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ΠΡΟΣ: 

 

Την Οικονομική Επιτροπή 

Πληροφορίες  : Στ. Τσαπραντζής                                     

Τηλέφωνο       : 2331353816                                        

FAX                : 2331353808  

e-mail               : tsaprantzis@veria.gr  
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα, 

καταβολή σε δικαιούχους και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 
 

Α) Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» σύμφωνα με το οποίο: «1. Με απόφαση της δημαρχιακής 

επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων 

προπληρωμής ………. 2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών 

ή κοινοτικών υπαλλήλων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3B 17 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το 

οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες καταβολής επιδομάτων σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού στους Δήμους (Βέροιας, Αλεξάνδρειας). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ Α΄ 114/59). 

4. Την αριθμ.πρωτ. 5652/01-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΟ3465ΧΘ7-ΣΠΘ) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία επιχορηγούνται 

οι Δήμοι από τους ΚΑΠ για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο 

Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018. 

5. Την αριθμ. 61/687/10-01-2017 απόφαση Δημάρχου Βέροιας για την κατανομή και 

τοποθέτηση προσωπικού Δήμου Βέροιας. 

6. Την αριθμ.670/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την οποία ψηφίστηκε 

ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας και εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 13269/22-12-

2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 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. 

Β) Στο άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2362/1995,  στο άρθρο 66 παρ.1 του Ν.4270/14, όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.21 του άρθρου 10 του Ν.4337/15 και στο άρθρο 2 του 

Π.Δ/τος 80/2016 ορίζεται ότι πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε 

δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται 

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο 



εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και 

δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). 

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016/τ.Α΄) 

ορίζονται, τα εξής: 

α) Με τις διατάξεις τις παρ. 2β΄ του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 80/2016 ισχύει ότι: 

«2β΄. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της 

σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.». 

β) Με τις διατάξεις της παρ. 1α΄ του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 80/2016, ισχύει ότι: 

«1. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: 

α. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών 

Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ.2 του 

άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ.2 του 

Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη 

κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β΄ του Ν.4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση 

δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης 

ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.». 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι «Τεκμηριωμένο Αίτημα» είναι το αρχικό έγγραφο 

αίτημα που καταρτίζει  ο οικείος  Διατάκτης, για την έκδοση απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

Στους Δήμους «Διατάκτης» (σε αντίθεση με την Κεντρική Διοίκηση) είναι κατά κύριο 

λόγο συλλογικό όργανο (Οικονομική Επιτροπή κατά βάση ή Δημοτικό Συμβούλιο για τις 

δαπάνες της παρ.3 του άρθρου 158 ΚΔΚ) και όχι μονομελές όργανο (εκτός από τις δαπάνες 

της παρ.4 του άρθρου 158 ΚΔΚ). 

Γ) Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2018, για την καταβολή Προνοιακών 

επιδομάτων, υπάρχουν οι παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 

1. Στον ΚΑ:15/6741.001 με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 3.513.417,74 € με 

σημερινό υπόλοιπο 2.963.743,77 €, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα διατεθεί το ποσό 

των 567.598,42 €. 

2. Στον ΚΑ:15/6741.002 με τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική 

αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 

ποσού 455.683,58 €, με σημερινό υπόλοιπο 385.249,58 €, από το οποίο θα δεσμευθεί 

και θα διατεθεί το ποσό των 68.664,50 €. 

3. Στον ΚΑ:15/6741.004 με τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης» υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 1.532.496,82 € με σημερινό 

υπόλοιπο 1.299.782,82 €, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα διατεθεί το ποσό των 

235.226,10 €. 

4. Στον ΚΑ:15/6741.005 με τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 

237.341,78 με σημερινό υπόλοιπο 201.058,28€, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα 

διατεθεί το ποσό των 36.668,50€. 

5. Στον ΚΑ:15/6741.006 με τίτλο «Επίδομα στεγαστικής συνδρομής» υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση  στον προϋπολογισμό ποσού 35.388,62 € με σημερινό 

υπόλοιπο 29.788,62 €, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα διατεθεί το ποσό των 

5.656,00 €. 

6. Στον ΚΑ:15/6741.007 με τίτλο «Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, 

τετραπληγικών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 

86.356,82 € με σημερινό υπόλοιπο 67.852,82 €, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα 

διατεθεί το ποσό των 18.504,00€. 



7. Στον ΚΑ:15/6741.008 με τίτλο «Επίδομα παραπληγικών, παραπληγικών Δημοσίου» 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 227.568,24 € με σημερινό 

υπόλοιπο 192.983,44 €, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα διατεθεί το ποσό των 

34.584,80 €, για το οποίο θα εκδοθεί τακτικό χρηματικό ένταλμα. 

8. Στον ΚΑ:15/6741.009 με τίτλο «Επίδομα τυφλότητας» υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 1.277.076,14 € με σημερινό υπόλοιπο 

1.078.265,41 €, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα διατεθεί το ποσό των 196.515,03€. 

9. Στον ΚΑ:15/6741.010 με τίτλο «Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα» υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 252.187,96 € με σημερινό υπόλοιπο 217.530,08 

€, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα διατεθεί το ποσό των 34.657,88€. 

10. Στον ΚΑ:15/6741.013 με τίτλο «Επίδομα ομογενών προσφύγων» υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό ποσού 20.360,30 € με σημερινό υπόλοιπο 

16.810,12 €, από το οποίο θα δεσμευθεί και θα διατεθεί το ποσό των 3.372,90€. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

Α) Να εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες, συνολικού ποσού 1.184.813,06€, από τους Κ.Α. 

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για το σκοπό που έχουν εγγραφεί, ως εξής : 
 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

15/6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 567.598,42  

15/6741.002 
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, 

αιμορροφιλία, AIDS 
68.664,50 

15/6741.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 235.226,10 

15/6741.005 
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους 
36.668,50 

15/6741.006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής 5.656,00 

15/6741.007 Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών 18.504,00 

15/6741.008 Επίδομα παραπληγικών, παραπληγικών Δημοσίου 34.584,80 

15/6741.009 Επίδομα τυφλότητας 196.515,03 

15/6741.010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 34.657,88 

15/6741.013 Επίδομα ομογενών προσφύγων 3.372,90 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.201.448,13 
 

Β) Να κοινοποιηθεί η απόφασή της, που θα αποτελεί το «τεκμηριωμένο αίτημα» προς 

τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, για σύνταξη σε δύο (2) αντίτυπα των 

σχεδίων των σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών για την υπογραφή των σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

Δ) Να εγκρίνει την ψήφιση των παραπάνω πιστώσεων, συνολικού ποσού 1.201.448,13 €. 

Ε) Να εγκρίνει την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής συνολικού ποσού 

1.166.863,33€ στο όνομα των κατωτέρω υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 

οι οποίοι θα οριστούν και υπόλογοι, όπως αυτά αναφέρονται κατά κατηγορία επιδομάτων, 

Κ.Α.Ε. και αντίστοιχων ποσών, για την καταβολή τους σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ως 

εξής: 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

ΚΥΡΤΣΗ 

Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ 

τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους 
02.15.6741.005 36.668,50 

  Επίδομα ομογενών - προσφύγων 02.15.6741.013 3.372,90 

  
Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 

Τετραπληγικών 
02.15.6741.007 18.504,00 

2 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ 
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 02.15.6741.006 5.656,00 

  
Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς 

Αναπηρίας 
02.15.6741.001 567.598,42 



3 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗΣ 
Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 02.15.6741.010 34.657,88 

  Επίδομα Βαριάς Νοητικής Yστέρησης 02.15.6741.004 235.226,10 

4 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓΓΕΛΗ 
Επίδομα Τυφλότητας 02.15.6741.009 196.515,03 

  
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 

αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS 
02.15.6741.002 68.664,50 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.166.863,33 

 

Οι παραπάνω υπάλληλοι υποχρεούνται να αποδώσουν στο Δήμο τον απαιτούμενο 

λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού με τυχόν αδιάθετα μέχρι τις 

02-05-2018. 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 

 

 

 

Θεόφιλος Κορωνάς 


