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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων απλήρωτων υποχρεώσεων (Οφειλών
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών Π.Ο.Ε.).
Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 30/03-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με βάση το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς
επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α) ορίζεται η «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.
Με το αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών γίνεται αναφορά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των
πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους ως εξής:
…………………………………………………………………………………………

ΑΔΑ: ΩΒΓΛΩΨΛ-55Β

Β. Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου
οικονομικού έτους.
1.α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να
καταχωριστούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις
ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018.
β. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις (κατά
την έννοια της παρ. 5β. του άρθρου 8 του π.δ. 80/2016) τόσο του τρέχοντος
έτους όσο και παρελθόντων ετών, των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν
κατά τα ανωτέρω.
γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη
ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές
δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα
ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρου 9
του π.δ. 80/2016.
…………………………………………………………………………………………
Γ. 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 (Α.143) και των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ.80/2016.
Επομένως για την ομαλή λειτουργία του Δήμου Αμυνταίου θα πρέπει να
προβούμε άμεσα στη ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων οικονομικού έτους
2018 που αναφέρονται στις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών:
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.
Κωδικός
Εξόδου
Περιγραφή
Διαμορφωθέντα
10.8111
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες.
718,71
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε.
30.8122.000 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)
7.000,00
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
30.8122.001 Δ.Ε. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)
7.000,00

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
2. Το εδάφιο δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) περί «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
4. Το υπ΄ αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών ''Κοινοποίηση διατάξεων
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5.

6.

7.

8.

σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και
παροχή οδηγιών''.
Το υπ΄ αριθ. 2/86708/0026/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) έγγραφο
του
Υπουργείου
Οικονομικών
''Ανατροπές
και
αναλήψεις
υποχρεώσεων''.
Την αριθ. 291/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί
«Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ., οικονομικού έτους 2018 Δήμου
Αμυνταίου».
Το αριθ. 207512/29-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας περί «Επικύρωση Προϋπολογισμού και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018
Δήμου Αμυνταίου»
Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των ανάλογων πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018, ως ακολούθως:
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.
Κωδικός
Εξόδου
Περιγραφή
Διαμορφωθέντα
10.8111
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες.
718,71
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε.
30.8122.000 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)
7.000,00
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
30.8122.001 Δ.Ε. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)
7.000,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

