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ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για    αμοιβές ορκωτού 

ελεγκτή – εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών 

εκκαθάρισης  Δημοτικών Επιχειρήσεων».  

ΣΧΕΤ. ΣΥΝ.:  
 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 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, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού 
δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν 
να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της 

Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπή. 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, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής 
δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και 

αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον 
προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού 
εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. 
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε 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. 
 



 
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του Νόμου 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι 

Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους 
δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) 

παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α). 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   υπάρχει ανάγκη ο Δήμος να προβεί στην ανάθεση 

των υπηρεσιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκκαθάρισης των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων (των υφιστάμενων προ της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτη) 

των πρώην Δήμων Αγ. Στεφάνου,  Άνοιξης και της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου.  

 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος ψηφίστηκε με την 228/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την η αριθ. πρωτ. 
107119/38932/30-1-2017  απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

προβλέπεται σχετική πίστωση.    
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής ορκωτού ελεγκτή – 
εκκαθαριστή και λογιστών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης 

των Δημοτικών Επιχειρήσεων (των υφιστάμενων προ της εφαρμογής του 

Προγράμματος Καλλικράτη) των πρώην Δήμων Αγ. Στεφάνου,  Άνοιξης και της πρώην 

Κοινότητας Κρυονερίου  και τη διάθεση  πίστωσης ποσού (12.000,00) ΕΥΡΩ, σε 

βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6142.0027 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτού 
ελεγκτή – εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
Δημοτικών Επιχειρήσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
 

 
                                                                                         Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                                       
                                                                                    ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2) Τμήμα 

Λογιστηρίου 


