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ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 33/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00πμ έως 12.00 μ,
πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
αριθμ.6487/3-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη
πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου
επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη
(τακτικό μέλος)
5.ΓρηγοριάδηςΝικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης
(τακτικό μέλος)

Αριθ.Απόφ. 164/2022
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού για απόδοση στη ΔΕΔΔΗΕ
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία αναφέρεται ότι με τις παρακάτω
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ στις κοινότητες και η
καταβολή των ποσών στη ΔΕΔΔΗΕ:
 με την αριθ. 74/2022 απόφαση στην Κοινότητα Σιταγρών, ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
20/7325.02 και ποσού 472,26 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.20/7325.01, του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2022.
 με την αριθ.73/2022 απόφαση στην Κοινότητα Πετρούσας, ποσού 3.472,26 ευρώ σε βάρος του
Κ.Α.20/7325.01, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2022
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

ΑΔΑ: 6ΔΡΓΩΞΖ-ΡΙΡ
κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού."
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: "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.»
Επειδή η εγγεγραμμένες στους Κ.Α. 20/7325.02 και Κ.Α.20/7325.01 πιστώσεις του προύπ/σμού
οικ.έτους 2022, είναι γενικές , παρίσταται ανάγκη εξειδίκευσης της προαναφερόμενης δαπάνης από την
Οικονομική Επιτροπή.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη :
- το άρθρο 203 του Ν.4555/18
- την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- τον προύπολογισμό του Δήμου οικ.έτους 2022
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα
παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την εξειδίκευση πίστωσης έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα
δύο λεπτών (6.944,52€) με ΦΠΑ και την καταβολή αυτής υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ, για την επέκταση του δικτύου
ΦΟΠ στις Κοινότητες Σιταγρών και Πετρούσας
Β.- Η δαπάνη του ποσού των 3.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 20/7325.02 και του ποσού των
3.944,52 ευρώ τον Κ.Α.20/7325.01, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2022.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 164/2022
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

