
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 27εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.098/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμεηδίθεπζε εγγεγξακκέλωλ πηζηώζεωλ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019  
ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 22ε-Οθηωβξίνπ-2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.12009/17-10-2019 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΖΚΑΡΥΟ  
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ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ  
 

 

ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  8 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Ζ Οηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην από 21-10-2019 έγγξαθό ηεο εηζεγείηαη πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

ππεξεζία ηα παξαθάησ: 
αο εηζεγνύκαζηε ηελ εμεηδίθεπζε εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαζώο : 

ύκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4555/18: 
«1. Ζ πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε 
αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 
αξκνδηόηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη 
απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζηωζεο. »  

ύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.4625/2019: 
Tν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 

αληηθαζίζηαηαη, σο αθνινύζσο :  
«ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη απόθαζε 

ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο.» 
Tν ηέηαξην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 

ηζρύεη, σο αθνινύζσο: 

«Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ 
νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ». 

Σέινο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010,όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη: 

«Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ 
ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ 
αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή 
νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο 
αληίζηνηρεο επηηξνπήο. » 

Ιόγσ ηνπ όηη ε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Π/Τ ηνπ Γήκνπ γηα Γηνξγάλωζε δεμηώζεωλ θαη 
εζληθώλ ε ηνπηθώλ ενξηώλ είλαη γεληθή, παξίζηαηαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζήο ηεο, γηα ηελ πξνκήζεηα 
δάθληλσλ ζηεθαληώλ θαηάζεζεο γηα ηελ παξέιαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 
εγγεγξακκέλεο ζηνλ ΘΑ 00.6443.02 πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, 
ύςνπο 651,00€. 
        Ζ ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 
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Δμεηδηθεύεη ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ ΘΑ 00.6443.02 ηνπ ζθέινπο ησλ 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ιόγσ ηνπ όηη ε 

εγγεγξακκέλε πίζησζε γηα Γηνξγάλωζε δεμηώζεωλ θαη εζληθώλ ε ηνπηθώλ ενξηώλ 

είλαη γεληθή θαη παξίζηαηαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζήο ηεο όπσο παξαθάησ: 

1. Γηα ηελ πξνκήζεηα δάθληλσλ ζηεθαληώλ θαηάζεζεο γηα ηελ παξέιαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ (29 

ζηεθάληα) ηεο 17ε Λνέκβξε (1 ζηεθάλη) & Δθδήισζε ζηα ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΛΗΘΟΘΙΔΗΑ (5 ζηεθάληα) 

πνζνύ 651,00€. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 98/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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