ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/21-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 26

Περίληψη
Εξειδίκευση πίστωσης σε συνέχεια λήψης απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1554/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θωμάς (αναπλ)
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
5. Μελισσόπουλος Σάββας (αναπλ)
10. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο
για την απουσία του και στη θέση κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 3ου θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 15ου θέματος
Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.1363/16-1-2020 εισήγηση Αντιδημάρχου τμ. Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Της περίπτ. ε ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, 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 «...Ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων ΠΟΙ]
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. [Αρχή
Τροποποίησης] «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.» ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ, E ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 58 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ ιν. 4625/19, ΦΕΚ139 ,4/31-8-19 [Τέλος Τροποποίησης], Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται
στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. E ΤΗΣ
ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 203 ΤΟΥ ιν. 4555/18, ΦΕΚ-133 ,4/19-718
[Τέλος Τροποποίησης]
Σύμφωνα με τη σχετική αναφερόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η οικονομική
επιχορήγηση ενός (1) πολιτιστικού συλλόγου
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.
εξόδων 02.00.6736 για την οικονομική επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου , ως εξής:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

1

Οικονομική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ατόμων με Αναπηρία»

02.00.6736

1.322,00€

Τέλος ο Αντιπρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1322,00€ στον
Κ.Α.02.00.6736 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου, για την οικονομική επιχορήγηση πολιτιστικού
συλλόγου «Ατόμων με Αναπηρία».
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Φανουράκης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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