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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 7163/14-3-2017 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ορισµός διατακτη για την υπογραφή των Προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6  Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Μπίγγας Στεφανος  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
9. Γεώργιος Καραίσκος  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω  θέµα έθεσε υπόψη των µελών την από 3-3-2017 εισήγηση 
της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 

“Σύµφωνα µε το άρθρο 65 ̟αρ. 1 Ν. 4270/2014, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 20 του 
άρθρου 10 Ν. 4337/15 (̟ρώην άρθρο 20 ̟αρ. 1 Ν. 2362/1995, ό̟ως είχε αντικατασταθεί α̟ό το άρθρο 
20 του Ν. 3871/2010),  ∆ιατάκτης είναι ο Υ̟ουργός ή το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ή 
τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς όργανο, ̟ου είναι υ̟εύθυνο για τη διαχείριση του ̟ροϋ̟ολογισµού 
του φορέα του, αναλαµβάνει υ̟οχρεώσεις σε βάρος των ̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού αυτού και 
̟ροσδιορίζει τις α̟αιτήσεις σε βάρος του. Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης ̟ου αναλαµβάνει 
υ̟οχρεώσεις σε βάρος των ̟ιστώσεων, οι ο̟οίες τίθενται στη διάθεσή του α̟ευθείας α̟ό τον 
̟ροϋ̟ολογισµό του φορέα του, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 66, 67 και 79. ∆ευτερεύων 
διατάκτης είναι ο διατάκτης ̟ου αναλαµβάνει υ̟οχρεώσεις σε βάρος ̟ιστώσεων, οι ο̟οίες τίθενται 
στη διάθεσή του κατ' εντολή του κύριου διατάκτη µε  ε̟ιτρο̟ικό ένταλµα.  Ο ορισµός δευτερεύοντος 
διατάκτη διενεργείται µε α̟όφαση του κύριου διατάκτη. 
Σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση δ της ̟αρ 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονοµική ε̟ιτρο̟ή 
α̟οφασίζει για την έγκριση των δα̟ανών και τη διάθεση των ̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού εκτός 
α̟ό εκείνες ̟ου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις α̟οφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο. Στις 
̟ερι̟τώσεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 158 του ν. 3463/06 και της ̟αρ 4 του ιδίου άρθρου αρµόδιο είναι 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο ∆ήµαρχος αντίστοιχα. Κατά συνέ̟εια, στους ∆ήµους, διατάκτες κατά 
την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014, είναι η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
και ο ∆ήµαρχος.   

Σύµφωνα µε την ̟αρ. 2α του άρθρου 2 του Π.∆. 80 «Προκειµένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το 
διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την 
οποία δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής 
∆ιοίκησης, η πραγµατοποίηση της δαπάνης (δηµοσιονοµική δέσµευση).  
 

ΑΔΑ: 6ΓΗΕΩΡ6-ΨΕΤ



Συνεπώς κάθε όργανο του ∆ήµου σαν αρµόδιος ∆ιατάκτης θα πρέπει να ορίσει κάποιο µέλος του, 
προκειµένου να υπογράφει την σχετική Ανάληψη υποχρέωσης για λογαριασµό του.”  
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 
       

Αριθµ. Απάφ. 53/2017 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 
3.         την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 
Ορίζουµε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ως ∆ιατακτη , αρµόδιο να υπογράφει τις πράξεις Ανάληψης Υποχρεώσεων  
(Προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου , ύστερα 
από έγκριση και διάθεση τους µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
   

    
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 53/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                   
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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