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129/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πραγματοποίηση
α)εορτασμού «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ- Ιούλιος 1943» και β)ετήσιας
ποδηλατοδρομίας.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 31η Μαΐου
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3148/27-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [5], ήτοι:
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να
συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και
για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75
παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα. Προτείνεται να συζητηθεί έκτακτα λόγω χρονοβόρας
διαδικασίας υλοποίησης των εν λόγω εκδηλώσεων του Δήμου που δεν επιτρέπει οποιαδήποτε αναβολή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1O και μοναδικό έκτακτο θέμα είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΨΧΗΑΩ1Ω-ΘΓΩ
1.Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του όρθρου 158 του Ν.3463/2006 , ήτοι «…3.Πιστώσεις που είναι
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί
να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού 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 …».
2.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018, ήτοι: «…Όπου στις διατάξεις 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 …».
3. Τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και στη συνέχεια όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 και ισχύει «… στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που
χρήζουν εξειδίκευσης….»{, ήτοι : «…Ειδικότερα, ο δήμαρχος…. ε)Αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και την 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…»
Με την αρ. 56/2022 (ΑΔΑ : 6Λ31Ω1Ω-ΖΓ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: 1)Η
πραγματοποίηση εκδήλωσης
στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου στις 10-07-22 για την επέτειο του
«Ολοκαυτώματος Κεφαλοβρύσου» με συνολικό κόστος δαπάνης 2.000,00€. 2) Η συμμετοχή του Δήμου
Πωγωνίου στην ετήσια ποδηλατοδρομία που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2022 με συνολικό
κόστος δαπάνης 2.500,00€.
Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου υπάρχουν εγγεγραμμένες γενικές πιστώσεις
43.000,00€ στον Κ.Α. 15-6471.001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων» .
Α) Κάθε χρόνο στις 10 Ιουλίου ο Δήμος μας διοργανώνει εκδήλωση στο Κεφαλόβρυσο για το
«Ολοκαύτωμα του Κεφαλοβρύσου». Για την πραγματοποίησή της απαιτείται να προβούμε στην
εξειδίκευση της δαπάνης που θα απαιτηθεί ήτοι: α) Προμήθεια αφισών, προγραμμάτων, προσκλήσεων,
φακέλων, επαίνων, αναμνηστικών κ.λ.π. εκτιμώμενης δαπάνης 500,00€ και β) παράθεση μπουφέ,
εδέσματα , αναψυκτικά, νερά κ.λ.π. εκτιμώμενης δαπάνης 1.500,00€.
Β) Ο Δήμος Πωγωνίου θα συνδιοργανώσει την ετήσια ποδηλατοδρομία που θα πραγματοποιηθεί στις 31
Ιουλίου 2022 και απαιτείται να προβούμε στην εξειδίκευση της δαπάνης που θα απαιτηθεί από πλευράς
του Δήμου, ήτοι: α)Προμήθεια μπλουζάκια και καπέλα εκτιμώμενης δαπάνης 1.005,00€ , β) προμήθεια
τριών ποδηλάτων εκτιμώμενης δαπάνης 745,00€ και γ) διάφορα μικρά δώρα στους συμμετέχοντες
εκτιμώμενης δαπάνης 750,00€. Τα ποδήλατα και τα δώρα θα δοθούν στους συμμετέχοντες ποδηλάτες
κατόπι κληρώσεως.
Τέλος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό 2022 του Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την 01/22 (ΑΔΑ: ΨΘΗΙΩ1Ω-6ΝΜ) απόφαση
του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την 10555/31-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ4ΗΟΡ1ΓΦΓΦ) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου, την αρ.60/22 Α.Δ.Σ. ,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 και της περιπτ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 και την παρ. 1 του άρθρου 14
του Ν.4625/2019 και μετά από διαλογική συζήτηση
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1. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 15-6471.001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 ως εξής:
Α) Για την διοργάνωση της εκδήλωσης «Ολοκαύτωμα του Κεφαλοβρύσου» που θα πραγματοποιηθεί στις
10 Ιουλίου 2022 στο Κεφαλόβρυσο α) Προμήθεια αφισών, προγραμμάτων, προσκλήσεων, φακέλων,
επαίνων, αναμνηστικών κ.λ.π. εκτιμώμενης δαπάνης 500,00€ και β) παράθεση μπουφέ, εδέσματα ,
αναψυκτικά, νερά κ.λ.π. εκτιμώμενης δαπάνης 1.500,00€.
Β) Για την συνδιοργάνωση της ετήσιας ποδηλατοδρομίας που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2022
α)Προμήθεια μπλουζάκια και καπέλα εκτιμώμενης δαπάνης 1.005,00€ , β) προμήθεια τριών ποδηλάτων
εκτιμώμενης δαπάνης 745,00€ και γ) διάφορα μικρά δώρα στους συμμετέχοντες εκτιμώμενης δαπάνης
750,00€. Τα ποδήλατα και τα δώρα θα δοθούν στους συμμετέχοντες ποδηλάτες κατόπι κληρώσεως.
2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Καψάλη Κων/νο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την επί μέρους
αναθέσεις υπηρεσιών και προμηθειών που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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