Γεωργίου Βοιών
Επεκτάσεις –παραλλαγές δημοτικού
φωτισμού ΔΕ Βοιών
Εργασίες συντήρησης πύλαρ ηλεκτρικής
ενέργειας στην πλατεία ΤΚ Ασωπού

1.178,00

5.546,08
4.730,10
1.300,00

35.6262.002
20-7325.008
20-7325.008

Κλάδεμα δενδροστοιχιών ΔΕ Μονεμβασίας
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ δημοτικού
φωτισμού θέση «Νερατζιώνα» ΤΚ Κάμπου
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ δημοτικού
φωτισμού θέση «Κάστρο» ΤΚ Μονεμβασίας

3.682,80
800,43
336,43

00-6073.001
20-7325.031

20-7325.008

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
Επεκτάσεις –παραλλαγές δημοτικού
φωτισμού ΔΕ Μολάων
Έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου για την
ηλεκτροδότηση κτηρίου ΤΚ Καστανέας

20-6061.001

Παροχές ένδυσης

25-6061.001

Παροχές ένδυσης

30-6061.001

Παροχές ένδυσης

180,00
1.109,86
250,00

8.994,96

1.429,10
1.058,96
20-6063.002
Λοιπές παροχές σε είδος

9.000,00

Λοιπές παροχές σε είδος

1.600,00

Λοιπές παροχές σε είδος
Απόφραξη υπονόμων βιολογικού
καθαρισμού Τ.Κ. Μονεμβασίας (Σύμβαση
2016)

1.600,00

8.665,76

20-6264.013

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών

20-6264.014

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών

25-6063.001
30-6063.003

25-6275.003

2.354,00

149,00

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών

755,00

30-6264.010

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών

1.507,92

30-6264.011

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών

25-6263.008

30-7135.042

25-7326.063

30-7311.003

00-6733.001

Δημιουργία συστήματος ερμηνείας
περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας
υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής
παράδοσης Νεάπολης

3.064,91

73.800,00

Συντήρηση και επισκευή Δεξαμενής ΤΚ
Παπαδιανίκων

7.200,00

Συντήρηση –επισκευή τοπικού
καταστήματος ΤΚ Ελίκας

7.200,00

Καταβολή βοηθήματος σε απόρους
1.200,00

30-6264.007

Εργασίες συντήρησης και σύνδεσης Η/Ζ με
το ηλεκτρικό κύκλωμα Δημαρχείου
12.400,00
Δαπάνες δεξιώσεων (Προμήθεια
γλυκισμάτων και αναψυκτικών για τις
εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς

00-6443

1.500,00

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

