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ΘΕΜΑ: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 5. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
6. Την παρ 2 του Άρθρου 257 του Ν. 3463/06
7. Το  άρθρο  6  της  Απόφασης  του  ΥΠΕΣΔΔΑ  43254/31.07.2007  (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β΄)
8. Την  υπ’  αριθμ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β) Απόφαση  Υπ.  Οικονομικών με  την  οποία  καθορίζεται το  ποσό  της  απευθείας ανάθεσης  έως του ποσού των 20.000 ευρώ,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία
9. Τα πρακτικά της 15ης/17-5-2011 συνεδρίασης του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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- Με  τα  πρακτικά  της  15ης/17-5-2011  συνεδρίασης  του  VII τμήματος  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  έγινε  δεκτό  ότι  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του  Ν.  3852/2010, στο προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάγονται οι δαπάνες προηγούμενων οικονομικών ετών των ΟΤΑ α΄ βαθμού που κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) εξαιρούνταν από τον έλεγχο αυτό.- Προφανώς το ίδιο ισχύει  αναλογικά και για τις  περιπτώσεις δαπανών των νομικών προσώπων που εξαιρούνται  από τον προληπτικό έλεγχο πριν την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 αλλά υπήχθησαν σε αυτόν από 1/1/2011 ή μετά τη συγχώνευσή τους (σύνδεσμοι, τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, τα ιδρύματα και  οι  σχολικές  επιτροπές  των  Δήμων  καθώς  και  των  κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών 

ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ.).- Γίνεται επίσης δεκτό στην εισήγηση ότι οι δαπάνες εκείνες που αναφέρονται σε  

υποχρεώσεις  που  κατέστησαν  απαιτητές  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  

προϋπολογισμών  προηγούμενων  οικονομικών  ετών  και  των  οποίων  τόσο  η  

διοικητική  (δέσμευση  πίστωσης)  όσο  και  η  δημοσιονομική  ανάληψη  της  

υποχρεώσεως (χρησιμοποίηση πίστωσης – άρθρο 11 του β.δ. της 17 Μαΐου/15  

Ιουνίου  1959)  πραγματοποιήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  

προϋπολογισμών προηγούμενων οικονομικών ετών και οι οποίες ανεξαρτήτως  

της τυχόν ενταλματοποίησής τους,  δε είχαν για οποιοδήποτε λόγο πληρωθεί,  

οπότε  αναλαμβάνονται  και  καταχωρούνται  εκ  νέου  στο  βιβλίο  

αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων και πληρώνονται σε βάρος πιστώσεων ίδιων  

ή  αντίστοιχων  κωδικών  του  προϋπολογισμού  του  τρέχοντος  έτους  είτε  σε  

βάρος του κωδικού με τίτλο «υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη»  

(κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης και  Οικονομικών αριθ.  Οικ.  3966/2011-ΦΕΚ Β΄141 9-02-2011  

«οδηγίες  για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων,  οικονομικού έτους  

2011»).- Ουσιαστικά  δηλαδή  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  δέχεται  ότι  είναι  νόμιμη  η πληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών.
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 3463/2006 11. Το άρθρο 11 του β.δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 195912. Την  Κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών αριθ. Οικ. 3966/2011-ΦΕΚ Β΄141 9-02-2011.
13.Την υπ’  αριθμ.  44/2010  απόφαση του Δ.Σ.  της  εταιρείας  “Δημοτικό  Κάμπινγκ Στομίου Δημοτική Α.Ε.” η οποία τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 3109/25-5-2011 ΦΕΚ
14.Tην υπ’ αριθμ. 15/20-7-2011  έκθεση ανάληψης δαπάνης
15.Την υπ’ αριθμ. 61/2011 απόφαση Δ.Σ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Την  πληρωμή  της  από  24-03-2011  υπογεγραμμένη  σύμβαση  μεταξύ  των Κρανιώτη  Καλλιόπης  του  Μιχαήλ,  λογίστρια,  με  αριθμό  αδείας  0047854, Α.Μ.:Λ0043344,  Α.Φ.Μ.:130276590,  Β΄Δ.Ο.Υ.  Λάρισας,  Α.Φ.Μ.:130276590, Νίκης 22, Λάρισα, και της δημοτικής εταιρείας “Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου Δημοτική  Α.Ε.”  (η  οποία  τροποποιήθηκε  με  το  υπ’  αριθμ.  3109/25-5-2011 ΦΕΚ  και  μετονομάστηκε  σε  “Αξιοποίηση  Δημοτικής  Ακίνητης  Περιουσίας Αγιάς  Ανώνυμος  Εταιρεία”),  ποσού  πέντε  χιλιάδων  εννιακοσίων  τεσσάρων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον προϋπολογισμό της εταιρείας έτους 2011.
                                                                                                  

      Ο Πρόεδρος   

               Λέτσιος Βασίλειος
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