ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 27526 Οικ.
Ημ.Πρ. : 15/12/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 64ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 15ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αριθ. Απόφασης: 506/2021

ΘΕΜΑ
«Έγκριση ενεργειών για την εκκαθάριση της
δαπάνης που αφορά τη μελέτη με τίτλο
«Εκπόνηση μελετών για ένταξη τους στο ΕΠ
Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια
προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο πόλεων
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία
(ΣΑΤΑ)»

Στην Άρτα, σήμερα την 15η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη

και ώρα 13:00 συνήλθε

σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,
σύμφωνα

διατάξεις

του

άρθρου

67,

παρ.

5

του

ν.

3852/2010,

όπως

τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του
άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και

για λόγους διασφάλισης της

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την 27520/15-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την

εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης
(Πρόεδρος)
2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
Μέλος
3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
«
4.- Λιόντος Νικόλαος
«
5.- Σφήκας Δημήτριος
«
6.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη) «
7.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία «
8.- Καλλώνης Ευστράτιος
«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κοσμάς Ηλίας
Οι οποίος δεν έλαβε μέρος αν και
νόμιμα κλήθηκε

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ενεργειών για την εκκαθάριση της
δαπάνης που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για ένταξη
τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με
το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ)»
έθεσε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών στην οποία αναφέρονται
τα εξής:
Στον προϋπολογισμό έτους 2020 υπήρχε ανάλυση στον ΚΑ 30-7413, η οποία
έφτανε σε κατωτεροβάθμιο επίπεδο μέχρι το 30-7413.025. Κατά την κατάρτιση και
ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2021 (κατόπιν της κατάρτισης και ψήφισης του
τεχνικού προγράμματος έτους 2021), δημιουργήθηκαν οι ΚΑ 30-7413.026 με τίτλο
«Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της
Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία (ΣΑΤΑ)» και πίστωση 40.000,00 € και ο ΚΑ 307413.027 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για ένταξη τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020
στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ)» και πίστωση 18.000,00 €. (Σχετ. η αριθμ.
273/2020 Α.Δ.Σ.).
Ωστόσο, ταυτόχρονα, με την αριθ. 272/2020 ΑΔΣ επήλθε η 7η τροποποίηση του
τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 και την αριθμ. 281/14-122020 Α.Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020, δημιουργήθηκε νέος
ΚΑ κατά αύξουσα κωδικοποίηση ο ΚΑ 30-7413.026 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών
για ένταξη τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης
με το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ)» και
πίστωση 45.000,00 €, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική προγραμματική
σύμβαση όπως και έγινε στις 31/12/2020. Στις 30/12/2020 εκδόθηκε η αριθμ. 1379
Α.Α.Υ. πολυετούς δέσμευσης για τον ΚΑ 30-7413.026 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών
για ένταξη τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης
με το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ)» και
στις 31/12/2020 ακολούθησε η αριθμ. 1904/2020 ανακλητική απόφαση.
Εν συνεχεία με την έναρξη του οικονομικού έτους 2021, έγινε κατά προτεραιότητα
όπως οφειλόταν, η δέσμευση της πολυετούς υποχρέωσης για τον ΚΑ 30-7413.026
(Σχετ. η 227/2021 ΑΑΥ) , που όμως είχε ήδη αντιστοιχισθεί για το έτος 2021 κατά
την κατάρτιση του Π/Υ, με την μελέτη με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί
της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία
(ΣΑΤΑ)».
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Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες από την προγραμματική σύμβαση υλοποιήθηκαν εντός
των οριζομένων προθεσμιών και πριν την έκδοση του σχετικού παραστατικού για
την εκκαθάριση της ανωτέρω δαπάνης, διαπιστώθηκε η αναντιστοιχία των ΚΑ και
προς τακτοποίηση αυτής εκδόθηκε η αριθμ. 723/2021 Α.Α.Υ. Ουσιαστικά πρόκειται
για την ίδια μελέτη που, εξαιτίας της μεταγενέστερης από την κατάρτιση του Π/Υ
2021 τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Π/Υ του 2020, έλαβε
διαφορετικό ΚΑ εξόδων, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί πρόσθετο κόστος στην
οικονομική διαχείριση του δήμου ούτε και βλάβη στα οικονομικά του συμφέροντα.
Επιπλέον

η

εκκαθάριση

της

ανωτέρω

δαπάνης

συμβάλει

στην

αποφυγή

συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει εισηγούμαστε την έγκριση των ανωτέρω ενεργειών έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δαπάνης που αφορά την μελέτη με τίτλο
«Εκπόνηση μελετών για ένταξη τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια
προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη &
Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ)» στον ΚΑ 30-7413.027

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι
οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν
αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την

Οικονομική Επιτροπή

για να αποφασίσει

σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις
διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση της
υπηρεσίας και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Ταπραντζή και ο κ. Καλλώνης
ψήφισαν παρών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας, των ανωτέρω ενεργειών
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δαπάνης που αφορά την μελέτη με
τίτλο «Εκπόνηση μελετών για ένταξη τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια
προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη &
Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ)» στον ΚΑ 30-7413.027
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Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 506/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσιας
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