
 
                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 
 

   
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   21/2/2018    
   
Αριθ. Πρωτ.: 4632/22-2-2018 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 41/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών 
πιστώσεων για την εκτέλεση εργασιών-παροχή 
υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και 
την πληρωμή λοιπών δαπανών του Δήμου». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 
π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 4319/8/16-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα 
σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του 
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη  6) Ανανιάδης Νικόλαος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι 
δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) τις αριθ. πρωτ. 4179/15-2-2018, 4180/15-2-2018 και 4306/16-2-
2018 εισηγήσεις του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών 
Υποθέσεων και β) την αριθ. πρωτ. 4364/20-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ. 
Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος: 
 
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασίας σε 
Ορκωτό Λογιστή για την χρήση του 2015 
 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 "περί Ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου 

ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων 

(Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)" καθώς και το άρθρο 6 του Ν. 3345/2005, καθιερώνεται η 

υποχρεωτική εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος, η υποχρεωτική τήρηση του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού καθώς και η σύνταξη των 

παρακάτω αναφερομένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους: 

 

1) Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως (παρ. 4.1.103 του Π.Δ. 315/1999) 

2) Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.202 Π.Δ. 315/1999)   

3) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.302 Π.Δ. 315/1999) 

4) Φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσεως στις βασικές λειτουργίες του Δήμου  

5)Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (παρ. 4.1.402 Π.Δ. 315/1999) 

6)Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.501 Π.Δ. 

315/1999) 

 

Οι εν λόγω 6 οικονομικές καταστάσεις που θα αφορούν τη χρήση του 2015 θα 

συνταχθούν νομίμως από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και θα ελεγχθούν από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή στον οποίο έχει  ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία. 
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Για την ανωτέρω εργασία ζητείται η έγκριση και διάθεση πίστωσης ως ακολούθως : 
 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α ΠΟΣΟ Α.Μ ΠΑΥ 

1 
Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό 

Λογιστή για τη χρήση του 
2015 

00.6115.001 15.000,00 150/2016 
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Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.       
 
 
Β) 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασίας σε 
Ορκωτό Λογιστή για την χρήση του 2016 
 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 "περί Ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου 

ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων 

(Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)" καθώς και το άρθρο 6 του Ν. 3345/2005, καθιερώνεται η 

υποχρεωτική εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος, η υποχρεωτική τήρηση του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού καθώς και η σύνταξη των 

παρακάτω αναφερομένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους: 

 

1) Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως (παρ. 4.1.103 του Π.Δ. 315/1999) 

2) Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.202 Π.Δ. 315/1999)   

3) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.302 Π.Δ. 315/1999) 

4) Φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσεως στις βασικές λειτουργίες του Δήμου  

5)Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (παρ. 4.1.402 Π.Δ. 315/1999) 

6)Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.501 Π.Δ. 

315/1999) 

 

Οι εν λόγω 6 οικονομικές καταστάσεις που θα αφορούν τη χρήση του 2016 θα 

συνταχθούν νομίμως από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και θα ελεγχθούν από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή στον οποίο έχει  ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία. 

 
 
Για την ανωτέρω εργασία ζητείται η έγκριση και διάθεση πίστωσης ως ακολούθως : 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α ΠΟΣΟ Α.Μ ΠΑΥ 

1 
Έλεγχος ισολογισμού από 

ορκωτό λογιστή για τη χρήση 
του 2016 

00.6142.002 15.000,00 117/2017 
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Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.       
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Γ) 
 
Θέμα: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 (πολυετείς 
και συνεχιζόμενες δαπάνες) 
 
 Κύριε Πρόεδρε: 
Εισηγούμαστε την ψήφιση και διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων:  
Εισαγωγή - Ιστορικό – Θεσμικό Πλαίσιο : 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014, όπως αυτές 
ισχύουν, «Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή 
βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως 
οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί 
ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)». 

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς 
αντικατάσταση του Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής: 

«Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου 
φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων 
Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που:  

α) έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που 
αφορούν στη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού και 

β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και 
απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέες υποχρεώσεις 
αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις 
πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.» 

 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω 
διατάξεων, εισηγούμαστε τα παρακάτω θέματα :   
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων 
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο 
μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
ΘΕΜΑ 1ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018.  
Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 
28/11/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και 
αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην παράγραφο 1α της Β’ 
ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι με την έναρξη του οικονομικού 
έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το 
μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 και στην Γ’ 
ενότητα αναφέρεται ρητά ότι : «επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και 
αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς 
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αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών 
των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις  των άρθρων 24 και 
25 του ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10 η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το 
δημοτικό συμβούλιο. 
 

Βάσει των ανωτέρω, η οικονομική επιτροπή. θα πρέπει με την έναρξη του 
οικονομικού έτους 2018 να προβεί αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
στην διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 της αρμοδιότητάς της που κάνουν αναφορά σε δαπάνες 
πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος της δαπάνης που θα εκτελεστεί 
μέσα στο 2018 και για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε προς την οικονομική 
επιτροπή του Δήμου την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των 
κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως ακολούθως : 
 

 
 

Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 

20.6671.001 

Προμήθεια ελαστικών 
αυτοκινήτων-
μηχανημάτων 35.000,00 

151 

2 

30.7326.002 

Υπογειοποίηση κάδων 
απορριμμάτων 
πλατείας Ελ. 
Βενιζέλου 78.713,43 

 
 
 

152 

3 

45.6641.001 

Προμήθεια καυσίμων 
για την κίνηση 

μεταφορικών μέσων 
(πετρέλαιο)  3.000,00 

 
 
 

153 

4 

45.7336.001 

Έργα υποδομής 
δημοτικού 

νεκροταφείου 70.000,00 

154 

5 
64.7336.003 

Αποκατάσταση 
ζημιών από θεομηνίες 15.110,33 

156 

 ΣΥΝΟΛΟ  201.823,76  

 
ΘΕΜΑ 2ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤHΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και 
του άρθρου 9 του Π.Δ 80/2016, αναφέρεται ότι η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών 
αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και 
προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, 
ύδρευση, επικοινωνίες, μισθώματα, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για 
ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2017 
η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην παράγραφο 1γ αναφέρεται ότι με την έναρξη του 
οικονομικού έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς 
υποχρεώσεις και των εκκρεμών υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών,  και οι 
αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων 
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πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση 
του δημοσίου χρέους, κ.λπ.), τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες 
για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, 
και τονίζεται ιδιαίτερα στην Γ’ ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου το εξής : 
«Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης 
των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της 
ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων 
οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του 
Ν.4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 
      Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10 η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το 
δημοτικό συμβούλιο. 
       Βάσει των ανωτέρω στην αρχή του οικονομικού έτους 2018 και αμέσως μετά 
την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών 
υποχρεώσεων, των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων του έτους θα πρέπει να προβεί στην διάθεση των κωδικών 
αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018 της αρμοδιότητάς 
της που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και κατά 
συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς τον πρόεδρο της ΟΕ 
την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου 
και σταθερού χαρακτήρα ως ακολούθως : 
 

Α/Α 

 
 

Κ.Α. Περιγραφή 
Ποσό δέσμευσης 

έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 

00.6822.001 Πρόστιμα και 
προσαυξήσεις 

ασφαλιστικών ταμείων 15.000,00 

150 

2 

 
  
60.6041.001 

 

 
Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων από ΕΣΠΑ 90.477,30 

 
155 

3 

 
 
 

00.6492.001 

Δικ/κά έξοδα και έξοδα 
εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή 
συμβιβαστικών πράξεων 
(περιλ.έξοδα πτώχευσης, 

κατάσχεσης, εκκαθ. 
σχολαζουσων 
κληρονομιών, 

αποζημ.εργολάβων-
προμ/των λόγω 

διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια 
χρέη)              42.816,30 

 
 
 
 

149 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 148.293,60 

 

 
 
Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες 
 
 
Δ) 
 
Θέμα: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 
(παρελθόντων οικονομικών ετών) 
 Κύριε Πρόεδρε: 
Εισηγούμαστε την ψήφιση και διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων: 
 
 

ΑΔΑ: Ω36Ν46ΜΩ0Ι-ΒΤΞ



Εισαγωγή - Ιστορικό – Θεσμικό Πλαίσιο : 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014, όπως αυτές 
ισχύουν, «Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή 
βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως 
οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί 
ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)». 

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς 
αντικατάσταση του Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής: 

«Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου 
φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων 
Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που:  

α) έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που 
αφορούν στη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού και 

β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και 
απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέες υποχρεώσεις 
αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις 
πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.» 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω 
διατάξεων, εισηγούμαστε τα παρακάτω θέματα :   
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων 
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο 
μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
 

ΘΕΜΑ 1ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 
4270/14,όπως αυτές ισχύουν, και της παρ.3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 
αναφέρεται ότι με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται με την ευθύνη των προϊσταμένων 
οικονομικών υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες με 
το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου 
οικονομικού έτους.  

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2017 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» 
(ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην παράγραφο 1β αναφέρεται ότι με την έναρξη του 
οικονομικού έτους 2018 πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς 
υποχρεώσεις, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων 
ισόποσων με το ανεκτέλεστο μέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2017 που 
ανατρέπονται, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. 
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Παράλληλα με τις διατάξεις της παραγράφου 11, του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 
ορίζεται ότι :  

 
«Στον προϋπολογισμό των Δήμων και των δημοτικών ή διαδημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., 
οι πιστώσεις για την πληρωμή οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά 
έτη, εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς της κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωμές 
που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη» του τύπου του 
προϋπολογισμού (κ.υ.α. 7028/2004, Β΄ 253) όπως ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται 
κάθε φορά στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 175 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Διαφορετικές ρυθμίσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμογή στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω 
φορέων».  
 
Κατά συνέπεια στην αρχή του οικονομικού έτους 2018 και αμέσως μετά την λήψη 
των απαραίτητων αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων 
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η 
έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (απλήρωτα παραστατικά 
στοιχεία προμηθευτών, εργολάβων και τρίτων που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 
31/12/2017) και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους 
Κ.Α.Δ. της ομάδας 81 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018. 
 

Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής του 
Δήμου καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10 είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού,  εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
αποφασίζει ο Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το δημοτικό 
συμβούλιο. 
 

Οι ανωτέρω ενέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα πρέπει να τηρηθούν 
αυστηρά από τον Δήμο   μας καθώς στην Γ’ ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου του 
Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ρητά ότι : 
«Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί 
αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των 
σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 και των 
άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 
 

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ότι αφενός υπάρχει η υποχρέωση 
της άμεσης και κατά προτεραιότητα έγκρισης των ανωτέρω δαπανών και διάθεσης 
των πιστώσεών τους (σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα κείμενη νομοθεσία) για να 
μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει αλλά αφετέρου οι προμηθευτές, εργολάβοι και 
συνεργάτες του Δήμου έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν παραστατικά στοιχεία που 
αφορούν παραδόσεις αγαθών ή παρεχόμενες υπηρεσίες του έτους 2017 μέχρι και τις 
15 Ιανουαρίου 2018 (άρθρο 11 του Ν. 4308/14), σε ενδεχόμενο που 
πραγματοποιηθεί παραλαβή παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών μετά την 
λήψη της παρούσας απόφασης τα παραστατικά αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο 
επόμενης απόφαση της   οικονομικής επιτροπής 
 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη, τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι 
μετά την οριστικοποίηση των πιστώσεων με την 1η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού στους ΚΑ των ΠΟΕ εισηγούμαστε προς την  οικονομική επιτροπή 
του Δήμου την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την 
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν. Διευκρινίζεται ότι μέρος των πιστώσεων για τις οφειλές 
παρελθόντων ετών είχε ψηφιστεί με την υπαριθμ΄21/18 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής στο ύψος των αρχικών πιστώσεων του Π/Υ. 
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Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 

00.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 41.004,88 

147 

2 00.8117.001 Λοιπές  δαπάνες 13.366,36 147 

3 

10.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 46.465,86 

147 

4 
10.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 10.617,09 

147 

5 

15.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 38.472,55 

147 

6 
15.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 98.480,40 

147 

7 

15.8122.001 

Οφειλές από 
υποχρεώσεις 

διαφόρων έργων 69.029,56 

147 

8 
20.8111.001 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 4.063,53 

147 

9 

20.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 51.813,47 

147 

10 

25.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 8.491,59 

147 

11 

25.8123.001 

Μελέτες  έρευνες 
πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες 29.286,32 

147 

12 

30.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 122.227,59 

147 

13 
30.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 220.572,86 

147 

14 

35.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 120.817,60 

147 

15 
35.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 58.875,14 

147 

16 

45.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 16.621,80 

147 

17 
45.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 28.982,01 

147 

18 

50.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 824,00 

147 

19 
60.8111.001 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 480,61 

147 

20 

60.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 2.702,36 

147 

21 
60.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 22.971,12 

147 

22 

64.8122.001 

Οφειλές από 
υποχρεώσεις 

διαφόρων έργων 2.576,99 

147 

23 00.8313.001 Αμοιβές και έξοδα 9.162,90 148 
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Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

τρίτων παροχές 
τρίτων 

24 

10.8313.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 160,00 

148 

25 
10.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 7.298,95 

148 

26 

15.8313.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 26.783,48 

148 

27 
15.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 9.642,56 

148 

28 

30.8313.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 9.345,32 

148 

29 
30.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 15.768,41 

148 

30 
35.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 9.026,58 

148 

31 
45.8311.001 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 488,16 

148 

32 
45.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 1.620,06 

148 

33 
00.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 54,80 

148 

 
ΣΥΝΟΛΟ   1.098.094,91 

 

 
 
Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες 
 

  

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 

καταγράφονται στο αριθ. 8/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 

Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010, των άρθρων 158 και 172 του Ν. 3463/06, 
αυτές του Π.Δ. 80/2016, αυτές του  Ν. 4013/2011 και του Ν. 4412/2016, αυτές της 
υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Οικονομικών και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ει   

ομόφωνα ως προς τις α΄ και β΄ εισηγήσεις 
κατά πλειοψηφία  

(5 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) ως προς την γ΄ εισήγηση 
(5 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ-1 ΑΠΟΧΗ) ως προς την δ΄ εισήγηση 

Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει (διαθέτει) τις πιστώσεις σε βάρος των κατωτέρω 

αναφερομένων κωδικών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2018, ως εξής: 

 

ΑΔΑ: Ω36Ν46ΜΩ0Ι-ΒΤΞ



Α) 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α ΠΟΣΟ Α.Μ ΠΑΥ 

1 
Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό 

Λογιστή για τη χρήση του 
2015 

00.6115.001 15.000,00 150/2016 
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για την σύνταξη των παρακάτω αναφερομένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 

 

1) Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως (παρ. 4.1.103 του Π.Δ. 315/1999) 

2) Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.202 Π.Δ. 315/1999)   

3) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.302 Π.Δ. 315/1999) 

4) Φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσεως στις βασικές λειτουργίες του Δήμου  

5)Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (παρ. 4.1.402 Π.Δ. 315/1999) 

6)Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.501 Π.Δ. 

315/1999) 

 

Οι εν λόγω 6 οικονομικές καταστάσεις που θα αφορούν τη χρήση του 2015 θα 

συνταχθούν νομίμως από τις Υπηρεσίες του Δήμου και θα ελεγχθούν από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή στον οποίο έχει  ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία. 

 

Β) 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α ΠΟΣΟ Α.Μ ΠΑΥ 

1 
Έλεγχος ισολογισμού από 

ορκωτό λογιστή για τη χρήση 
του 2016 

00.6142.002 15.000,00 117/2017 
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για την σύνταξη των παρακάτω αναφερομένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 

 

1) Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως (παρ. 4.1.103 του Π.Δ. 315/1999) 

2) Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.202 Π.Δ. 315/1999)   

3) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.302 Π.Δ. 315/1999) 

4) Φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσεως στις βασικές λειτουργίες του Δήμου  

5)Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (παρ. 4.1.402 Π.Δ. 315/1999) 

6)Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.501 Π.Δ. 

315/1999) 

 

Οι εν λόγω 6 οικονομικές καταστάσεις που θα αφορούν τη χρήση του 2016 θα 

συνταχθούν νομίμως από τις Υπηρεσίες του Δήμου και θα ελεγχθούν από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή στον οποίο έχει  ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία. 
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Γ) 
 

1) Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα 
πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 
2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), ως ακολούθως : 

 

 
 

Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 

20.6671.001 

Προμήθεια ελαστικών 
αυτοκινήτων-
μηχανημάτων 35.000,00 

151 

2 

30.7326.002 

Υπογειοποίηση κάδων 
απορριμμάτων 
πλατείας Ελ. 
Βενιζέλου 78.713,43 

 
 
 

152 

3 

45.6641.001 

Προμήθεια καυσίμων 
για την κίνηση 

μεταφορικών μέσων 
(πετρέλαιο)  3.000,00 

 
 
 

153 

4 

45.7336.001 

Έργα υποδομής 
δημοτικού 

νεκροταφείου 70.000,00 

154 

5 
64.7336.003 

Αποκατάσταση 
ζημιών από θεομηνίες 15.110,33 

156 

 ΣΥΝΟΛΟ  201.823,76  

 
2) ‘Έγκριση των δαπανών που αφορούν δαπάνες πάγιου και σταθερού 

χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), ως ακολούθως : 
 

Α/Α 

 
 

Κ.Α. Περιγραφή 
Ποσό δέσμευσης 

έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 

00.6822.001 Πρόστιμα και 
προσαυξήσεις 

ασφαλιστικών ταμείων 15.000,00 

150 

2 

 
  
60.6041.001 

 

 
Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων από ΕΣΠΑ 90.477,30 

 
155 

3 

 
 
 

00.6492.001 

Δικ/κά έξοδα και έξοδα 
εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή 
συμβιβαστικών πράξεων 
(περιλ.έξοδα πτώχευσης, 

κατάσχεσης, εκκαθ. 
σχολαζουσων 
κληρονομιών, 

αποζημ.εργολάβων-
προμ/των λόγω 

διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια 
χρέη)              42.816,30 

 
 
 
 

149 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 148.293,60 
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Δ) 
 

Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν, μετά την οριστικοποίηση των πιστώσεων με την 1η αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού στους ΚΑ των ΠΟΕ, ως κατωτέρω. Διευκρινίζεται ότι μέρος των 
πιστώσεων για τις οφειλές παρελθόντων ετών είχε ψηφιστεί με την υπαριθμ΄21/18 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο ύψος των αρχικών πιστώσεων του Π/Υ. 

 
 
 

 
 

Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 

00.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 41.004,88 

147 

2 00.8117.001 Λοιπές  δαπάνες 13.366,36 147 

3 

10.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 46.465,86 

147 

4 
10.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 10.617,09 

147 

5 

15.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 38.472,55 

147 

6 
15.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 98.480,40 

147 

7 

15.8122.001 

Οφειλές από 
υποχρεώσεις 

διαφόρων έργων 69.029,56 

147 

8 
20.8111.001 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 4.063,53 

147 

9 

20.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 51.813,47 

147 

10 

25.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 8.491,59 

147 

11 

25.8123.001 

Μελέτες  έρευνες 
πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες 29.286,32 

147 

12 

30.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 122.227,59 

147 

13 
30.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 220.572,86 

147 

14 

35.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 120.817,60 

147 

15 
35.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 58.875,14 

147 

16 

45.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 16.621,80 

147 

17 
45.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 28.982,01 

147 

18 50.8113.001 Αμοιβές και έξοδα 824,00 147 
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Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

τρίτων παροχές 
τρίτων 

19 
60.8111.001 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 480,61 

147 

20 

60.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 2.702,36 

147 

21 
60.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 22.971,12 

147 

22 

64.8122.001 

Οφειλές από 
υποχρεώσεις 

διαφόρων έργων 2.576,99 

147 

23 

00.8313.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 9.162,90 

148 

24 

10.8313.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 160,00 

148 

25 
10.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 7.298,95 

148 

26 

15.8313.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 26.783,48 

148 

27 
15.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 9.642,56 

148 

28 

30.8313.001 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων παροχές 

τρίτων 9.345,32 

148 

29 
30.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 15.768,41 

148 

30 
35.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 9.026,58 

148 

31 
45.8311.001 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 488,16 

148 

32 
45.8316.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 1.620,06 

148 

33 
00.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 54,80 

148 

 
ΣΥΝΟΛΟ   1.098.094,91 

 

 
 

 Παρακαλείται το Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού & Φορολογικών 

Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος απείχε από 

την ψηφοφορία ως προς τις γ΄ και δ΄ εισηγήσεις και ο κ. Ελ.Πλάτανος, ο 

οποίος μειοψήφησε ως προς την δ΄ εισήγηση και απείχε από την ψηφοφορία 

ως προς την γ΄ εισήγηση. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  41/2018 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 

             Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
6. Τμήμα Λογιστηρίου 
7. Τμήμα Προμηθειών  
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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