
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    192/2016            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  20  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-12-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 44879/7-12-2016 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη πολυετών δαπανών. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα ανέφερε ότι  την υπ’αριθµ 39724/8-11-2016  
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Σύµφωνα  µε την παρ. 1 του  άρθρου 67 του Ν. 4270/14 « 1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να 
βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής στις 
οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι µισθώσεις ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
κατά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής 
∆ιοίκησης. 

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαµβανόµενη 
υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου 
βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση 
παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται 
έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.» 

Στο άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010, όπως και στο άρθρο 3 περίπτ. γ του Π.∆. 80/2016 το οποίο έχει εφαρµογή από 1-1-
2017, ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση 
τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. 
Συνεπώς στις περιπτώσεις τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη στην 
ανάληψη υποχρέωσης περιλαµβάνονται το ύψος της απαιτούµενης συνολικής δαπάνης (αριθµητικώς και ολογράφως) και, αν 
πρόκειται για πολυετείς υποχρεώσεις, την κατανοµή της στο τρέχον και στα επόµενα οικονοµικά έτη.   
 
Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών, σύµφωνα µε την  εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 του 
ΥΠΕΣΑΗ∆ και ΥΠ.ΟΙΚ. (Α∆Α: 4ΑΓ3Κ-1), ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ ́ Ν 
3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006), ενώ η 

ΑΔΑ: ΩΧΘΚΩΡ6-Ε0Τ



ανάληψη των υποχρεώσεων (ανάληψη δαπανών κατά την ορολογία του Λογιστικού των ΟΤΑ) αποτελεί αρµοδιότητα του 
δηµάρχου (άρθρο 11 Β∆ 17/5-15/6/1959). Συνεπώς στους δήµους, διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του 
Ν 2362/95 είναι το δηµοτικό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και ο δήµαρχος, κατά περίπτωση, το έγγραφο όµως ανάληψης 
της υποχρέωσης υπογράφεται πάντα από το δήµαρχο (άρθρο 12 παρ. 3 Β∆ 17/5-15/6/1959) ή από τον αντιδήµαρχο στον 
οποίο αυτός έχει µεταβιβάσει τη σχετική 3 αρµοδιότητα (άρθρο 59 παρ. 1 Ν 3852/2010). ∆ηλαδή, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα 
στο δηµόσιο όπου το ίδιο όργανο αναλαµβάνει την υποχρέωση και διαθέτει (δεσµεύει) την πίστωση, στους δήµους το όργανο 
που διαθέτει (δεσµεύει) την πίστωση διαφοροποιείται κατά κανόνα από το όργανο που αναλαµβάνει την υποχρέωση. 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1δ. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 
και την ψήφιση – διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Με το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής: 
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του επόµενου 
οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει,  µόνον ως προς την πληρωµή: 
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν αποφάσεων  χρηµατοδότησης από την 
Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία 
συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον  προϋπολογισµό του περασµένου 
έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». 
 
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλούµε για την έγκριση των κάτωθι πολυετών δαπανών: 
 

1. Για την κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφορών δεµάτων και φακέλων, των 
υπηρεσιών του ∆ήµου, που θα προκύψουν για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2017 έως 31/12/2018 παρακαλούµε 
για την έγκριση του συνολικού ποσού των 20.000,00 € το οποίο θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικονοµικών 
ετών 2017 – 2018 ως εξής:  

 
Έτος Κ.Α. Ποσό 
2017 00.6221.0002 10.000,00 

2018 00.6221.0002 10.000,00 

 
 

2. Για την «Ασφάλιση οχηµάτων για το έτος 2017», παρακαλούµε για την έγκριση του συνολικού ποσού των 
18.600,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6253.0000 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 

 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου εκδόθηκαν οι υπ’αριθµ 5 & 8/2016 προτάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.  
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την υπ’αριθµ 39724/8-11-2016  εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 & του Π.∆.80/2016 
4. το Β∆17/1959 
5. τις διατάξεις του Ν 3463/2006 * του Ν 4270/2014 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Για την κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφορών δεµάτων και φακέλων, των υπηρεσιών του 
∆ήµου, που θα προκύψουν για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2017 έως 31/12/2018  εγκρίνουµε το συνολικό ποσό των 
20.000,00 € το οποίο θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικονοµικών ετών 2017 – 2018 , σχετ η υπ’αριθµ 5/2016 
Πρόταση ανάληψης  πολυετούς υποχρέωσης, ως εξής:  

Έτος Κ.Α. Ποσό 
2017 00.6221.0002 10.000,00 

2018 00.6221.0002 10.000,00 
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2. Για την «Ασφάλιση οχηµάτων για το έτος 2017»,  εγκρίνουµε το συνολικό ποσό των 18.600,00 € που θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 20.6253.0000 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 σχετ  η υπ’αριθµ 8/2016 Πρόταση ανάληψης  
πολυετούς υποχρέωσης . 

 
3. Μετά την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά τις προαναφερόµενες δαπάνες θα πρέπει να εκδοθούν 
και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις των προαναφερθέντων Π.Α.Π..Υ. 
   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   192/2016. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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