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ΑΔΑ: ΩΣΞΠΩΚΛ-ΝΔΓ

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.
12ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.489,08 ευρώ για την εκτέλεση
της προμήθειας: «Οικοδομικά υλικά συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων»
(Αρ. απόφασης 91/2018)
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 12ο 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
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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. 2394/10-4-2018 αίτημα του προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών απαιτείται η προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων
του Δήμου. Η ανωτέρω προμήθεια καλύπτει πάγιες ανάγκες του Δήμου και τα υλικά της θα αποθηκευθούν
και θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη.
Πιο συγκεκριμένα η σχετική εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως
εξής:
«Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης ποσού 1.489,08 € εις βάρος του Κ.Α. 30-6662.001 για την
εκτέλεση της προμήθειας: "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ".
Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών συντάχθηκε η Τεχνική Περιγραφή της προμήθειας αυτής με
ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.489,08 ευρώ.
Η ανωτέρω προμήθεια καλύπτει πάγιες ανάγκες του Δήμου. Τα ανωτέρω υλικά θα αποθηκευθούν
και θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη.
Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016.»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 15 ΤΕΜ.
ΚG
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΙΔΕΡΑ
ΚG

11,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
28,22

110,00

0,89

97,90

ΑΜΜΟΣ

10,00

24,19

241,90

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ2
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (6,50Χ 6,50) 25,00
m Χ 1,08 Χ 1,50 m

337,50

0,86

290,25

ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ (30Χ30) ΠΑΧΟΥΣ ΤΕΜ.
2,00 mm
ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ PAVE (20X10)
ΤΕΜ.

70,00

2,82

197,40

300,00

0,21

63,00

Μ3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
310,42

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

1.200,87

ΦΠΑ 24%

288,21

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1.489,08
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Για την συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει διαθέσιμη πίστωση 1.489,08 € στον ΚΑ εξόδων 30-6662.001
του προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Οικοδομικά υλικά συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων πλην
κτιρίων»
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. 2394/10-4-2018 , 18REQ002961340 πρωτογενές αίτημα του προϊσταμένου του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών
- Το με α/α 348/2018 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης μονίμων
εγκαταστάσεων πλην κτιρίων, προϋπολογισμού 1.489,08€ με ΦΠΑ, η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 1.489,08€ από τον ΚΑ εξόδων 30-6662.001 του
προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Οικοδομικά υλικά συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων πλην
κτιρίων»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2018
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

