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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ

 
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της έκτακτης  συνεδρίασης αριθμ. 14/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ: 124/2017 ΘΕΜΑ:  Ψήφιση   πίστωσης-  έγκριση   δαπάνης,  ποσού  
31.980,00  ευρώ, για την επιστροφή χρηματοδότησης λόγω 
ανάκλησης, για το έργο “Αποχετευτικά έργα όμβριων υδάτων  
Προμάχων”  έτους 2012  ΘΗΣΕΑΣ (αχρεωστήτως εισπρα-
χθέντα).

         Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 29 Ιουνίου του έτους 2017,  
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 (3:00΄ μ.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 14683/29-
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 πέντε  (5), δηλαδή: 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος   Γ.  Δημήτριος 
(Πρόεδρος) 1

Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος 

2. Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος 2 Κετικίδης  Π. Ιωάννης
3. Πασόης  Ι.  Δημήτριος
4. Καλδερεμτζή    Θ.  Δέσποινα 

(Αντιπρόεδρος)
5. Χατζηγιαννιδης  Δ.  Γεώργιος, 

αναπληρωματικό μέλος, στη θέση 
του   Χουρσόγλου Δ. Χρήστο

   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  λόγω   του 
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επείγοντος (αριθμ. πρωτ. 1580/1-6-2017 έγγραφο της ΔΕΥΑ), καθώς πρέπει να εκδοθεί 
και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής προληπτικού. 
        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.
Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:

• την εισήγηση του Προέδρου
• τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος,  το οποίο πρέπει  να συζητηθεί 

λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
Αποφασίζει   ομόφωνα

    Τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την  Ψήφιση  πίστωσης- έγκριση  δαπάνης,  
ποσού 31.980,00  ευρώ, για την επιστροφή χρηματοδότησης λόγω ανάκλησης, για το  
έργο  “Αποχετευτικά  έργα  όμβριων  υδάτων  Προμάχων”   έτους  2012   ΘΗΣΕΑΣ  
(αχρεωστήτως εισπραχθέντα)., 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. πρωτ. 
14557/28-06-2017 έγγραφο  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  στο  οποίο 
αναφέρονται  τα εξής:
«…....:   Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας                            

      ΄Εχοντας υπόψη        
                         
Το  από  02-06-2017  έγγραφό  μας  με  θέμα  «Εισήγηση  για   την  Λήψη  απόφασης 
αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  –  επιστροφής  χρημάτων  λόγω  ανάκλησης 
χρηματοδότησης  για  το  έργο ¨Αποχετευτικά έργα όμβριων υδάτων  Προμάχων  έτους 
2012 ΘΗΣΕΑΣ (αχρεωστήτως εισπραχθέντα)¨»  9  η   αναμόρφωση,     σας κάνουμε γνωστό 
ότι απαιτείται και λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης – έγκρισης δαπάνης.  Λόγω του 
επείγοντος (έγγραφο 1580/1-6-2017 της ΔΕΥΑ) παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας, 
καθώς θα πρέπει να εκδοθεί και το Χρηματικό ΄Ενταλμα Πληρωμής Προληπτικού. Σας 
επισυνάπτουμε όλα τα σχετικά έγγραφα.
...........».
       Επίσης,  όπως  είναι  γνωστό,  για  το  ανωτέρω θέμα  είχαν   σταλεί  και  τα 
παρακάτω σχετικά έγγραφα στην  συνεδρίαση  της  Οικονομικής Επιτροπής για την 
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εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου,  οικον.  Έτους  2017,  ως 
εξής: 

      1) το αριθμ. πρωτ. ΔΥ/02-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αλμωπίας, για την 9η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου  Αλμωπίας, 
έτους 2017,   τo οποίο  έχει ως εξής:
  “........................    Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας 
      ΄Εχοντας υπόψη                                

• Το άρθρο 161 του Ν.3643/2006
• Την παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007
• Το άρθρο 8 του ΒΔ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 Α΄)
• Το έγγραφο του ΥΠΕΣ 28376/18-7-2012
• Την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013
• Την με αριθ.26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 621/τ.Β΄/31-7-2015) ΚΥΑ σχετικά με την 

«Παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  Δήμων, 
οικονομικού έτους 2017- τροποποίηση της υπ΄αριθ.7028/2004 απόφασης

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2017, ο οποίος καταρτίστηκε με 
την αριθ.227/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με  το 
αριθ.20547/01-01-2017  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

• Το από 2/6/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δημοτικής Ταμία
• Το αριθ. πρωτ.1580/1-6-2017 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αλμωπίας

Εισηγείται την Λήψη απόφασης αναμόρφωσης προϋπολογισμού – επιστροφής 
χρημάτων λόγω ανάκλησης  χρηματοδότησης  για  το  έργο ¨Αποχετευτικά έργα 
όμβριων υδάτων  Προμάχων  έτους  2012 ΘΗΣΕΑΣ (αχρεωστήτως εισπραχθέντα)¨» 
9  η   αναμόρφωση.  

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΔΙΑΜΟΡ
ΦΩΘΕΝ

ΑΝΑΜΟ
ΡΦΩΣΗ

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗ

02.90.9111
Αποθεματικό 

166.556,62 -31.980,00 134.576,62 ΘΗΣΕΑΣ

02.30.8262.
0002

Επιστροφή 
χρημάτων λόγω 
ανάκλησης 
χρηματοδότησης 
για  το  έργο 
Αποχετευτικά 

Νέος 
ΚΑΕ

0,00 31.980,00 31.980,00 ΘΗΣΕΑΣ
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έργα όμβριων 
υδάτων 
Προμάχων  έτους 
012 ΘΗΣΕΑΣ 
αχρεωστήτως 
εισπραχθέντα)¨

..........................................................”

2) το αριθμ. πρωτ. ΔΥ/2-6-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα,  της Δημοτικής Ταμία,  
το οποίο έχει ως εξής:

“.......................             ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα:  «Λήψη  απόφαση  για  επιστροφή   αχρεωστήτως   εισπραχθέντος  ποσού 
31.980,00€  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  -  Αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού του Δήμου» 

Για το έργο  του Προγράμματος Θησέας  « Αποχετευτικά έργα όμβριων υδάτων 
Προμάχων έτους 2012 » με φορέα υλοποίησης του έργου την ΔΕΥΑ Αριδαίας, 
κατατέθηκαν στον Δήμο Αλμωπίας  δύο γραμμάτια  223/2012 και 224/2012 αξίας 
34.793,15€ και 31.980,00€ αντίστοιχα .

Κατά  το  έτος  2013  επιστρέψαμε  το  ποσό  των  34.793,15€  στο  Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή του εργολάβου .

Σύμφωνα με  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης θα πρέπει να 
επιστραφεί από το Φορέα στο ΥΠ.ΕΣ  λόγω λάθους ως προς τον φορέα υλοποίησης του 
έργου και το ποσό των 31.980,00€.

Σύμφωνα με την υπηρεσία  Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρόλο που η σχετική 
διόρθωση είχε πραγματοποιηθεί  από την υπηρεσία αρχική από το Δήμο Αριδαίας σε 
ΔΕΥΑ Δήμου Αριδαίας και κατόπιν σε ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας , εντούτοις η αλλαγή 
δεν εμφανίστηκε μηχανογραφικά στο έντυπο  εκταμίευση του έργου .
......................................................”

    3) το  αριθμ,  πρωτ.  1580/1-6-2017   σχετικό   έγγραφο  της  ΔΕΥΑ  Αλμωπίας, 
αναφέρονται τα εξής: 

  “........................... Παρακαλούμε  να  συμπεριλάβετε  στην  αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού σας το ποσό που αφορά το έργο 'Αποχετευτικά έργα στα ΔΔ Δήμου 
Αριδαίας  Α φάση΄ με κωδ. ΘΗΣΣΕΑ 17149  και κωδ  υποέργου 30515, διότι υπάρχει 
κίνδυνος παρέλευσης του χρόνου παράτασης πληρωμής από πλευράς ΘΗΣΕΑ (31-06-
2017), αξία 31.980,00  ευρώ.  
..................................................”
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  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. 
      Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στην έκδοση χρηματικού εντάλματος όπως ακριβώς 
αναφέρεται στο  ανωτέρω έγγραφο – εισήγηση του Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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 οι σχετικές πιστώσεις. 
   Προτείνω  την  έγκριση  και  διάθεση  της  πίστωσης,  για  την  έκδοση  χρηματικού 
εντάλματος, σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. του πίνακα του προϋπολογισμού έτους 2017…
…»
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. 
• 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. 
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• Τις σχετικές  αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορούν την 
αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Αλμωπίας,  οικον.  έτους 
2017, 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

    Εγκρίνει  την δαπάνη και  διαθέτει  (ψηφίζει)  την   παρακάτω πίστωση  όπως  την 
εισηγήθηκε το Τμήμα  Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, με το  αριθμ. 
πρωτ. 14557/28-06-2017 έγγραφό τους,  για την επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 
χρηματοδότησης  για  το  έργο Αποχετευτικά έργα όμβριων υδάτων  Προμάχων  έτους 
012 ΘΗΣΕΑΣ αχρεωστήτως εισπραχθέντα)¨  και  μέχρι  του εγγεγραμμένου ποσού,  ως 
εξής:

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΣΟ 
ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗ

02.30.8262.0002

Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 
χρηματοδότησης   για   το   έργο 
Αποχετευτικά  έργα  όμβριων  υδάτων 
Προμάχων   έτους   012  ΘΗΣΕΑΣ 
αχρεωστήτως εισπραχθέντα)¨

Νέος 
ΚΑΕ

31.980,00 ΘΗΣΕΑΣ

                             Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 124/2017
……………………………………………………………………….........................…
         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 30  Ιουνίου 2017

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
                                           
                                           ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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