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Στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου, στις δύο (2) Φεβρουαρίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή
του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν.3463/06
(ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 103, 105 και 159 του ίδιου Νόμου, αποτελούμενη από
τους κ.κ.: 1) Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Βαλαούρα Νικόλαο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), 3)
Παπαδημητρίου Θεοφάνη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Βέλου-Βόχας), 4) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 5) Πέρρα
Σωτήριο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), 6) Τυρηνόπουλο Κωνσταντίνο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 6/29-1-2018, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα που είναι γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Ψήφιση πιστώσεων για την πραγματοποίηση προμηθειών κάλυψης
αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», κατά το έτος 2018».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 46/17 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.:
7391/15-1-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
Η ψήφιση του προϋπολογισμού, δε σημαίνει ότι με την έγκρισή του οι πιστώσεις που έχουν γραφτεί σ’ αυτόν, μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και τούτο γιατί με την ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων, αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα
μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου. Άλλωστε η εγγραφή μιας πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάληψή
της. Οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, εάν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με
απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ και 247 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και
με τις όμοιες του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10, η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέ1
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σμου είναι αρμόδια να αποφασίζει για τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωση, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 101, της παρ. 2 του άρθρου 140, των παρ.
3,4,5 του άρθρου 158 και των άρθρων 202, 220 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σήμερα απαιτείται η ψήφιση και η διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών ως ακολούθως :
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη
1.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης &
1.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
λοιπά υλικά γραφείων
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
3.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να μπορέσει ο Σ.Π.Ο.Α.Κ., αφενός μεν να καλύψει καθημερινές ανάγκες που παρουσιάζονται και αφορούν προμήθειες γραφικής ύλης, μηχανογραφικού εξοπλισμού, ειδών γραφείου, ταχυδρομικά τέλη, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κλπ. και αφετέρου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να ψηφίσει σχετικές πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. οικον. έτους 2018, για την αντιμετώπιση των δαπανών και την πληρωμή των δικαιούχων προμηθευτών.»
Μετά τα παραπάνω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη της την ανάγκη ψήφισης
σχετικών πιστώσεων, αφενός μεν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Συνδέσμου και αφετέρου για την κάλυψη καθημερινών αναγκών του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ και 247 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ. 1δ του Ν.3852/10, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των ανωτέρω προμηθειών και μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την ψήφιση πιστώσεων των κατωτέρω ποσών για την πραγματοποίηση προμηθειών κάλυψης καθημερινών αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κατά το έτος 2018, σε βάρος
των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» οικον. έτους 2018:
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη
1.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης &
1.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
λοιπά υλικά γραφείων
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
3.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2018.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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