INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.24 13:07:19
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΤ32ΩΨΛ-819

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων
πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 12:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε
σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 7371/24-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παπαχρήστου Νικόλαο
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Με βάση το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Ν. 3852/2010 αν απουσιάζει ή
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφου. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση προεδρεύει ο κος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Νικόλαος, Αντιπρόεδρος.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με βάση το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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, καθώς
επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
(ΦΕΚ 145Α) ορίζεται η «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους
δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.
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Επομένως για την ομαλή λειτουργία του Δήμου Αμυνταίου θα πρέπει να
προβούμε στην άμεση πληρωμή των διαφόρων προμηθευτών γι’ αυτό πρέπει
να γίνει η ψήφιση των πιστώσεων των προμηθειών και εργασιών που
αναφέρονται στον προϋπολογισμό χρήσης 2018.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το εδάφιο. δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Τα άρθρα 6 και 7 του από 17/05/1959 Β.6 περί «Οικονομικής
Διοίκησης και λογιστικού ΟΤΑ».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες» στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.
4. Το αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών
5. Την αριθ. 291/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου
«Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ., οικονομικού έτους 2018 Δήμου
Αμυνταίου».
6. Το αριθ. 207512/29-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας περί επικύρωσης του προϋπολογισμού
έτους 2018.
7. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια των παρακάτω αναφερόμενων δαπανών με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ως εξής:

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Αιτιολογία

Ποσό

Κ.Α.Ε

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης στην Θεσσαλονίκη
προϊσταμένου της Τ.Υ. για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 4 έως 15/06/2018.

426,00

10.6422

Υπηρεσίες συμβούλου για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού
κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR 679/2016

20.000,00

10.6117.024

Β. Εγκρίνει τις προδιαγραφές των παραπάνω δαπανών όπως αυτές
καθορίστηκαν με τα σχετικά αιτήματα των κατά περίπτωση αρμοδίων
Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου
Γ. Διαθέτει τις ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων κωδικών ως
αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 169/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

