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ΑΔΑ: Ψ6ΠΙΩΞΖ-ΓΥΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 28/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 10468/7-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη (επί
συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος
3. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος
5. .Ηλιάδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ. μέλος)
(τακτικό μέλος)

1. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
2. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
3.Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ. 236/2020
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πιστώσεων για επέκταση του δικτύου Φ.Ο.Π. στην Κοινότητα Φωτολίβους και
Προσοτσάνης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ.117/2020
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επέκταση δικτύου ΦΟΠ στις κοινότητες Φωτολίβους και
Προσοτσάνης και η καταβολή της δαπάνης συνολικού ποσού 590,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/ 7325.01 του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020
Σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19:
«Ο Δήμαρχος: [...] «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 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για
μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν
κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού."

Ψ6ΠΙΩΞΖ-ΓΥΛ
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: "2. ΌπουΑΔΑ:
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.»
Επειδή η εγγεγραμμένη στον Κ.Α.20/7325.01 με τίτλο «επεκτάσεις- μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠΣΑΤΑ» πίστωση των 7.000,00 ευρώ του προύπ/σμού, είναι γενική, παρίσταται ανάγκη εξειδίκευσής της.
Για το λόγο αυτό, θεωρείται αναγκαία η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για
εξειδίκευση συνολικής πίστωσης 590,08 ευρώ για την κάλυψη της προαναφερόμενης δαπάνης
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη :
- το άρθρο 203 του Ν.4555/18
- την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19
- την αριθ.263 /2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ.20045/2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δράμας
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6
του Ν.4071/2012, από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την παρ.9 του άρθρου 10 του
Ν.4625/2019 και την περ.δ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εξειδικεύει συνολική πίστωση πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και οκτώ λεπτών (590,08) για την
κάλυψη της δαπάνης επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ, στις Κοινότητες Φωτολίβους και Προσοτσάνης
Β.- Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Κ.Α.20/7325.01 με τίτλο «επεκτάσειςμετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ-ΣΑΤΑ» πίστωση των 7.000,00 ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2020.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 236/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

