ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Πληροφορίες: Μποστάνης Θωμάς
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Nιγρίτα 25-06-2014
Αριθ.Πρωτ: 12691

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75, του Ν. 3852/10) προς τα μέλη της
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΔΙΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα
διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 3 η μηνός Ιουλίου έτους 2014 , ημέρα Πέμπτη
& ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1 . Εξέταση αιτήσεων υπαγωγής οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ρύθμιση του
Ν.4257/2014
2.

Ανάθεση εργασίας «Χημική και μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού»

3.

Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2014.

4.

Αντιστάθμιση ενοικίου με έξοδα συντήρησης και επισκευής του δημοτικού εκμισθωμένου
καταστήματος Σησαμιάς στον Βουγιουνδρούκα Παναγιώτη.

5.

Τρόπος εκτέλεσης των έργων Αποκατάσταση οδοστρώματος ΤΚ Αμπέλων ποσού 3.905€ &
Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Βέργης ποσού 3.395€

6.

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Βισαλτίας για το οικονομικό έτος 2012

7.

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Βισαλτίας για το οικονομικό έτος 2013

8.

Έγκριση ισολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2012

9.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου Επισκευή αγροτικού δρόμου στο αγρόκτημα ΤΚ Αμπέλων ποσού
2.108,10€.

1 0 . Διάθεση πιστώσεων
1 1 . Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ρεμάτων σε Βέργη, Νικόκλεια και Τριανταφυλλιά»
ποσού 1.992,60€
1 2 . Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΤΚ
Βέργης» ποσού 6.415,68€
1 3 . Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός δρόμων, φρεατίων σε Βέργη, Τριανταφυλλιά και
Νικόκλεια» ποσού 6.783,45€
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αριθμός Απόφασης 52/2014
Εξέταση αιτήσεων υπαγωγής οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ρύθμιση του Ν.4257/2014
Με την αριθμ.127/2014 ΑΔΣ το σώμα αποφάσισε και ενέταξε τον Δήμο μας στο ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) όπου
περιλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 48, 50, 51 και 75 με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις
διευκολύνσεις οφειλετών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, στο τέλος χρήσης
κοινοχρήστων χώρων, στη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς τους δήμους, καθώς και
στις επιγραφές που έχουν τοποθετηθεί στις όψεις των κτιρίων, αντίστοιχα.
Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη προς τον δήμο
που έχει βεβαιώσει τις οφειλές του. Με την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών ο οφειλέτης πρέπει να ενημερωθεί από το δήμο για:
• το σύνολο των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου οφειλών του,
• τις δυνατότητες ρύθμισης που έχει, ώστε να προκύπτει η πρώτη του καταβολή (εφάπαξ ή δόση) για το
σύνολο των οφειλών.
Η αίτηση μετά της σχετικής έκθεσης-εισήγησης του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, διαβιβάζεται
στην οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα και πάντως πριν την καταβολή της επόμενης δόσης, με πράξη της η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη
ώστε να λάβει γνώση.
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση
πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης δόσης της
ρυθμιζόμενης οφειλής. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση θεωρείται ως μη
υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης». Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που η οικονομική
επιτροπή αποφανθεί αρνητικά, το ποσό που κατεβλήθη συμψηφίζεται με το σύνολο της οφειλής άνευ ρύθμισης.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Δήμο προς έγκριση από την επιτροπή μας έως τώρα είναι:
Α/Α
ημερομηνία
Ονοματεπώνυμο
Παρατηρήσεις
1
11-06-2014
Υφαντούδας Αθανάσιος του Τριανταφύλλου
2
11-06-2014
Γκουτζιαμάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
3
11-06-2014
Κωστίδης Ιωάννης του Πέτρου
4
11-06-2014
Αποστόλου Αναστασία του Ιωάννη
5
12-06-2014
Αραμπατζής Συμεών του Αθανασίου
6
12-06-2014
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Νικολάου
7
16-06-2014
Δούλης Αλέξανδρος του Παναγιώτη
8
18-06-2014
Παπανικολάου Τερψιθέα του Γεωργίου
Χρέη
Παπανικολάου
Χρήστου
(συζύγου)
9
20-06-2014
Ντόκας Παύλος του Κυπαρίσση
10
20-06-2014
Χριστίδου Μαρία του Φωτίου
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Αριθμός Απόφασης 53/2014
Ανάθεση εργασίας «Χημική και μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού»

:
Με την απόφαση μας αυτή καλούμαστε να πάρουμε απόφαση για την απευθείας ανάθεση εργασίας «Χημική και
μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού» για το έτος 2014 που περιλαμβάνει Χημική και μικροβιολογική
ανάλυση πόσιμου νερού με ελάχιστο έλεγχο 15 παραμέτρων & Πλήρης χημική και μικροβιολογική ανάλυση
πόσιμου νερού με ελάχιστο έλεγχο 34 παραμέτρων.
Ο μέγιστος αριθμός των αναλύσεων που απαιτούνται έως το τέλος του 2014 για τις δημοτικές ενότητες Τραγίλου,
Αχινού και Βισαλτίας είναι περίπου 45 αναλύσεις. Εχουμε δύο προσφορές
− Η προσφορά Αγροχημείο «ANALYTICER» ποσού 8.856€/45 αναλύσεις.
− Η προσφορά ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ ποσού 11.070€/45 αναλύσεις.
Προτείνω να το αναθέσουμε στο Αγροχημείο «ANALYTICER» ποσού 8.856€/45 αναλύσεις

ριθμός Απόφασης 54/2014
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Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
τρέχοντος οικονομικού έτους 2014.
Από την Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Λογιστικό) μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση:
Σας διαβιβάζουμε την έκθεση εσόδων και εξόδων υλοποίησης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για το Α
τρίμηνο και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ.9 και αρθρ.72 παρ.1
περ.β΄ του Ν.3852/10
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:
1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό
δαπανών
Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:
• τακτικά έσοδα
• έκτακτα έσοδα
• έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
• εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
• εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
• χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.
Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:
• λειτουργικές δαπάνες χρήσης
• επενδύσεις
• πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
• αποθεματικό.
2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το
ακόλουθο σύστημα:
Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:
• τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
• έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
• έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό
στοιχείο τον αριθμό 2,
• εισπράξεις από δάνεια & απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
• εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4.
Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
• χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.
Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού
αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με
την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος
κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από
ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το
είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:
• λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
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• επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
• πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον
αριθμό 8,
• Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.
• Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων
και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της
ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός
αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του
εξόδου ή της πληρωμής.
3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή
περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.
4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:
Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.
Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του
προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου κατά το χρόνο της κατάρτισης
του προϋπολογισμού.
Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο
προϋπολογισμός.
Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο
προϋπολογισμός.
Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε
αναμόρφωση.
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει
την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Στις συνημμένες καταστάσεις της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Α΄ τριμήνου
του έτους 2013
Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης
προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων-εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’)
Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.
Στους πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και Β. Έξοδα και Πληρωμές
με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Αριθμός Απόφασης 55/2014
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Αντιστάθμιση ενοικίου με έξοδα συντήρησης και επισκευής του δημοτικού εκμισθωμένου καταστήματος
Σησαμιάς στον Βουγιουνδρούκα Παναγιώτη.
Με την 4/2012 προγενέστερη απόφαση μας αποφασίσαμε τον Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την
εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (δημοτικό αναψυκτήριο) ΣΗΣΑΜΙΑΣ όπου στο άρθρο 13 προβλεπόταν
καθώς το ακίνητο βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, ήταν εγκαταλελειμμένο από το 2003 και απαιτούνται εργασίες
επισκευής και συντήρησης, χωρίς σύνδεση ΔΕΗ:
ΑΡΘΡΟ 13o
Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία δαπάνη για επισκευή ή συντήρηση του μισθίου, των
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση του πλειοδότη. Κάθε τυχόν
δαπάνη επισκευής θα γίνεται από τον μισθωτή και το κόστος της δαπάνης θα ορίζεται από την
οικονομική υπηρεσία του Δήμου μετά από έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο μισθωτής
δικαιούται να την συμψηφίσει με οποιοδήποτε μίσθωμα.
Ο εκμισθωτής Βουγιουνδρούκας Παναγιώτης προσκόμισε τα τιμολόγια επισκευής και συντήρησης του
δημοτικού ακινήτου για να αποφασίσουμε για την αντιστάθμιση τους με το ποσό της εκμίσθωσης που ανέρχεται σε
405,00€ ετησίως. Καθώς τα έξοδα ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό της συνολικής εκμίσθωσης των τεσσάρων ετών
(1.620€) με την αριθμ.63/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής απαλλάχθηκε για τα δύο πρώτα έτη (810€).
Με καινούργια αίτηση του ζητάει την απαλλαγή του από την πληρωμή του ετησίου μισθώματος ποσού
ετησίου 405€.
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Αριθμός Απόφασης 56/2014
Τρόπος εκτέλεσης των έργων Αποκατάσταση οδοστρώματος ΤΚ Αμπέλων ποσού 3.905€ & Αποκατάσταση
αγωγού ύδρευσης ΤΚ Βέργης ποσού 3.395€
Με την 114/2014 ΑΔΣ αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
Εγκρίνει την εκτέλεση των έργων Αποκατάσταση οδοστρώματος ΤΚ Αμπέλων ποσού 3.905€ &
Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Βέργης ποσού 3.395€.
Εγκρίνει τους προϋπολογιστικούς πίνακες εργασιών των έργων Αποκατάσταση οδοστρώματος ΤΚ
Αμπέλων ποσού 3.905€ & Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Βέργης ποσού 3.395€ που συνέταξε η τεχνική
υπηρεσία του Δήμου
Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και εγγράφει τα έργα όπως παρακάτω:
Αποκατάσταση οδοστρώματος ΤΚ Αμπέλων ποσού 3.905€ με αριθμό 90
Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Βέργης ποσού 3.395€ με αριθμό 91
Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2014 όπως παρακάτω:
Από τον ΚΑ 30.7336.07 με τίτλο Αδιάθετες πιστώσεις ΣΑΤΑ μεταφέρει ποσό 7.300€ στο αποθεματικό το οποίο
αυξάνεται ισόποσα. Από εκεί μεταφέρει ποσό 3.905€ στο ΚΑ 30.7333.37 του σκέλους των εξόδων με τίτλο
Αποκατάσταση οδοστρώματος ΤΚ Αμπέλων και ποσό 3.395€ στο ΚΑ 30.7333.38 του σκέλους των εξόδων με
τίτλο Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Βέργης για την δημιουργία σχετικών πιστώσεων.
Ψηφίζει τις παραπάνω πιστώσεις.
Αναθέτει στην οικονομική επιτροπή να αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης.
Με την παρούσα καλούμαστε να αποφασίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης

Αριθμός Απόφασης 57/2014
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Έγκριση απολογισμού του Δήμου Βισαλτίας για το οικονομικό έτος 2012
Η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει στην οικονομική επιτροπή τους λογαριασμούς του οικονομικού
έτους που έληξε. Ο απολογισμός υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως
προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία.
Η οικονομική επιτροπή τον προελέγχει και τον υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο, μέσα σε
προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του
απολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν.
Η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2012 για έγκριση
όπως παρακάτω:
ΕΣΟΔΑ
Προυπολογισθέντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά
8.850.791,38
4.127.565,94
2.463.308,87
1.627.421,41
Έκτακτα
7.545.768,56
1.578.722,39
1.502.738,57
75.903,82
Χρηματικό υπόλοιπο
1.915.409,21
1.664.700,60
1.644.700,60
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
18.311.969,15
7.350.988,93 5.610.748,04
1.703.325,23
ΕΞΟΔΑ
Εξοδα
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ

Προυπολογισθέντα
Ενταλθέντα Πληρωθέντα
Αδιάθετες πιστώσεις
16.895.943,47
4.292.490,43
3.824.138,16
13.713.677,24
339.966,71
0,00
0,00
305.801,49
17.235.910,18
4.292.490,43
3.824.138,16
14.019.478,73
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 1.786.609,88

Αριθμός Απόφασης 58/2014
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Έγκριση απολογισμού του Δήμου Βισαλτίας για το οικονομικό έτος 2013
Η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει στην οικονομική επιτροπή τους λογαριασμούς του οικονομικού
έτους που έληξε. Ο απολογισμός υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως
προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία.
Η οικονομική επιτροπή τον προελέγχει και τον υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο, μέσα σε
προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του
απολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν.
Η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2012 για έγκριση
όπως παρακάτω:
ΕΣΟΔΑ
Προυπολογισθέντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά
7.477.651,98
7.135.738,94
5.303.582,45
1.750.958,83
Έκτακτα
3.411.154,35
2.827.707,12
2.640.015,65
187.575,58
Χρηματικό υπόλοιπο
2.050.683,33
2.048.422,41
2.048.422,41
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
12.939.489,66
12.011.868,27 9.992.020,51
1.938.534,41
ΕΞΟΔΑ
Εξοδα
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ

Προυπολογισθέντα
Ενταλθέντα Πληρωθέντα
Αδιάθετες πιστώσεις
13.223.465,15
8.064.452,35
8.064.452,35
4.687.016,69
195.825,75
0,00
0,00
188.020,62
13.419.290,90
8.064.452,35
8.064.452,35
4.875.037,31
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 1.927.568,16

Αριθμός Απόφασης 59/2014
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Έγκριση ισολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2012
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Θέτω υπόψη σας το σχέδιο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2012 του
Δήμου Βισαλτίας υπογεγραμμένο από τον ορκωτό λογιστή όπως έχει καταρτισθεί από την αρμόδια ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου προς ψήφιση.
Με την απόφαση μας αυτή καλούμαστε
1. Να συντάξουμε τη σχετική έκθεση πεπραγμένων του ισολογισμού του Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους
2012 και την ενσωματώνει μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου & την έκθεση του ορκωτού λογιστή για τον
Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2012.
2. Να εγκρίνουμε τον ισολογισμό του Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2012 ενσωματώνοντας τη σχετική έκθεση της επί
του ισολογισμού, η έκθεση του ορκωτού λογιστή και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2012 στον
συνημμένο πίνακα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού εκλεκτή λογιστή.
3. Να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Βισαλτίας την έγκριση του ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2012 Δήμου Βισαλτίας.
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Αριθμός Απόφασης 60/2014
Έγκριση πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για το έργο «Αξιοποίηση γεώτρησης Αμπέλων»
προϋπολογισμού 16.300,00€.
Με την αρίθμ.359/2013 ΑΔΣ το σώμα ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Αμπέλων»
προϋπολογισμού 16.300,00€ και την αριθμ.13/2013 μελέτη που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για την
εκτέλεση του έργου.
Με την αρίθμ.21/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισμού.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα 2014 με α/α 32 και στο ΚΑ 20.7312.20 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και η χρηματοδότηση από παρακρατούμενες
επιχορηγήσεις επενδυτικών δαπανών με ποσό 6.672,94€ και με ποσό 9.627,06€ από ΣΑΤΑ.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 14-05-2014 από την Επιτροπή Διαγωνισμού, και συντάχθηκε το πρακτικό
της ως άνω επιτροπής σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε μία (1) προσφορά από τον Τζιοβάνη Νικόλαο που όμως
δεν έγινε δεκτή καθώς δεν συμφωνούσε με τους όρους της διακήρυξης.
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Αριθμός Απόφασης 61/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου Επισκευή αγροτικού δρόμου στο αγρόκτημα ΤΚ Αμπέλων ποσού 2.108,10€
Υπάρχει έκτακτη ανάγκη να εκτελεσθεί το έργο «Επισκευή αγροτικού δρόμου στο αγρόκτημα ΤΚ
Αμπέλων» ποσού 2.108,10€ το οποίο δεν έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του
Δήμου έτους 2014.
Στις περιπτώσεις αυτές των εκτάκτων αναγκών θα δρομολογείται η διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών
σε υπηρεσίες οδοποιίας, ύδρευσης, άρδευσης, κλπ και στο πρώτο δημοτικού συμβούλιο μετά την 1 η Σεπτεμβρίου
και την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής θα τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες (τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού).
Με την παρούσα καλούμαστε να αποφασίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου το οποίο θα
εγγραφεί με τροποποίηση στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με αριθμό 92 και με αναμόρφωση στο
προϋπολογισμού του Δήμου στο ΚΑ 30.7333.39
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Αριθμός Απόφασης 62/2014
Διάθεση πιστώσεων
Σύμφωνα με το αρθμ.72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, 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,
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές
αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα
μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη
Κ.Α.
Ποσό
Αιτιολογία
00.6452.01
1.845,00 Συνδρομές σε ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ
00.6463.01
1.800,00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
10.6261.01
200,00 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Καταστήματος ΣΙΣΚΟΣ- ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτιρίων ακινήτων
10.6261.02
340,00
ΣΙΣΚΟΣ- ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
του Δήμου
10.6262.02
1.000,00 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10.6263.01
4.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
ΛΙΟΛΙΑΣ ΠΑΝ.
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού
10.6265.01
1.200,00
ΓΚΑΛΙΔΗΣ
εξοπλισμού
20.6264.01
730,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορτηγών και
20.6671.01
3.105,00
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
απορ/ρων του Δήμου
20.6694.01
1.050,00 Λοιπές προμήθειες
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25.6633.01
1.500,00 Προμήθεια χημικού υλικού
ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών
25.6662.01
1.100,00
ΦΤΙΑΚΑΣ ΠΑΝ.
εγκαταστάσεων
25.6662.03
450,00 Υλικά συντήρησης αποχέτευσης
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
25.6662.04
3.400,00 Υλικά συντήρησης ύδρευσης
-ΣΩΤΙΔΗΣ -ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ- ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ30.6263.01
1.500,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
ΧΑΤΖΙΚΑ ΕΥΑΓ.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων της
30.6264.02
2.500,00
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
τεχνικής υπηρεσίας
30.6264.02
2.160,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
ΓΚΕΤΣΙΚΑΣ
35.6262.02
1.350,00 Συντήρηση & επισκευή πάρκων
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , λιπασμάτων
35.6693.01
1.255,00
ΛΑΜΠΡΟΥ
και βελτιωτικών εδάφους
35.6694.01
150,00 Λοιπές προμήθειες
ΚΙΟΣΚΙ Τ.Κ.ΤΡΑΓΙΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
30.635,00

Αριθμός Απόφασης 63/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ρεμάτων σε Βέργη, Νικόκλεια και Τριανταφυλλιά» ποσού
1.992,60€
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Υπήρξε έκτακτη ανάγκη από τις απρόβλεπτες, ξαφνικές και κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Δήμο
μας, να εκτελεσθεί το έργο «Αποκατάσταση ρεμάτων σε Βέργη, Νικόκλεια και Τριανταφυλλιά» ποσού
1.992,60€ το οποίο δεν έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014.
Στις περιπτώσεις αυτές των εκτάκτων αναγκών θα δρομολογείται η διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών
σε υπηρεσίες οδοποιίας, ύδρευσης, άρδευσης, κλπ και στο πρώτο δημοτικού συμβούλιο μετά την 1 η Σεπτεμβρίου
και την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής θα τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες (τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού).
Το έργο θα εγγραφεί με τροποποίηση στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με αριθμό 93 και με αναμόρφωση
στο προϋπολογισμού του Δήμου στον ΚΑ 30.7333.40

Αριθμός Απόφασης 64/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΤΚ Βέργης» ποσού
6.415,68€
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Υπήρξε έκτακτη ανάγκη από τις απρόβλεπτες, ξαφνικές και κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Δήμο
μας, να εκτελεσθεί το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΤΚ Βέργης» ποσού
6.415,68€ το οποίο δεν έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014.
Στις περιπτώσεις αυτές των εκτάκτων αναγκών θα δρομολογείται η διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών
σε υπηρεσίες οδοποιίας, ύδρευσης, άρδευσης, κλπ και στο πρώτο δημοτικού συμβούλιο μετά την 1 η Σεπτεμβρίου
και την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής θα τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες (τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού).
Το έργο θα εγγραφεί με τροποποίηση στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με αριθμό 94 και με αναμόρφωση
στο προϋπολογισμού του Δήμου στον ΚΑ 30.7333.41

Αριθμός Απόφασης 65/2014
15

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός δρόμων, φρεατίων σε Βέργη, Τριανταφυλλιά και Νικόκλεια»
ποσού 6.783,45€
Υπήρξε έκτακτη ανάγκη από τις απρόβλεπτες, ξαφνικές και κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Δήμο
μας, να εκτελεστεί το έργο «Καθαρισμός δρόμων, φρεατίων σε Βέργη, Τριανταφυλλιά και Νικόκλεια» ποσού
6.783,45€ το οποίο δεν έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014.
Στις περιπτώσεις αυτές των εκτάκτων αναγκών θα δρομολογείται η διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών
σε υπηρεσίες οδοποιίας, ύδρευσης, άρδευσης, κλπ και στο πρώτο δημοτικού συμβούλιο μετά την 1 η Σεπτεμβρίου
και την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής θα τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες (τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού).
Το έργο θα εγγραφεί με τροποποίηση στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με αριθμό 95 και με αναμόρφωση
στο προϋπολογισμού του Δήμου στον ΚΑ 30.7333.42
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