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Καλύβια 24/11/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 2629

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των 20, 21, και 22 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α’247/1995) περί «
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 20, 21, 22 και
23 του Ν. 3871/2010 και ισχύουν σήμερα,
2) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’143/2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήμερα,
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ.
1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’143/2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4) Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4, 58, 59 και 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α’87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
5) Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88 και 158 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’
114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
6) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) περί «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας
Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α.-Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα του άρθρου 203
αναφορικά με τον Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο οποίο ορίζεται ότι:
«1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
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δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού» και όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4625/31.8.19
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3
του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων
70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε
άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως
όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης,
νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 224 του ν. 3852/2010 ισχύουν και για τις αποφάσεις
που εκδίδει ο δήμαρχος ως διατάκτης πιστώσεων.
7) Την υπ’ αρ. 2468/18759/8-11-2021 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» για τη χρονική περίοδο από
8/11/2021-31/12/2021.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ο Δήμαρχος, ως Διατάκτης, ορίζει αναπληρωτή Διατάκτη τον Αντιδήμαρχο
κ. Γκίνη Χρήστο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου,
υπογράφει το τεκμηριωμένο αίτημα, εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση και
υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για το διάστημα από
24/11/2021 έως 31/12/2023.
Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Σαρωνικού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του καθώς και στον δικτυακό τόπο του
προγράμματος «Διαύγεια» και αντίγραφό της να κοινοποιηθεί στις Δ/νσεις του
Δήμου, στην Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής, στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και
στους λοιπούς Αντιδημάρχους και στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
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