
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.149/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

           Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης ΑΑΥ 111/2018.                                                                    
     

    Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  15  Μαρτίου 2018  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.5097/09-03-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. . Κατσαούνος Θεόδωρος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος

      6.  Παππάς Δημήτριος

      7.  Κωστούλας Βασίλειος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση  της  Οικονομικής Υπηρεσίας,

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Κ.Φούντογλου), που έχει ως εξής: 

     «….Έχοντας  υπόψη
-1. Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα
στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο
δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).
-2. Σύμφωνα με Άρθρο 4 παρ 2α του ΠΔ 80/2016
'' Διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ''
  '' Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός
του  οικονομικού  έτους  στο  οποίο  αυτή  αναφέρεται  ή  επίτευξης  χαμηλότερου  συμβατικού
τιμήματος μετά την απόφαση
κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, αυτή ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική
απόφαση του
οικείου διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε.
-3.  Ειδικότερα,  η  ανάληψη  της  υποχρέωσης  ανατρέπεται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής,
δημοτικού συμβουλίου) .
-4. Την ανάκληση της ΑΑΥ 111/2018  σύμφωνα με το έγγραφο 4873/7-3-2018 της  Τεχνικής
Υπηρεσίας  για την ματαίωση της δαπάνης  
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   Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων και ανατροπές των αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης όπως αυτές παρατίθενται ...».

    

 
   
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την αρ. 111/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης και την ανάκληση δέσμευσης της αρ. 111/2018 όπως    

 παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έκθ ε ση Ημ/ ν ία ΑΔΑ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Αιτ ιολογ ία

1 1 1 02/ 01/ 2018 18/ 01/ 2018 02.20.7336.020 10.000,00 1 0 . 0 0 0 , 0 0

Σύνολο:  10.000,00 1 0 . 0 0 0 , 0 0

Αρ. 
Απόφ α σης

Ημ/ ν ία
Απόφ α σης

Συνολικό 
Ποσό

Ανα κληθ έ ν
Ποσό

ΑΟΕ 
36/ 2018

Ω Ψ5ΤΩ ΞΧ-
Υ 5Σ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩ Ν 
ΧΩ ΡΩ Ν ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩ Ν 
ΟΙΚΟΠΕΔΩ Ν
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