INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.25 08:17:50
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 72ΝΥΩΚΛ-15Φ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 12/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2018
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2581/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα
μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη
απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
11ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
«εργασίες καθαρισμού των υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Θερμών», προϋπολογισμού 2.470,08€
(Αρ. απόφασης 90/2018)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες και οι επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καπζά Τζεμήλ (Πρόεδρος)
2) Εφέντη Εμπιέ
3) Κιούρτ Εμβέρ
4) Μπουγιουκλού Χουσεΐν
5) Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
6) Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
7) Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε στην Οικονομική
Επιτροπή τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του Π.Δ. 80/2016 «Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα
οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται
από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την
οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η
πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση)».
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα». Η αναγραφή συγκεκριμένης
πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε
βάρος αυτής.
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 για την ανάληψη υποχρέωσης
κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογημένο αίτημα του
διατάκτη. Στο αίτημα θα περιγράφονται προκειμένου να μπορεί η οικονομική υπηρεσία να συντάξει ορθά
την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: α. το είδος και η αιτία της δαπάνης β. Το ύψος της δαπάνης γ. το
οικονομικό έτος (ή έτη) πραγματοποίησης της δαπάνης δ. γενικά τους νόμους και τις πράξεις στις οποίες
στηρίζεται η νομιμότητα της δαπάνης ε. τυχόν μελέτες που υπάρχουν για το αντικείμενο της δαπάνης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ.
1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την

ΑΔΑ: 72ΝΥΩΚΛ-15Φ

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες
που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Σύμφωνα με το υπ. Αρ.2547/19-4-2018 αίτημα του προϊσταμένου Ύδρευσης-Αποχέτευσης
απαιτείται η παροχή υπηρεσιών «εργασίες καθαρισμού των υδατοδεξαμενών Δημοτικής Ενότητας
Θερμών», εντός του τρέχοντος έτους 2018, με σκοπό τον καθαρισμό, την συντήρηση και απολύμανση των
παραπάνω υδατοδεξαμενών σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι οι εργασίες καθαρισμού των
υδατοδεξαμενών δημοτικής ενότητας Θερμών
Οι δεξαμενές στην Δ.Ε. Θερμών είναι στο σύνολο δώδεκα (12) και οι εργασίες θα εκτελεσθούν είναι
οι εξής :
Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει :
Ο καθαρισμός θα γίνεται με πιεσμένο νερό μόνο ή χειρονακτικά με σκούπα και δεν θα γίνει χρήση
οποιουδήποτε χημικού η μηχανικού μέσου εντός των δεξαμενών .
Α. Εκκένωση δεξαμενών μέσω βάνας καθαρισμού.
Β. Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής καθώς και της εισόδου της από χόρτα,
βάτα και λοιπά υλικά, χειρονακτικά ή με τη χρήση εργαλείων-μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα,
σκαπτικά μηχανήματα, κλπ). και η απομάκρυνση μπαζών .
Γ. Καθαρισμός φρεατίων πλησίον της δεξαμενής όπου υπάρχει.
Δ. Καθαρισμός εσωτερικού δεξαμενής (δάπεδο & τοιχώματα) από εναποθέσεις, άλατα, κλπ και
απομάκρυνση αυτών, με τη χρήση ύδατος υπό υψηλή πίεση, ή χειρονακτικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
επικαθήσεις μικροοργανισμοί στα τοιχώματα των δεξαμενών, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή
βακτηρίων που μολύνουν το νερό και υποβαθμίζουν την ποιότητα του.
Ε. Χλωρίωση δεξαμενής με τη χρήση υποχλωριώδους Νατρίου.
ΣΤ. Πλύσιμο δεξαμενής μετά τον εσωτερικό καθαρισμό.
Ζ. Φωτογράφηση δεξαμενής (εσωτερικά-εξωτερικά) και περιβάλλοντος χώρου πριν και μετά τις
εργασίες και Δημιουργία φακέλου.
Η. Καταγραφή στοιχείων δεξαμενής (όγκος-μήκος πλάτος ύψος, αριθμός διαμερισμάτων) καθώς και
ελλείψεις που παρατηρήθηκαν (πχ χαλασμένο παράθυρο, σκουριασμένη πόρτα, έλλειψη ασφάλισης,
έλλειψη σίτας, κατεστραμμένο φρεάτιο, κλπ) σε έντυπο που θα παραδοθεί στον Δήμο.
Κόστος εργασιών ανά σημείο ύδρευσης
Συνολικό κόστος εργασιών ( 12 υδατοδεξαμενών ) 12 χ 166,00=
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο

166,00
1.992.00
478.08
2.470.08 Ευρώ

Για την συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει διαθέσιμη πίστωση 2.470,08€ στον ΚΑ εξόδων 25-6262.012
του προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Θερμών»
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016
-Την παρ. 1 άρθρ. 158, άρθρ. 75 Ν.3463/06
- Το υπ. αρ. αρ. 2547/19-4-2018 , 18REQ002966683 πρωτογενές αίτημα του προϊσταμένου του
Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης
- Το με α/α 347/2018 σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που συντάχθηκε από την
οικονομική υπηρεσία στην οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωσης καθώς και η συνδρομή της παρ.
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες καθαρισμού των
υδατοδεξαμενών δημοτικής ενότητας Θερμών», προϋπολογισμού 2.470,08€ με ΦΠΑ, η οποία θα
εκτελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 2,470,08€ από τον ΚΑ εξόδων 25-6262.012 του
προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Θερμών»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2018
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής

