Α∆Α:ΒΟΧ4ΩΕΤ-ΝΙΘ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 6/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ηµαρχείου
Κατερίνης, σήµερα στις 20 του µήνα Ιανουαρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την
αρ.πρωτ.2744/16-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο
χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών βρέθηκαν παρόντα
6 τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης – µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος - αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
3. Παπατολιίκα Βικτώρια - µέλος

Ο πρόεδρος –κ. Χιονίδης Σάββας- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ο αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης
Νικόλαος- ο οποίος, ως προεδρεύων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ….. 4ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ ορίζονται τα εξής: «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 ∆ιοίκηση, 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.
Β. Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του 3463/06, 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 ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των προγραµµατικών
συµβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος 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.
Γ. Επειδή το οικονοµικό έτος 2011 έχει λήξει και δεν έχει ακόµη εγκριθεί ο προϋπολογισµός του
έτους 2012, µπορούν µέχρι τέλους Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούµενου έτους,
που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες
∆. Τη λίστα που συντάχθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία µε τις δαπάνες που υπάγονται στην
παρ. 1 του άρθρου 158 του 3463/06 για τις οποίες συντάχθηκαν και εκδόθηκαν αρµόδια «προτάσεις
ανάληψης υποχρέωσης», κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆.113/2010 και των
αριθ.2/91118/0026/2010 και 30/19664/20.04.2011 εγκυκλίων των ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
αντίστοιχα,
Ε. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική
Επιτροπή είναι αρµόδια για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του
προϋπολογισµού,
Κατόπιν των παραπάνω ο αντιπρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να ψηφίσει τις σχετικές πιστώσεις.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του
Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει και διαθέτει τις ακόλουθες πιστώσεις:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
2012

00.6151.001
0.6151.002
00.6511.001

00.6511.002

00.6511.003

00.6511.004

00.6515.003

00.6515.004

00.6516.001

00.6516.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια ∆ΕΗ 2% επί
∆Τ/∆Φ και επί του ΤΑΠ
Παρακράτηση 15% ΤΑΠ για
ΚΕ∆ΚΕ
Τόκοι δανείου (Νο 16) για
λειτουργικές δαπάνες από
Τ.Π. & ∆ανείων
Τόκοι λοιπών δανείων για
λειτουργικές δαπάνες από
Τ.Π.& ∆.
Τόκοι δανείου Νο 1 για
λειτουργικές δαπάνες από
Εµπορική Τράπεζα (Αρ.
∆ανείου 2611566120)
Τόκοι δανείου Νο2 για
Λειτουργικές ∆απάνες από
Εµπορική Τράπεζα (Αρ.
∆ανείου 2634967120)
Προµήθεια Τ.Π. & ∆ανείων
1,5ο/οο και λοιπών
πιστωτικών Οργανισµών
Προµήθεια Τ.Π. & ∆ανείων
1,5ο/οο και λοιπών
πιστωτικών Οργανισµών για
προνοιακά επιδόµατα
Χρεωλύσια δανείου
λειτουργικών δαπανών
(Νο16) από Τ.Π. & ∆ανείων
Χρεωλύσια λοιπών δανείων
λειτουργικών δαπανών από
Τ.Π. & ∆ανείων

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
2011/ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ
Σ
∆ΑΠΑΝΗΣ

20.000,00

41

00.6151.001
(187.200,00)

8.000,00

41

00.6151.002
(88.000,00)

31

00.6511.001
(60.000,00)

32

00.6511.002
(120.500,00)

28

00.6511.003
(57.500,00)

29

00.6511.004
(58.500,00)

30

00.6515.003
(25.000,00)

30

00.6515.004
(19.526,86)

31

00.6516.001
(103.000,00)

32

00.6516.002
(137.000,00)

ΚΩ∆.
ΑΡΙΘΜΟΣ

47.300,00

71.000,00

60.000,00

56.500,00

28.000,00

5.000,00

115.100,00

85.000,00

2

00.6516.003

00.6516.004

00.6516.010

00.6521.001

00.6521.002

00.6521.003

00.6525.02

00.6526.001

00.6526.002

00.6526.003

00.6526.011

00.6526.012

00.6711.002

Χρεωλύσια δανείου Νο1 για
Λειτουργικές Μονάδες από
Εµπορική Τράπεζα
(Αρ.∆ανείου 2611566120)
Χρεωλύσια δανείου Νο 2 για
Λειτουργικές δαπάνες από
Εµπορική Τράπεζα (Αρ.
∆ανείου 2634967120)
Χρεωλύσια δανείων για
λειτουργικές δαπάνες
∆.Ε.Ε.Ε.Κ. από Τ.Π. &
∆ανείων
Τόκοι δανείων επενδύσεων
από Τ.Π. & ∆ανείων
Τόκοι ∆ανείου 042-102570-1
Τρ. EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.(Επενδυτικών ∆απανών)
Τόκοι ∆ανείου
MG0931600119 από MARFIN
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
(Επενδυτικών ∆απανών ∆.
Παραλίας)
Προµήθεια Τ.Π. & ∆ανείων
1,5ο/οο και λοιπών
πιστωτικών Οργανισµών
Χρεωλύσια δανείων
επενδύσεων από Τ.Π. και
∆ανείων
Χρεωλύσια δανείου 042102570-1 Τρ.EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε. (Επενδυτικών
∆απανών)
Χρεωλύσια ∆ανείου
MG0931600119 από MARFIN
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.(Επενδυτικών ∆απανών)
(∆.Παραλίας)
Χρεωλύσια δανείων
επενδύσεων της ∆.Ε.Υ.Α.
Κατερίνης από Τ.Π. &
∆ανείων
Χρεωλύσια δανείων
επενδύσεων της ∆.Ε.Υ.Α.
Παραλίας από Τ.Π. & ∆ανείων
Επιχορήγηση σχολικών
επιτροπών για πρόγραµµα
«σχολικός τροχονόµος»

210.000,00
28

00.6516.003
(205.000,00)

29

00.6516.004
(210.000,00)

38

00.6516.010
(43.600,00)

35

00.6521.001
(168.000,00)

33

00.6521.002
(306.372,43)

210.000,00

21.800,30

197.000,00

320.000,00

2.200,00
34

6.000,00

251.000,00

450.000,00

00.6521.003
(2.200)

30

00.6525.02
(5.700,00)

35

00.6526.001
(423.000,00)

33

00.6526.002
(310.000,00)

34

00.6526.003
(3.000,00)

3.000,00

400.000,00
36

50.500,00
37

00.6526.011
(2.505.720,2)

00.6526.012
(261.841,30)

7.908,12

53

00.6711.002
(30.122,75)

00.6718.11

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες
βαριάς αναπηρίας

5.849.042,82

54

00.6718.11
(6.956.639,88)

00.6718.12

Επίδοµα αιµατολογικών
νοσηµάτων,αιµολυτική
αναιµία ,αιµορροφυλία,AIDS

188.429,27

55

00.6718.12
(205.408,08)

00.6718.14

Επίδοµα βαριάς νοητικής
καθυστέρησης

1.610.906,80

56

00.6718.14
(1.951.673,82)

3

00.6718.15

Επίδοµα κίνησης σε
παραπληγικούς/
τετραπληγικούς/ακρωτ.

00.6718.16

Επίδοµα Στεγαστικής
Συνδροµής

00.6718.17

293.082,71

57

00.6718.15
(344.826,48)

32.820,00

58

00.6718.16
(38.124,00)

Επίδοµα ανασφάλιστων
Παραπληγικών,
τετραπληγικών

187.560,82

59

00.6718.17
(210.957,12)

00.6718.18

Επίδοµα Παραπληγικών,
τετραπληγικών ∆ηµοσίου

271.621,00

60

00.6718.18
(325.668,00)

00.6718.19

Επίδοµα τυφλότητας

1.298.025,7

61

00.6718.19
(1.605.230,28)

00.6718.20

Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα

318.571,73

62

00.6718.20
(386.957,04)

00.6718.22

Επίδοµα απροστάτευτων
παιδιών

178.900,00

63

00.6718.22
(219.000,00)

00.6718.23

Επίδοµα οµογενών
προσφύγων

88.711,13

64

00.6718.23
(112.223,34)

10.6232

Μισθώµατα κτιρίων

15.000

46

10.6232
(20.000,00)

10.6411.012

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
µεταφορικών
µέσων(αµόλυβδη,πετρέλαιο
κίνησης ,βενζίνη)

155.000

47

10.6643.012

Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση και φωτισµό 2012

268.000

48

10.7321.02

∆ιαµόρφωση και εξοπλισµός
οργάνωσης των Αποθηκών
του ∆ήµου Κατερίνης ΜΕΛ
65/09(ΘΗΣΕΑΣ)

14.108,57

65

12.000

45

15.6232.001
(12.000,00)

120.000

43

1700

44

15.6232.002
(109.986,67)
15.6232.003
(3.672,32)

438.449,35

66

15.6232.001

15.6232.002
15.6232.003
15.7311.504

20. 6211.001

20. 6211.002

20.6641.012

Μισθώµατα ∆ηµοτικών
Ιατρείων
Επιχορήγηση για καταβολή
µισθωµάτων σχολικών
µονάδων
Επιχορήγηση χώρων
στέγασης ΚΕΠ
Ανάδειξη –ολοκλήρωση
υφιστάµενου πολιτιστικού
κέντρου ∆.∆.Περίστασης
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος
για φωτισµό οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Χρεωστικό υπόλοιπο
ηλεκτρικού ρεύµατος ∆.Ε.
προηγούµενου µήνα
Προµήθεια καυσίµων για
κίνηση µεταφορικών µέσων
2012

260.000,00

10.6411.004
(107.010,00)
10.6643.004
(129.150,00)

10.7321.02
(34.700,00)

15.7311.504
(438.500)

100.000,00

41

20.6211.001
(1.800.000,00)
20. 6211.002
(643.500,00)

410.000

50

20.6641.004
(307.500,00)

41

4

20.6641.112

20.7322.006

20.7325.12

25.7326.701

25.7412.309

20.7425.077

30.6641.012

35.7322.24

Προµήθεια υγραερίου για
κίνηση µεταφορικών µέσων
2012
Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης,
κατασκευή έργων β΄φάσης
(υποέργο 2)
Υπερόδειος φωτισµός
κεντρικών οδών του ∆ήµου
Κατερίνης µελ
77/09(ΘΗΣΕΑΣ)
Συντήρηση εµπλουτισµός
δικτύων ύδρευσης στα ∆.∆.
του ∆.Πιερίων (µελ 190/08)
Μελέτη για την κατασκευή και
βελτίωση χωµάτινων
δεξαµενών και
υδροµαστεύσεων για τον
εµπλουτισµό και την βελτίωση
των αρδευτικών έργων στα
Τ.∆ του ∆ήµου
Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης
µέτρο δηµοσιότητας του
έργου
Προµήθεια καυσίµων για
κίνηση µεταφορικών µέσων
2012
Πολεοδοµική και αισθητική
αναβάθµιση των κεντρικών
οδών πόλης Κατερίνης
(ΘΗΣΕΑΣ)ΜΕΛ
76/09(Υποέργο 1)

10.000

49

20.6641.002
(12.300,00)

211.629,74

52

20.7322.006
(583.900,00)

201.621.60

67

103.500,00

68

25.7326.701
(103.500,00)

34.307,00

69

25.7412.309
(34.400,00)

15.048,66

70

20.7425.077
(18.048,66)

410.000

51

30.6641.004
(307.500,00)

135.755,59

71

35.7322.24
(295.800,00)

20.7325.12
(201.700,00)

Μειοψηφούτνων των Μηλιώτη Ν., Γκούνα Αθ. και Μαλτζάρη Ι.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 24-01-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆/κών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Ξυγωνάκης

Π.Μ.

5

