ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Έδρα: Κρέστενα
Ταχ. ∆/νση : Αγ. Γεωργίου 22
Ταχ. Κώδικας : 27055
Τηλέφωνο : 2625023220
FAX:
26250-23220
Τµήµα ∆οικητικού –Οικονοµικού
Πληροφορίες: Νίκος Καράµπελας
e-mail: dkresten@otenet.gr

Κρέστενα 23/ 06 / 2011
Αρ. Πρωτ : 10711
ΠΡΟΣ :
Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πελoποννήσου
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση ∆ιοίκησης

ΘΕΜΑ : « Υποβολή Απόφασης για έλεγχο».

Σας υποβάλλουµε έγκυρο απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 13/2011 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας της 21ης Ιουνίου 2011 , που
περιέχει την µε αριθµό 90/2011 απόφασή µας µε τίτλο θέµατος: «Ψήφιση πιστώσεων
προϋπολογισµού», µε το σχετικό αποδεικτικό δηµοσίευσης και παρακαλούµε για το
νόµιµο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων, έτους 2011.
Αριθµός Απόφασης :90
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού».
Στα Κρέστενα και το ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων , σήµερα
την 21η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ. συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –Κρεστένων ,
µετά από την ΑΠ 9169/15-62011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία
επιδόθηκε σε όλα τα µέλη.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7 ) µελών της
βρέθηκαν παρόντα όλα , δηλαδή και τα επτά (7 ) µέλη , ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπαλιούκος ∆ιονύσιος , Πρόεδρος
2) Καραντώνης Παναγιώτης
3) Κωστόπουλος Γεώργιος
4) Χειµώνας Ανδρέας
5) Γεωργιλές Γεώργιος
6) Νικολακόπουλος Γεώργιος
7) Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας και
µε την παρουσία των Αντιδηµάρχων κ.κ. ∆άγκαρη Ιωάννη, ∆ιαµαντόπουλου Βασίλη,
Κωστόπουλου Αθανασίου και Τουρή Τρύφωνα , καθώς και του υπαλλήλου του ∆ήµου
Καράµπελα Νικόλαου για την τήρηση των πρακτικών, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ως εξής:
«Κύριοι Συνάδερφοι,
σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή
πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισµού, δηλαδή για την ψήφιση των πιστώσεων.
Η υπηρεσία µας ενηµερώνει ότι µε την υπ’ αριθ. 73/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου αποφασίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισµού και τεχνικού
προγράµµατος έτους 2011 και η ένταξη έργων.
Με αυτή την απόφαση τροποποίησης ενεγράφησαν , µεταξύ άλλων, σε νέους
Κωδικούς Αριθµούς ορισµένες δαπάνες που αφορούν είτε οφειλές της προηγούµενης
οικονοµικής περιόδου , είτε δαπάνες για συνεχιζόµενα έργα και µελέτες , που εκ
παραδροµής δεν ενεγράφησαν αρχικά στον προϋπολογισµό.
Οι δαπάνες αυτές που πρέπει να ψηφιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή
αναλύονται ανά κωδικό αριθµό , τίτλο δαπάνης και ποσό , ως εξής:

2

ΝΕΟΣ ΚΑ
ΕΡΓΟΥ
-8122.105
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)

-8122.106
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)

25-7312.085
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
25-7312.086
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
25-7312.034
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
-8122.107
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
25-7412.014
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Οφειλή στον Μποσνακίδη Θεόκλητο του
Κων/νου για την εξόφληση 2ου λογ/µου :
«Αναπλάσεις έδρας και τοπικών διαµερισµάτων
δήµου Σκιλλούντος» (πίστωση ΘΗΣΕΑΣ )
Οφειλή στον Μποσνακίδη Θεόκλητο του
Κων/νου για την εξόφληση 3ου λογ/µου :
«Αναπλάσεις έδρας και τοπικών διαµερισµάτων
δήµου Σκιλλούντος» ( πίστωση ΘΗΣΕΑΣ )
Αποχέτευση λυµάτων ΠετρόπουλουΒασιλόπουλου-Γεωργακόπουλου-Σταθόπουλου
(τεχνικό πρόγραµµα 118)
Αποχέτευση οµβρίων Τ.∆. Κάτω Σαµικού
(τεχνικό πρόγραµµα 119)
Σύνδεση παλιάς γεώτρησης µε δεξαµενή Τ.∆.
Σαµικού (τεχνικό πρόγραµµα 127)
Οφειλή στην Κ/Ξ Αθ.Σβώλου-Αν. Βλαχόπουλου
για την εξόφληση του 5ου λογ/µού του έργου:
«Αναπλάσεις δήµου Σκιλλούντος»
Επικαιροποίηση µελέτης αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης αµιάντου ∆.∆. Μακρισίων –
Καλλικώµου- Σκιλλουντίας (υπήρχε ένταξη στο
2010κι εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον
προϋπολογισµό και τεχνικό πρόγραµµα

ΠΟΣΟ
ΕΡΓΟΥ €
54.366,00

38.007,00

2.903,15

1.904,80
6.900,00
90.932,50

14.268,00

Επίσης µε την υπ΄αριθ. 74/2011 αποφασίστηκε η τροποποίηση προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2011 και η ένταξη λειτουργικών δαπανών.
Με την απόφαση αυτή τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός 2011 και είτε ενισχύθηκε
το ποσό ορισµένων Κωδικών Αριθµών που είχαν αρχικά εγγραφεί, είτε
δηµιουργήθηκαν κάποιοι νέοι Κωδικού Αριθµοί.
Οι πιστώσεις που πρέπει να ψηφιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή αναλύονται
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ
Υ
00-6142.007
00-6515
00-6526.001
-8231.006
-8231.011
-8115.079

30-6253.001
30-6463
25-6671.001
10-6661.004
20-691.006

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

Αµοιβή για πιστοποίηση ISO 90012000 Υπηρεσιών ∆ήµου
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΠ∆)
Χρεωλύσια ∆ανείων από Τ.Π.κ.∆.
Εισφορά υπερ ΤΣΚΥ
Εισφορές για αναγνώριση στρατιωτικής
υπηρεσίας
Οφειλή στην εφηµερίδα ΠΡΩΤΗ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. για δηµοσίευση και
συνδροµή
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
Προµήθεια ανταλλακτικών αυτ/των
Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
Προµήθεια λαµπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ
€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κ.Α. ΠΟΣΌ €
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)
491,00
2.491,00

5.000,00

5.000,00

294.774,00
12.000,00
1.530,00

298.518,55
18.796,59
2.974,91

9,00

1.061,59

1.000,00
500,00
1.000,00
850,00
9.000,00

2.048,88
800,00
1.000,00
850,00
44.000,00

Επιπλέον , στον ΚΑ 10-6012.005 του προϋπολογισµού 2011, έχουµε γράψει
πίστωση ποσού 1.500,00€ για τη «χορήγηση επιδόµατος υπαλλήλων που
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ασχολήθηκαν µε θέµατα αλλοδαπών και µετανάστευσης το έτος 2010» και πρέπει να
την ψηφίσουµε προκειµένου να πληρωθεί το προσωπικό που απασχολήθηκε µε τα
θέµατα αυτά».
Το µέλος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος κ. Νικολακόπουλος Γεώργιος διαφώνησε
µε την ψήφιση πιστώσεων που προέκυψαν από τροποποιήσεις του προϋπολογισµού
για τους λόγους που εξέφρασε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ιατύπωσε την άποψη ότι
«δε µπορεί ένα µήνα µετά από την ψήφιση του προϋπολογισµού να γίνουν
τροποποιήσεις. Συµφωνεί µόνο µε την ψήφιση πιστώσεων που αφορούν αµοιβές
προσωπικού».
Την ίδια θέση µε τον κ. Νικολακόπουλο Γεώργιο είχε και το µέλος της Επιτροπής κ.
Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν για το
θέµα αυτό.
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη όσα είπε ο Πρόεδρος,τα ην εισήγηση
της υπηρεσίας, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 , τις υπ’ αριθ.
73/2011 και 74/2011 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(ΠΕΝΤΕ ΥΠΕΡ –∆ΥΟ ΚΑΤΑ)
1) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του
προϋπολογισµού 2011 του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων , που εγγράφησαν στον
οικείο προϋπολογισµό ύστερα από τροποποίηση του προϋπολογισµού και τεχνικού
προγράµµατος έτους 2011 και την ένταξη έργων , η οποία έγινε µε την υπ’ αριθµ.
73/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως εξής:
ΝΕΟΣ ΚΑ
ΕΡΓΟΥ
-8122.105
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)

-8122.106
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)

25-7312.085
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
25-7312.086
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
25-7312.034
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
-8122.107
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)
25-7412.014
(ΝΕΟΣ Κ.Α.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Οφειλή στον Μποσνακίδη Θεόκλητο του
Κων/νου για την εξόφληση 2ου λογ/µου :
«Αναπλάσεις έδρας και τοπικών διαµερισµάτων
δήµου Σκιλλούντος» (πίστωση ΘΗΣΕΑΣ )
Οφειλή στον Μποσνακίδη Θεόκλητο του
Κων/νου για την εξόφληση 3ου λογ/µου :
«Αναπλάσεις έδρας και τοπικών διαµερισµάτων
δήµου Σκιλλούντος» ( πίστωση ΘΗΣΕΑΣ )
Αποχέτευση λυµάτων ΠετρόπουλουΒασιλόπουλου-Γεωργακόπουλου-Σταθόπουλου
(τεχνικό πρόγραµµα 118)
Αποχέτευση οµβρίων Τ.∆. Κάτω Σαµικού
(τεχνικό πρόγραµµα 119)
Σύνδεση παλιάς γεώτρησης µε δεξαµενή Τ.∆.
Σαµικού (τεχνικό πρόγραµµα 127)
Οφειλή στην Κ/Ξ Αθ.Σβώλου-Αν. Βλαχόπουλου
για την εξόφληση του 5ου λογ/µού του έργου:
«Αναπλάσεις δήµου Σκιλλούντος»
Επικαιροποίηση µελέτης αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης αµιάντου ∆.∆. Μακρισίων –
Καλλικώµου- Σκιλλουντίας (υπήρχε ένταξη στο
2010κι εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον
προϋπολογισµό και τεχνικό πρόγραµµα)

ΠΟΣΟ
ΕΡΓΟΥ €
54.366,00

38.007,00

2.903,15

1.904,80
6.900,00
90.932,50

14.268,00

2) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του
προϋπολογισµού 2011 του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων όπως προέκυψαν , µετά
από την τροποποίηση και την ενίσχυση των ΚΑ στον οικείο προϋπολογισµό µε την
υπ’ αριθµ. 74/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί τροποποίησης
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 και ένταξη λειτουργικών δαπανών, ως εξής:
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Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ
Υ
00-6142.007
00-6515
00-6526.001
-8231.006
-8231.011
-8115.079

30-6253.001
30-6463
25-6671.001
10-6661.004
20-691.006

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ
€

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

Αµοιβή για πιστοποίηση ISO 90012000 Υπηρεσιών ∆ήµου
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΠ∆)
Χρεωλύσια ∆ανείων από Τ.Π.κ.∆.
Εισφορά υπερ ΤΣΚΥ
Εισφορές για αναγνώριση στρατιωτικής
υπηρεσίας
Οφειλή στην εφηµερίδα ΠΡΩΤΗ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. για δηµοσίευση και
συνδροµή
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
Προµήθεια ανταλλακτικών αυτ/των
Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
Προµήθεια λαµπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Κ.Α. ΠΟΣΌ €
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)
491,00
2.491,00

5.000,00

5.000,00

294.774,00
12.000,00
1.530,00

298.518,55
18.796,59
2.974,91

9,00

1.061,59

1.000,00
500,00
1.000,00
850,00
9.000,00

2.048,88
800,00
1.000,00
850,00
44.000,00

3) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης ποσού
1.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 10-6012.005 του προϋπολογισµού 2011 του ∆ήµου
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων για τη «χορήγηση επιδόµατος υπαλλήλων που
ασχολήθηκαν µε θέµατα αλλοδαπών και µετανάστευσης το έτος 2010».
Με την απόφαση αυτή µειοψήφησαν τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.
Νικολακόπουλος Γεώργιος και Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν (στην εισήγηση).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 90/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΝΙΚΟλΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
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