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Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό κατάστημα του, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ.14256/8-6-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την
τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 167
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων έργων και μελετών
Η Οικονομική Επιτροπή , αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ.
πρωτ. 13639/3-6-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο
αναφέρονται τα εξής :

Με την 6576/29-01-2015 (ΑΔΑ:ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η 447/2014 (ΑΔΑ:Ω0ΖΠΩΗΟΦΚΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
αναφορικά με την “Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσης οικονομικού έτους 2015”.
Οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό, δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν
(ψηφισθούν) με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου.
Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 6347/2451985:
“Η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια, ότι μετά τον έλεγχό του από
το Νομάρχη οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς
προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής
ή του Κοινοτικού Συμβουλίου. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού,
δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων, αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα,
μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ή της
Κοινότητας, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των
δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και
αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον
προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της, αφού εξαρτάται
από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο”.
Το αρμόδιο όργανο του δήμου έχει τη διακριτική ευχέρεια, να διαθέτει
(ψηφίζει) τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με χωριστές αποφάσεις του, για κάθε
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περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις
πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην
αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το
χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/971986).
Οι πιστώσεις όμως που προορίζονται για την εκτέλεση έργων ή
προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης, δεν μπορούν να
διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον
προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της δαπάνης του έργου ή
της προμήθειας, που μπορεί να είναι και μικρότερο ή μεγαλύτερο από την
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/971986).
Απόφαση για τη διάθεση της πίστωσης απαιτείται και σε περίπτωση απ’
ευθείας ανάθεσης προμηθειών από το δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23
του ΕΚΠΟΤΑ.
Δηλαδή ο δήμαρχος μπορεί να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση ή στον
πρόχειρο διαγωνισμό, χωρίς να προηγηθεί απόφαση του συμβουλίου σχετικά με
τον τρόπο και τους όρους εκτέλεσης της εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας.
Απαιτείται όμως προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη διάθεση
της πίστωσης (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ.6347/2451985 και 81351/123/20101983).
Το άρθρο 101 παρ. 1 εδάφιο γ΄ του νόμου 1065/80 «Περί κυρώσεως του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α) όριζε, ότι η οικονομική επιτροπή
έχει την αρμοδιότητα να διαθέτει τις εξειδικευμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού. Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν 1270/82 προστέθηκε στις
αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και η διάθεση των μη εξειδικευμένων
πιστώσεων, ποσού μέχρι 200.000 δραχμών.
Στη συνέχεια με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν 1832/89 ορίσθηκε ότι
η οικονομική επιτροπή αποφασίζει πλέον για τη διάθεση όλων των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εξειδικευμένων και μη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των
παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 201 του ΠΔ 323/989. Οι τελευταίες ρυθμίσεις
κωδικοποιήθηκαν στην παρ. 2γ του άρθρου 111 και στις παρ. 4,5 και 6 του άρθρου
218, αντίστοιχα, του ΠΔ 410/95. Παρά τη γενικότητα της διατύπωσης της παρ. 2
του άρθρου 6 του Ν1832/89 (άρθρο 111 παρ. 2γ ΠΔ 410/95) και τη ρητή εξαίρεση
από την αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής ορισμένων μόνο κατηγοριών
πιστώσεων, άλλες επιμέρους διατάξεις του τότε ισχύοντος ΔΚΚ (ΠΔ 76/85), που
προέβλεπαν διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό συμβούλιο, δεν
τροποποιήθηκαν,
με
συνέπεια
να
θεωρούνται
ισχύουσες
και
να
συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις μεταγενέστερες του Ν 1832/89 κωδικοποιήσεις
(ΠΔ 323/89, ΠΔ 410/95). Από το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρήθηκε ότι οι
επιμέρους αυτές διατάξεις είναι ειδικότερες και ότι συνεπώς υπερισχύουν της
γενικής διάταξης της παρ. 2γ του άρθρου 111 του ΔΚΚ (Έγγρ. Υπ. Εσωτ.
62664/18101984). Για την άρση των αμφισβητήσεων κρίθηκε αναγκαία η
αναδιατύπωση της παρ. 2γ του άρθρου 111 του ΠΔ 410/95, έτσι ώστε στις
εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής να συμπεριληφθούν
όλες οι περιπτώσεις, στις οποίες ο ΔΚΚ προβλέπει απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για τη διάθεση της πίστωσης.
Η οικονομική επιτροπή είναι κατ’ αρχήν αρμόδια να αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) όλων των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 103 παρ. 2γ Ν3463/2006.
Α. Με την 56/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΩΗΟ-Ε22) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
έγινε η διάθεση του ποσού των 48.720,00€ για την προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροφωτισμού στην οδό Α.Παπανδρέου (Λαλακιά) με πρότυπα εξοικονόμησης
ενέργειας, με την 976/2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεσμεύθηκε το ποσό
των 48.720,00€, η προμήθεια δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος 2014 έτσι
μεταφέρθηκε σαν συνεχιζόμενο το έτος 2015, για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως
προχωρήσετε στην διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης του συγκεκριμένου κωδικού:
30 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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46.284,00 Σε βάρος του Κ.Α.30.7323.016 για
46.284,00

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στην οδό
Α.Παπανδρέου (Λαλακιά) με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας
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Β. Με την 56/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΩΗΟ-Ε22) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η
διάθεση του ποσού των 10.209,00€ για την Οριστική μελέτη παρεμβάσεων
ενεργειακής απόδοσης, με την 1968/2013, 701/2014 αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης δεσμεύθηκε το ποσό των 10.209,00€, η προμήθεια δεν
ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος 2013 έτσι μεταφέρθηκε σαν συνεχιζόμενο στα έτη
2014 και 2015, για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διάθεση
(ψήφιση) της πίστωσης του συγκεκριμένου κωδικού:
30 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10.209,00 Σε βάρος του Κ.Α.30.7341.019 για
10.209,00

Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης
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2. Το με αρ. πρωτ. 6576/29-1-2015 (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου
πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης ο.ε 2015”.
3. Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της
συνεδρίασης.
4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης
συνεχιζόμενων έργων και μελετών σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.
6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Με την 56/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΩΗΟ-Ε22) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η
διάθεση του ποσού των 48.720,00€ για την προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροφωτισμού στην οδό Α.Παπανδρέου (Λαλακιά) με πρότυπα εξοικονόμησης
ενέργειας και με την 976/2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεσμεύθηκε το
ποσό των 48.720,00€.
Λόγω του ότι η προμήθεια δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος 2014 μεταφέρθηκε
σαν συνεχιζόμενο το έτος 2015 και για το λόγο αυτό εγκρίνει τη διάθεση (ψήφιση)
της πίστωσης του κάτωθι κωδικού:
30 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46.284,00 Σε βάρος του Κ.Α.30.7323.016 για
46.284,00

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στην οδό
Α.Παπανδρέου (Λαλακιά) με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας
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Β. Με την 56/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΩΗΟ-Ε22) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η
διάθεση του ποσού των 10.209,00€ για την Οριστική μελέτη παρεμβάσεων
ενεργειακής απόδοσης και με τις 1968/2013, 701/2014 αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης δεσμεύθηκε το ποσό των 10.209,00€.
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Λόγω του ότι η προμήθεια δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος 2013 μεταφέρθηκε
σαν συνεχιζόμενο στα έτη 2014 και 2015 και για το λόγο αυτό εγκρίνει τη διάθεση
(ψήφιση) της πίστωσης του κάτωθι κωδικού:
30 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10.209,00 Σε βάρος του Κ.Α.30.7341.019 για
10.209,00

Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

