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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της έκτακτης  συνεδρίασης αριθμ. 11/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ: 111/2017 ΘΕΜΑ:   Έγκριση δαπάνης - διάθεση (ψήφιση)  πίστωσης  

14.923,39   για το έργο με τίτλο “Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ 
Τσάκων”. 

         Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου του έτους 2017,  ημέρα 
Δευτέρα  και  ώρα 10:00΄  π.μ.   συνεδρίασε  έκτακτα  η  Οικονομική   Επιτροπή  του  Δήμου 
σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 13291/16-06-2017 που δόθηκε στο κάθε 
μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) 
μελών προσήλθαν έξι (6), δηλαδή:  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1. Πασόης  Ι.  Δημήτριος
2. Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος 2. Καλδερεμτζή    Θ.  Δέσποινα 

(Αντιπρόεδρος)
3. Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος

4. Χουρσόγλου Δ. Χρήστος
5. Κετικίδης  Π. Ιωάννης

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας  Πασόης  Ν. Ιωάννης, 
για την τήρηση των πρακτικών, καθώς επίσης και η προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Αρουτζίδου Μαρτίνα, χωρίς δικαίωμα  ψήφου  στην Οικονομική Επιτροπή. 
    Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,   κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και 
εισηγούμενος το  μοναδικό θέμα της έκτακτης – κατεπείγουσας  συνεδρίασης,  ανέφερε ότι  η 
έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος καθώς η απαίτηση πληρωμής 
του ανωτέρω έργου  με τίτλο  “Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Τσάκων”   από το Δήμο, όπως 
προέκυψε από τον έλεγχο του φακέλου, παραγράφεται στις 19-6-2017. 
        Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το οποίο 
ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί  
ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο  
λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η  
επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.
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Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου
• τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
• το   αριθμ.  πρωτ.  13241/16-06-2017  έγγραφο  του  Τμήματος  Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος,  το οποίο πρέπει  να συζητηθεί 

λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
Αποφασίζει   ομόφωνα

       Τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την  Έγκριση δαπάνης - διάθεση (ψήφιση)  
πίστωσης 14.923,39   για το έργο με τίτλο “Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Τσάκων”, από 
την  στιγμή  που  η  Ο.Ε.  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού  αριθμού  των 
παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.
      Κατόπιν ο  Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ΄  αριθμ. 
13241/16-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών  Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας,  
στο οποίο αναφέρονται  τα εξής:
«….......... ΕΠΕΙΓΟΝ  ΘΕΜΑ:  «΄Εγκριση  δαπανών  –  διάθεση  (ψήφιση) 
πιστώσεων »                            

       Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση έγκρισης δαπανών – ψήφιση πιστώσεων 
για τους ΚΑΕ όπως αυτοί αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα.

Σας  εφιστούμε  την  προσοχή  καθώς  η  απαίτηση  πληρωμής  του  έργου 
«Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Τσάκων» από τον δήμο, όπως προέκυψε από 
τον έλεγχο του φακέλου, παραγράφεται στις 19-6-2017.

Χρόνος παραγραφής ανά περίπτωση

1. Γενικά
Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), παραγράφεται μετά 
την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται 
βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4270/2014, 
πρώην άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 2362/1995)

2. Απαιτήσεων έργων
Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των 
απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4412/2016. (παρ.6 άρθρο 172 Ν.4412/16)

 3. Διακοπή παραγραφής 
α. Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει 
εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των 
διαιτητών.

β. Με την     υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή     της απαίτησης,   
οπότε η     παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του   
διατάκτη ή της     αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή   
δεν απαντήσει, η     παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία   
υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
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Διακοπή της παραγραφής των απαιτήσεων κατά των Ο.Τ.Α. επέρχεται, μεταξύ άλλων, με την 
υποβολή αίτησης για πληρωμή στην αρμόδια δημόσια αρχή καθώς και με την έκδοση τίτλου 
πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές από την απάντηση της αρχής, ή από την παρέλευση 
εξαμήνου από την υποβολή αίτησης (σε περίπτωση μη απάντησης της αρχής) καθώς και από 
την έκδοση τίτλου πληρωμής, αρχίζει νέα παραγραφή, ομοειδής, η νέα δε παραγραφή 
δύναται να διακοπεί με τους ίδιους τρόπους όπως με την έκδοση της αρχικής και συνεπώς με 
την εκ νέου έκδοση τίτλου πληρωμής ( Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ.     VII Πράξη 117/2012     )

Αναλυτικότερα στην περίπτωση του φακέλου του συγκεκριμένου έργου

Πρωτόκολλο παραλαβής στις 16/10/2007
Όχληση πληρωμής αριθ. πρωτ.41627/21-12-2011
Εξάμηνο προς απάντηση (άρα 20-6-2012)
Ανανέωση πενταετίας (άρα 19-6-2017)

Α/
Α

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΟΣΟ

1
30.8122.0004

Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ 
Τσάκων (ΡΩΣΣΙΟΥ Β.) (27/17 
ΑΔΣ)

 ΣΑΤΑ 2014
14.923,39

 ...........».        
   
Και εν συνεχεία  ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«…….Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι  
γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο  
έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για  
τις  πιστώσεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  158  του  ΔΚΚ,  οι  οποίες  διατίθενται  χωρίς  απόφαση  
οποιουδήποτε  οργάνου  (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών,  μισθώματα  ακινήτων,  
υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το  
ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του  
άρθρου 50 του Ν 3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).
      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, 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 ή ο Δήμαρχος. 
       Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017,  που ψηφίστηκε με την υπ.  
αριθμ. 227/2016  απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ.  
20547/10-01-2017 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  καθώς επίσης και με  τις  
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την  αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου  
οικον. έτους 2017, προβλέπονται η σχετική πίστωση.   
   Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά ……»
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

• Την εισήγηση του Προέδρου 
• Το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
• Τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
• Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. 
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• Τα ανωτέρω έγγραφα – εισηγήσεις των υπηρεσιών  του Δήμου, για την έγκριση-
διάθεση  (ψήφιση)πιστώσεων

• Την υπ. αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.23976/22-7-2016   ΚΥΑ του προϋπολογισμού
• Το Π.Δ. 80/25-7-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016)
• Την  υπ.  αριθ.   πρωτ.  20547/10-01-2017   απόφαση  της  οικείας  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης για την έγκριση του προϋπολογισμού
• Την υπ. αριθμ. 227/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας για  

την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. 
• Τις σχετικές  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικον. έτους 2017, 
• Το  αριθμ. πρωτ. 13241/16-6-2017   έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  

Δήμου Αλμωπίας,
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ,

Α     π     ο     φ     α σ     ί ζ     ε     ι         ο μ ό φ ω ν α      
         Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη  και διαθέτει (ψηφίζει) την παρακάτω πίστωση 
όπως την  εισηγήθηκε το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, με  το 
αριθμ.  πρωτ.  13241/16-06-2017   έγγραφό  τους,    και μέχρι του εγγεγραμμένου 
ποσού,   με  τον   όρο  ότι  η  εξόφληση  του  έργου  να  πραγματοποιηθεί  από  την 
χρηματοδότηση  των  ληξιπρόθεσμων  και  να  ελεγχθούν   τα  υπόλοιπα  των 
χρηματοδοτήσεων  της  ΣΑΤΑ, όπως  προτάθηκε  κατά  την  συνεδρίαση  και  από  την 
προϊσταμένη  του Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα,   ως εξής:

Α/
Α

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΟΣΟ

1
30.8122.0004

Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ 
Τσάκων (ΡΩΣΣΙΟΥ Β.) (27/17 
ΑΔΣ)

 

ΛΗΞΙΠΡΟΘ. 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

-ΕΡΓΑ  ΑΡΘΡΟ 
27 Ν.3756/09

14.923,39

                             Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 111/2017
                ……………………………………………………….
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία  19 Ιουνίου   2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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