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Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
Σήμερα την 15-11-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 19.950/09-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (10):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (21):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
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ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω
θεμάτων:
-10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
-Διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών Δήμου Παιονίας (χρεώσεις νεκροταφείων).
- Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και
Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παιονίας, επιλογή
του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της
προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των
σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».
- Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του
Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006) με αντίστοιχη καλλιεργήσιμη
έκταση ιδιοκτησίας Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου.
*Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. το 15ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης συζητήθηκε και ψηφίστηκε ως 1ο με αποτέλεσμα το 1ο θέμα να συζητηθεί
ως 2ο, το 2ο ως 3ο κλπ μέχρι την συζήτηση του 15ου θέματος.
*Πριν από την έναρξη συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της εκτός ημερήσιας
διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. Μεμετζής Κων/νος.
* Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε η Δ.Σ. Πολιτίδου Ευανθία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών κ. Φράγκο Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
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».
Επίσης σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του ως άνω Νόµου :
«….Ορίζεται επίσης ρητά ότι, για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά µόνο εάν κάτι τέτοιο
είναι απαραίτητο προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα θα µπορούσε να αναφερθεί το άρθρο
202 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, περί παροχής επιχορηγήσεων και
βοηθηµάτων: η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισµό καθορίζει το ύψος του
συνολικού προς διάθεση χρηµατικού ποσού, όµως από τη φύση της δεν µπορεί να
καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους. Οπότε, εν προκειµένω, απαιτείται προς τούτο
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, πριν τη διάθεση πίστωσης από τον δήµαρχο.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση,
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όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισµού….».
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη και δεδομένου ότι θα απαιτηθούν τα
αντίστοιχα ποσά για έξοδα των παρακάτω εκδηλώσεων :
Έτος
2018

Ποσό σε
€
14.000

Αιτιολογία
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
(Κ.Α. 15.6443.000)

σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει τις παρακάτω πιστώσεις και στον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2018 ως εξής:
Έτος
Ποσό σε
Αιτιολογία
€
2018
14.000
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
(Κ.Α. 15.6443.000)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 233/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Για το 17ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

