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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 10323/18.09.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69
του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις
διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του
Δήμου κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
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Αριθ. Απόφασης: 157/2019
Θέμα «Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων μνήμης α. στα πλαίσια του
εορτασμού της «29ης Σεπτεμβρίου 1941» και εξειδίκευση ανάλογη πίστωσης, β. στα πλαίσια
εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940» και εξειδίκευση ανάλογη πίστωσης.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών του σώματος την από 04-09-2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών του κ.
Ψωμά Αλέξανδρου η οποία έχει ως εξής:
«Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2
του άρθρου 203 του Ν 4555/2018 οι οποίες τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 4625/2019
Α. Να εγκρίνει την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων μνήμης στις Δ.Κ. /Τ.Κ.
του Δήμου στα πλαίσια του εορτασμού της 29ης Σεπτεμβρίου 1941 και να αποφασίσει για την
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6443 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2019 για την κάλυψη των δαπανών των παραπάνω
εκδηλώσεων .
Β Να εγκρίνει την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις Δ.Κ. /Τ.Κ. του Δήμου
στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28 ης Οκτωβρίου 1940 και να αποφασίσει για
την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6443 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2019 για την κάλυψη των δαπανών των παραπάνω
εκδηλώσεων.»
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και ανέφερε ότι «Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία η εξειδίκευση
της πίστωσης γίνετε από την Οικονομική Επιτροπή και τον Δήμαρχο».
Επίσης τέθηκαν υπόψη των μελών οι παρακάτω νομικές διατάξεις:
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 οι οποίες τροποποιήθηκαν με
την παρ. 1 του άρθρου 4625/2019 και ισχύουν
«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 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.
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.

ΑΔΑ: 6ΖΑΓΩΞΖ-0ΛΞ
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.»
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παρακάτω
-την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10,
- το άρθρο 203 του Ν.4555/18 οι οποίες τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.
4625/2019
-την ανάγκη διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στις Δ.Κ./Τ.Κ. του Δήμου α. στα πλαίσια της
επετείου μνήμης της «29ης Σεπτεμβρίου 1941» και β. στα πλαίσια εορτασμού της «Εθνικής
Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει

την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων επετείου μνήμης της 29ης

Σεπτεμβρίου 1941 υπέρ των σφαγιασθέντων από τα στρατεύματα της βουλγαρικής κατοχής οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν στις Δ.Κ./Τ.Κ. . και στην έδρα του Δήμου.
Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις Δ.Κ. /Τ.Κ. του Δήμου στα πλαίσια
του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

