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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
Στο Αμύνταιο, στις 07 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00 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. 1555/02-02-2018 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 τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος
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 145Α) ορίζεται η «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους
δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.
Επίσης με βάση το εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η
σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου. Με την αριθ. 188/2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Αμυνταίου
καταρτίστηκε ο
προϋπολογισμός του Δήμου Αμυνταίου για το Οικονομικό έτος 2018, ενώ με
την αριθ. 291/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το έτος 2018.
Ανατροπή των ποσών, λόγω μη πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών ή
μη απορρόφησης του συνόλου της διαθέσιμης πίστωσης, όπως αναφέρονται
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στον παρακάτω πίνακα από τους σχετικούς Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του
Δήμου Αμυνταίου Οικονομικού Έτους 2018, προκειμένου να είναι ελεύθερα
προς διάθεση.
Κ.Α.Ε.

Τίτλος

20.6662.001

Σχετική

Ψηφισθέν

Ποσό προς

Απόφαση

ποσό

ανατροπή

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.

Ο.Ε.
1/2018

38.000,00

38.000,00

Προμήθεια μικροϋλικών σύνδεσης βλαβών υδρευτικού

15/2018

38.000,00

38.000,00

13/2018

413,80

268,80

13/2018

264,00

264,00

25.6662.011
δικτύου, Δήμου Αμυνταίου, για το έτος 2018.
Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακίνησης του
Δημάρχου στην Αθήνα από 24 έως και 26/01/2018 για
00.6421

ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με υλοποίηση
προγραμμάτων της Ε.Ε. & επισκέψεις σε Υπουργεία.
Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακίνησης του Δημοτ.
Συμβούλου κ. Θεοδωρίδη Αβραάμ στην Αθήνα από 24

00.6421

έως και 26/01/2018 για ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά
με υλοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. & επισκέψεις σε
Υπουργεία.

Κατόπιν σχετικής αναφοράς του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
εισηγούμαστε τις παραπάνω ανατροπές των δεσμεύσεων από τις σχετικές
Προτάσεις Ανάληψης.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το εδάφιο δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Το εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
3. Τα άρθρα 6 και 7 του από 17/05/1959 Β.Δ. περί «Οικονομικής
Διοίκησης και λογιστικού ΟΤΑ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες» στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.
5. Το υπ΄ αριθ. 2/99070/0026/23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών
6. Την αριθ. 188/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου.
7. Την αριθ. 291/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί
«ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2018».
8. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανατρέπει τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα από Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού του Δήμου Αμυνταίου Οικονομικού Έτους 2018:
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Σχετική

Ψηφισθέν

Ποσό προς

Απόφαση

ποσό

ανατροπή

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.

Ο.Ε.
1/2018

38.000,00

38.000,00

Προμήθεια μικροϋλικών σύνδεσης βλαβών υδρευτικού

15/2018

38.000,00

38.000,00

13/2018

413,80

268,80

13/2018

264,00

264,00

25.6662.011
δικτύου, Δήμου Αμυνταίου, για το έτος 2018.
Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακίνησης του
Δημάρχου στην Αθήνα από 24 έως και 26/01/2018 για
00.6421

ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με υλοποίηση
προγραμμάτων της Ε.Ε. & επισκέψεις σε Υπουργεία.
Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακίνησης του Δημοτ.
Συμβούλου κ. Θεοδωρίδη Αβραάμ στην Αθήνα από 24

00.6421

έως και 26/01/2018 για ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά
με υλοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. & επισκέψεις σε
Υπουργεία.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 58/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε.

