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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης 8/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από την 4η δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ερέτριας, που έγινε την 30η Ιανουαρίου του 2013, με αριθμό 4/ 2013.
Στην Ερέτρια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Ιανουαρίου του
2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ συνήλθε σε δημόσια
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας, ύστερα από
την αριθ. πρωτ. 1021/30-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα: «Διάθεση πίστωσης 14.515,49€ σε βάρος του ΚΑ 80-8116 του
προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012 προκειμένου να
πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη καυσίμων - πετρέλαιο κίνησης»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του
Ν.3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βελέντζας Βασίλειος,(Πρόεδρος)
2. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
3.Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
4.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
5. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
7. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σαραντίδου Ελευθερία για την τήρηση των
πρακτικών

Θέμα : «Διάθεση πίστωσης 14.515,49€ σε βάρος του ΚΑ 80-8116 του
προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012
προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη καυσίμων ( πετρέλαιο
κίνησης )»
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Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα
με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής:
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι
αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο
προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου,
κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και
αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή
δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη
με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν
τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών».
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν.
3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο
προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της
δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των
τοπικών συμβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ'
αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και
τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε
είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή
κοινοτικές υπηρεσίες.
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των
προγραμματικών συμβάσεων.
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ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε
Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική
πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και
για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους,
οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα νομικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους
μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε
αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον
Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφαση του, καμία
δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης
των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη.
Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη αυτή το μόνο που θα μπορεί να πληρώνεται
από 31/1/2013, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, είναι οι
δαπάνες μισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος
του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι
την 31η Ιανουαρίου.
(άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ
3390/18.12.2012 τεύχος Β'))
Επειδή το οικονομικό έτος 2012 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, μπορούν έως το τέλος Ιανουαρίου
να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν
υποχρεωτικές δαπάνες.
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσουμε πίστωση ποσού
14.515,49€ για την πληρωμή της υποχρεωτικής δαπάνης καυσίμων (πετρέλαιο
κίνησης), η οποία είναι ανάγκη να πληρωθεί άμεσα.
Στον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους είχε προβλεφθεί
συνολική πίστωση 102.784,61€ στον ΚΑ 80-8116.
Τα δύο (2) τακτικά μέλη ο κ. Λάμπρου Ιωάννης και ο κ. Μεταξάς Νικόλαος,
αφού ζήτησαν και πήραν τον λόγο, υπενθύμισαν στην επιτροπή , ότι στο
διαγωνισμό των καυσίμων του 2012, δεν συμφωνούσαν με την διαδικασία της
απ’ ευθείας ανάδειξης του μειοδότη κατά την διαπραγμάτευση από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:
 τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ
 το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10
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 την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
228/18.11.2012 τεύχος Α’
 άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β')
 τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2012
 Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με α/α Α-49/23-01-2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 14.515,49€ σε βάρος του ΚΑ 80-8116 του
προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012 προκειμένου να
πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη καύσιμων (πετρέλαιο κίνησης)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
O Πρόεδρος

Τα μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

1. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
2. Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
3.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
5. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
6. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
Υπάλληλος Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

