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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   179/2018

  ΘΕΜΑ  1ο μοναδικό : Ανάκληση των υπ' αριθ. 155, 156, 157, 158, 160/2018 Α.Ο.Ε.,
                                περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  2α του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη
και ώρα 2:00 μμ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την
υπ' αριθ. 12344/02-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ -
Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  επί  συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Νικολάου  Σωτήριος,  4.Βλάσσης  Ευάγγελος,  5.Παπαθανασίου
Αθανάσιος, 6.Δόσχορης Κων/νος.

Α π ό ν τ ε ς:  1.Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε
νόμιμα.

Με  την  έναρξη της  συνεδρίασης ο κ.  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ότι κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης "Ανάκληση των
υπ' αριθ. 155, 156, 157, 158, 160/2018 Α.Ο.Ε., περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης
πιστώσεων", προκειμένου να  εναρμονιστούν οι διαδικασίες με τις διατάξεις του ν.
4555/2018 και να καλυφθούν άμεσα οι σχετικές ανάγκες του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του
Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις της § 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ. Α΄),
με τις οποίες αντικαθίσταται η  § 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, και  από τις
οποίες προκύπτει ότι στις αρμοδιότητες του Δημάρχου ανήκει πλέον και η έγκριση
δαπανών και η διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.
2. Το  υπ'  αριθ.  39788/31-07-2018  (αριθ.  πρωτ.  Δήμου  μας  12302/01-08-2018)
έγγραφο  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Τ.Α.  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  περί
"Γνωστοποίησης  διατάξεων  του  Ν.  4555/2018",  με  το  οποίο,  μεταξύ  άλλων,
επισημαίνεται,  ότι  αιτήματα  έγκρισης  δαπανών  και  διάθεσης  πιστώσεων  που
εκκρεμούν  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  ανωτέρω  νόμου,  ενώπιον  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  ή  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  δεν  εξετάζονται  από  τα
συλλογικά όργανα αυτά, ενώ αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί μετά την ανωτέρω
ημερομηνία ανακαλούνται.
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3. Η  υπ'  αριθ.  155/23-07-2018  (ΑΔΑ:Ψ2ΠΝΩΛ3-5ΦΨ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί  «Έγκρισης  δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης  δημοτικού
προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου:  "Κατασκευή
πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο"».
4. Η  υπ'  αριθ.  156/23-07-2018  (ΑΔΑ:ΩΣ5ΞΩΛ3-ΓΒ6)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί  «΄Εγκρισης  δαπάνης  –  διάθεσης  πίστωσης  δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για  την  εκτέλεση  του  έργου:  "Ανέγερση
Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας"».
5. Η  υπ'  αριθ.  157/23-07-2018  (ΑΔΑ:ΨΜ2ΟΩΛ3-Λ9Β)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί  «Έγκρισης  δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης  δημοτικού
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  στα  πλαίσια  υλοποίησης  του
Προγράμματος  "Γαλάζιες  Σημαίες" (Κ.Α. 15-6474.001)».
6. Η  υπ'  αριθ.  158/23-07-2018  (ΑΔΑ:671ΟΩΛ3-ΟΧΧ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί  «Έγκρισης  δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης  δημοτικού
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας
συντήρησης,  επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  οχημάτων του Δήμου
(Κ.Α. 20-6263.001)».
7. Η  υπ'  αριθ.  160/23-07-2018  (ΑΔΑ:6Χ99ΩΛ3-Ξ0Ν)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί  «Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης  δημοτικού
προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των: 
α) προμήθειας  ηλεκτρονικού,  ηλεκτρικού  και  τηλεπικοινωνιακού  υλικού  (Κ.Α.10-
7135.001) και  β) προμήθειας κλιματιστικών (Κ.Α. 10-7133.002)».

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω  καθώς  και  τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 80/2016, καθώς και αυτές του Ν.
4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
της 

     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Ανακαλεί,  τις υπ'  αριθ. 155,  156,  157,  158  &  160/23-07-2018  Αποφάσεις
Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι προαναφερόμενες δαπάνες και
διατέθηκαν σχετικές πιστώσεις, προκειμένου να  εναρμονιστούν οι διαδικασίες με τις
διατάξεις του Ν. 4555/2018 και να καλυφθούν άμεσα οι σχετικές δαπάνες του Δήμου
μας,  σύμφωνα  με  το  υπ'  αριθ.  39788/31-07-2018  έγγραφο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάκλησης θα πρέπει να ανακληθούν και οι σχετικές
εκδοθείσες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   179/2018.

            Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής            ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                           ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                          
                                                                           ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος 
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