
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
    ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.  305/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  49/11-12-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής    του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση  διάθεσης  ειδικευμένων
πιστώσεων  που  φέρονται
εγγεγραμμένες  στον  προϋπολογισμό
οικον. έτους 2015».

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 του μήνα Δεκεμβρίου του
έτους  2015,  ημέρα  της εβδομάδας Παρασκευή και  ώρα 13.00 μ.μ.,   συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,   ύστερα από την
20294/7-12-2015  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της,  η  οποία  δημοσιεύτηκε
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  &  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου και
επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,
για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν  από την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  νόμιμης
απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7)  μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5) μέλη και
συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πλιάκος Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1.Μαλισόβας Παναγιώτης
2. Σταλίκας Γεώργιος 2.Γαρδίκος Βασίλειος
3. Σφήκας Νικόλαος                 
4. Παπαδημητρίου Χριστίνα
5. Γκαραλέας Δημήτριος

Επίσης  παρευρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  κ.  Σταύρου  Αγγελική  για  την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής 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.                   
     Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν
έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το Γ.Γ. της Περιφέρειας οι πιστώσεις που
έχουν γραφεί  σ’  αυτόν  μπορούν να διατεθούν χωρίς  προηγούμενη  απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του κοινοτικού Συμβουλίου.
Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των
πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση
των  οικονομικών  του  Δήμου  ή  της  Κοινότητας,  θα  γίνει  ο  συντονισμός  της
οικονομικής  δραστηριότητας  των  δημοτικών  και  κοινοτικών  υπηρεσιών  και  θα
παρεμποδισθεί  η  άσκοπη  και  αδικαιολόγητη  αύξηση  των  δαπανών.  Άλλωστε,  η
αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για
ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
      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.
      Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων
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που είναι  εγγεγραμμένες  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικον.  έτους  2015  και
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.     
       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση  των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου
οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αριθμός
πρότασης
ανάληψης

υποχρέωσης

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού Ποσό

834 20-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικά 
για Μ.Ε. 91557-ΜΕ68326

512,66€

834 25-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικά 
για ΚΗΙ 7422 

129,76 €

835 20-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων

ΜΕ 91557 - ΜΕ 79159 

73,80 €

836 25-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικά 
για ΜΕ 51035 

301,35€

837 20-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικά 
για ΚΗΗ 4267- ΚΗΗ 4266

421,69 €

838 20-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικά 
για ΜΕ 79159

215,66 €

839 20-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων -Ανταλλακτικά 
για ΜΕ 68326

246,00 €

840 20-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικά 
για Μ.Ε. 79159-ΜΕ 93704 -ΜΕ 
68327 -ΜΕ 79159 

645,75€

841 20-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικά 
για ΜΕ 68327

209,10 €
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842 25-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων

Για ΚΗΥ 9161

75,00 €

843 25-6263 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων για 

ΚΗΙ 7360- ΚΗΥ 9150

221,40 €

843 20-6263 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
για ΚΗΥ 9150

18,45 €

202 00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

Α/θμια Σχολική Επιτροπή 

Β/θμια Σχολική Επιτροπή

30.500,00€

15.251,27€

844 25-6279.003 Λοιπές δαπάνες άρδευσης 7.000,00 €

845 15-6262.001 Κατασκευή στεγάστρου στην 
Τ.Κ.Ζωοδόχου

700,00 €

853 15-6262.006 Συντηρήσεις και επισκευές 
αθλητικών εγκαταστάσεων 5Χ5 και 
8Χ8 συνθετικών 
χλοοτάπητων(γήπεδο 8Χ8 στην Δ.Κ.
Ελεούσας)

3.500,00 €

846 30-6262.008 Συντήρηση και επισκευή δικτύων 
ομβρίων υδάτων(στην Τ.Κ. 
Γρανίτσας)

615,00 €

854 15-7135.004 Προμήθεια λοιπού 
εξοπλισμού(Τ.Κ.Ροδοτοπίου-Τ.Κ. 
Βουτσαρά)

873,30 €

847 25-6671.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
ΜΕ79155,ΜΕ79160,ΜΕ93704,ΜΕ79
159,ΜΕ68327 του Δήμου

546,65 €

848 15-6699 Προμήθεια αναλωσίμων 1.047,96 €

849 15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων(για Τ.Κ. 
Ζωοδόχου)

1.202,79 €

850 30-6671.002 Προμήθεια ελαστικών(6τεμ.για 
ΚΗΙ7427)

1.900,00 €

851 30-6671.002 Προμήθεια ελαστικών(4τεμ.για 
ΜΕ91557)

2.000,00 €

3

ΑΔΑ: 6Λ0ΞΩΡΓ-ΙΣΞ



852 30-7135.014 Προμήθεια κολονάκια για Δ.Κ. 
Ελεούσας(3τεμ.)

147,60 €

856 30-7325.503 Ηλεκτροδότηση Γυμναστηρίου Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης

7.500,00 €

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  305/2015
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
      ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                      Σταύρου Αγγελική       Ακολ.Υπογραφές
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