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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                 
ΝΟΜΟΣ   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                               
∆ΗΜΟΣ    ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ          
                                               
                                                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 17ης/2017 Τακτική συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου Ρήγα Φεραίου. 
 
                                                                                                  
Αριθ. Απόφασης  77/2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :<< Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων 
σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α.  >>  
 
 

Στο Βελεστίνο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η του µηνός Ιουνίου έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδας  ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, ύστερα από την αριθ. 4570/08-06-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, προς τα µέλη της. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι επί συνόλου 7 µελών  
βρέθηκαν παρόντα  τα 4 µέλη, ήτοι: 
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Νασίκας ∆ηµήτριος, Πρόεδρος Παπαρούνας Χρήστος, µέλος 
2. Παπαϊωάννου Απόστολος, µέλος              Παπαϊωάννου Ιωάννης, µέλος 
3. Μπατζιάκας Αθανάσιος, 
αναπληρωµατικό  µέλος (παρευρέθηκε 
λόγω κωλύµατος  του τακτικού µέλους 
κ. Πάσχου Χαράλαµπου)  

             Γιαννακός Ευάγγελος, µέλος 
       ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 
 

4.Χατζής Σταύρος, αναπληρωµατικό 
µέλος (παρευρέθηκε λόγω κωλύµατος  
του τακτικού µέλους κ. Κορώνα 
Ιωάννη) 

       
 

  
 Στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ρήγα 
Φεραίου Ελευθερία Κορώνα , για την τήρηση των πρακτικών (άρθρο 97 Ν.3463/2006). 
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  ότι: 
  
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες” ( Α΄ 145) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 68 του Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” ( Α΄ 143), 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129), 
καθορίζεται η διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση 
οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
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του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία δεσµεύεται 
η αναγκαία πίστωση. 
 Σύµφωνα µε το Άρθρο 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ο 
∆ήµαρχος. 
 Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που ψηφίστηκε µε την 379/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την 70/1831 25-01-2017 απόφαση της Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, έχουν προβλεφτεί οι σχετικές 
πιστώσεις ανά Κ.Α. για την αντιµετώπιση  δαπανών της χρήσης 2017. 
 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει τις κατωτέρω 
πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι ανάλογες ανά Κ.Α. δαπάνες του ∆ήµου µας:  
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ΗΜΕΡ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ € 

03-03-2017 523 10-7514.01 

Συµµετοχή του ∆ήµου 
Ρήγα Φεραίου στο 

∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Έτους 

2017) 

4.000,00 

03-03-2017 525 30-6263.00 

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

(Εργασία συντήρησης 
τσαπάκι) 

248,00 

03-03-2017 526 30-6672.00 

Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων 

(Προµήθεια 
ανταλλακτικών τσαπάκι) 

322,40 

03-03-2017 527 62-7311.01 Ηλεκτροδότηση 
γεώτρησης Αερινού 15.000,00 

03-03-2017 529 30-6662.05 Προµήθεια χαλικιών 3Α 10.000,00 

03-03-2017 530 30-7336.29 
Συντήρηση υφιστάµενων 

οδών ∆ήµου Ρήγα 
Φεραίου έτους 2017 

35.000,00 

03-03-2017 531 35-6277.05 

Έλεγχος και αντιρρήσεις 
που αφορούν 
αγροτεµάχια της 

δηµοτικής περιουσίας ∆Ε 
Φερών του ∆ήµου Ρήγα 
Φεραίου που θίγονται ως 
προς την ιδιότητα του 

χαρακτήρα τους µε βάση 
τον αναρτώµενο δασικό 
χάρτη της περιοχής 

8.680,00 

03-03-2017 532 35-6277.06 

Έλεγχος και αντιρρήσεις 
που αφορούν 
αγροτεµάχια της 

δηµοτικής περιουσίας ∆Ε 
Κάρλας του ∆ήµου Ρήγα 
Φεραίου που θίγονται ως 
προς την ιδιότητα του 

χαρακτήρα τους µε βάση 
τον αναρτώµενο δασικό 
χάρτη της περιοχής 

8.680,00 

03-03-2017 533 35-6277.07 

Έλεγχος και αντιρρήσεις 
που αφορούν 
αγροτεµάχια της 

δηµοτικής περιουσίας ∆Ε 
Κεραµιδίου του ∆ήµου 
Ρήγα Φεραίου που 
θίγονται ως προς την 
ιδιότητα του χαρακτήρα 

τους µε βάση τον 
αναρτώµενο δασικό 
χάρτη της περιοχής 

6.200,00 

03-03-2017 534 20-7336.04 

Αποτύπωση ∆ηµοτικού 
Φωτισµού οδών-

πλατειών-Κ/Χ ∆ήµου 
Ρήγα Φεραίου 

4.500,00 
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03-03-2017 

 
 

535 

 
 
10-7135.00 

Λοιπός εξοπλισµός 
(Προµήθεια 

τηλεοράσεων για το 
Μουσείο Ρήγα 
Βελεστινλή) 

1.250,00 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
Ο Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας κ. Παπαϊωάννου Απόστολος: 
-∆ηλώνει παρών στον Κ.Α. 30-7336.29,  
-∆εν συµφωνεί στους Κ.Α. 10-7514.01,30-6662.05,35-6277.05,35-6277-06,35-6277.07, 
-Συµφωνεί στους υπόλοιπους Κ.Α. (30-6263.00,30-6672.00,62-7311.01,20-7336.04,10-
7135.00) 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της Μείζονος Μειοψηφίας κ. Μπατζιάκας Αθανάσιος: 
-∆ηλώνει παρών στους Κ.Α. 30-7336.29, 10-7514.01,30-6662.05,35-6277.05,35-6277-06,35-
6277.07, 
-Συµφωνεί στους υπόλοιπους Κ.Α. (30-6263.00,30-6672.00,62-7311.01,20-7336.04,10-
7135.00) 
 
Η Οικονοµική  Επιτροπή αφού άκουσε την  εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση,  
 
     Α) Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
1)Εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
2)Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2017, προκειµένου 
να αντιµετωπιστούν οι δαπάνες του ∆ήµου µας, ως εξής:  
 

03-03-2017 

 
 

535 

 
 
10-7135.00 

Λοιπός εξοπλισµός 
(Προµήθεια 

τηλεοράσεων για το 
Μουσείο Ρήγα 
Βελεστινλή) 

1.250,00 

 
 
 

ΗΜΕΡ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ € 

03-03-2017 525 30-6263.00 

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

(Εργασία συντήρησης 
τσαπάκι) 

248,00 

03-03-2017 526 30-6672.00 

Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων 

(Προµήθεια 
ανταλλακτικών τσαπάκι) 

322,40 

03-03-2017 527 62-7311.01 Ηλεκτροδότηση 
γεώτρησης Αερινού 15.000,00 

03-03-2017 534 20-7336.04 

Αποτύπωση ∆ηµοτικού 
Φωτισµού οδών-

πλατειών-Κ/Χ ∆ήµου 
Ρήγα Φεραίου 

4.500,00 
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         Β) Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 
 

 
 
Γ)Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

 
 
 
 

 

ΗΜΕΡ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ € 

03-03-2017 523 10-7514.01 

Συµµετοχή του ∆ήµου 
Ρήγα Φεραίου στο 

∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Έτους 

2017) 

4.000,00 

03-03-2017 529 30-6662.05 Προµήθεια χαλικιών 3Α 10.000,00 

03-03-2017 530 30-7336.29 
Συντήρηση υφιστάµενων 

οδών ∆ήµου Ρήγα 
Φεραίου έτους 2017 

35.000,00 

03-03-2017 531 35-6277.05 

Έλεγχος και αντιρρήσεις 
που αφορούν 
αγροτεµάχια της 

δηµοτικής περιουσίας ∆Ε 
Φερών του ∆ήµου Ρήγα 
Φεραίου που θίγονται ως 
προς την ιδιότητα του 

χαρακτήρα τους µε βάση 
τον αναρτώµενο δασικό 
χάρτη της περιοχής 

8.680,00 

03-03-2017 532 35-6277.06 

Έλεγχος και αντιρρήσεις 
που αφορούν 
αγροτεµάχια της 

δηµοτικής περιουσίας ∆Ε 
Κάρλας του ∆ήµου Ρήγα 
Φεραίου που θίγονται ως 
προς την ιδιότητα του 

χαρακτήρα τους µε βάση 
τον αναρτώµενο δασικό 
χάρτη της περιοχής 

8.680,00 

03-03-2017 533 35-6277.07 

Έλεγχος και αντιρρήσεις 
που αφορούν 
αγροτεµάχια της 

δηµοτικής περιουσίας ∆Ε 
Κεραµιδίου του ∆ήµου 
Ρήγα Φεραίου που 
θίγονται ως προς την 
ιδιότητα του χαρακτήρα 

τους µε βάση τον 
αναρτώµενο δασικό 
χάρτη της περιοχής 

6.200,00 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό       77/ 2017 
…………………………………………………………………………………………………... 
Εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και λύεται η συνεδρίαση. 
Το παρόν πρακτικό συνετάγη και υπογράφεται ως έπεται: 
 

Ο Πρόεδρος                                                                           Τα Μέλη 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ                    Ακριβές απόσπασµα                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Βελεστίνο 12-06-2017 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ 
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