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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 637/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 

4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  

6  6  
7  7  

8  8  

9  9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε.  περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 

του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). 
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα 
εξής: 

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 
ορίζονται τα εξής: 
 «3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον 
να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 
 Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα περί 
εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). 
 



2 

 

 

 
                   Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της 

� την εισήγηση του προέδρου, 
� την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18 
� το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Την συζήτηση του θέματος περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)» 
 
                                          

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 
κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 
του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του αρθρ.14 του Ν.4625/19, ΦΕΚ-139 α/31-08-2019 
ορίζεται ότι 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».  

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.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 158, παράγραφος 3, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α’), «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων», προβλέπεται ότι: «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, 
συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του 
περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών 
και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.». 

Την με αριθμ. 203/2020 απόφαση Δ.Σ. που ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2021,  η οποία 
ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1131/18-01-2021/ΑΔΑ:ΨΛΗ2ΟΡ1Φ-ΟΑ7 απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγγράφηκαν (A) στον Κ.Α. 00-6736 
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» πιστώσεις ύψους  10.000,00 ευρώ και έχουν διατεθεί 
5.400,00 ευρώ, (B) στον Κ.Α. 10-7135.001 «Λοιπός εξοπλισμός» πιστώσεις ύψους  10.000,00 ευρώ και έχουν 
διατεθεί 9.018,00 ευρώ. 

Την αριθμ. 140/2021 (ΑΔΑ 62Α2ΩΛΙ-ΣΒΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας επιχορήγησης 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγκλουβής συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ, για διοργάνωση Αγώνα Δρόμου Ορεινής 
Διαδρομής.  
 Το με αριθμ. πρωτ. ΕΣ. 2400/09-11-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009498795/09-11-2021) έγγραφο του Γραφείου 
Δημάρχου, για ανάγκη  προμήθειας δύο (2) φορητών τεντών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιεί ο Δήμος Λευκάδας σε εξωτερικούς χώρους. συνολικού προϋπολογισμού 458,50€ με Φ.Π.Α.24% .
  
 Κατόπιν των ανωτέρω, 

 
                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

την  εξειδίκευση των πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α.Ε. ως εξής: 
 

Α/Α Κ.Α.Ε 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 00-6736 

«Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς 
συλλόγους και 
σωματεία» 

1.000,00 ευρώ 
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 

140/2021 (ΑΔΑ 62Α2ΩΛΙ-ΣΒΥ) 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

2 10-7135.001 
«Λοιπός 

εξοπλισμός» 
458,50 ευρώ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΕΝΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

                                         
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την  εξειδίκευση των πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α.Ε. ως εξής: 

 

Α/Α Κ.Α.Ε 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 00-6736 

«Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς 
συλλόγους και 
σωματεία» 

1.000,00 ευρώ 
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 

140/2021 (ΑΔΑ 62Α2ΩΛΙ-ΣΒΥ) 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

2 10-7135.001 
«Λοιπός 

εξοπλισμός» 
458,50 ευρώ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΕΝΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 637/2021.               

 
 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 


