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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 360 / 2020  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.33 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 00.6733.001 με 

τίτλο "ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ", 
ποσού 4.000,00€ για τη χορήγηση βοηθήματος στον δημότη με αρχικά 
Μ.Τ., προκειμένου να αγοράσει πρόσθετο μέλος» 
 
                            

 
        Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 29η  Ιουλίου  , του έτους 2020,ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 22.239/ 24/07/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του  
άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 
του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α').   
  
Ήταν  δε παρόντες : 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Γεώργιος Κιζιρίδης  ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 
Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
 
1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  4) 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  5) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ)  6) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

                                                                    
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
 
 
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2) 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι – 8- σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 
του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 
θεμάτων. 
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     Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Διοικητικής 
μεταρρύθμισης και Οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κιζιρίδης Γεώργιος  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 
  
          Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Διοικητικής 
μεταρρύθμισης και Οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κιζιρίδης Γεώργιος , εισηγούμενος 

το 18ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση εξειδίκευσης της 
εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020 στον Κ.Α. 00.6733.001 με τίτλο "ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ", ποσού 4.000,00€ για τη 
χορήγηση βοηθήματος στον δημότη με αρχικά Μ.Τ., προκειμένου να 
αγοράσει πρόσθετο μέλος », λέγει τα παρακάτω: 

 

       “Κύριοι Σύμβουλοι,  σύμφωνα με το άρθρο 202  παρ. 2 του ν. 3463/2006, 
όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του ν. 4483/2017, το δημοτικό συμβούλιο 
μπορεί με απόφαση του χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την 
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους 
κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως 
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους πόρους επιτρέπεται να 
χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν 
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με ήδη 

βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα 
αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την 
καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.  
 Στον Κ.Α. 00.6733.001 με τίτλο «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» υπάρχει η πίστωση ποσού 13.603,10€.
  
 Σύμφωνα με την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019: 
 
«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 εάν 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». 
 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018: 

«2. 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». 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4555/2018 ως χαρακτηριστικό 

παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, περί παροχής επιχορηγήσεων και βοηθημάτων: η αρχική εγγραφή 

στον προϋπολογισμό καθορίζει το ύψος του συνολικού προς διάθεση χρηματικού 
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ποσού, όμως από την φύση της δεν μπορεί να καθορίζει τους τελικούς 

δικαιούχους. 

Οπότε εν προκειμένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

πριν την διάθεση πίστωσης από τον δήμαρχο. 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για καταβολή 

επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους είναι γενική παρίσταται η ανάγκη 

εξειδίκευσής της για τη χορήγηση βοηθήματος 4.000,00€ στον δημότη Μ.Τ. του 

Σ., ο οποίος έχει την επιτακτική ανάγκη να προμηθευτεί πρόσθετο μέλος.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζε ο 
κ. Λαμπάκης Ευάγγ.,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
       Εγκρίνει την εξειδίκευση  της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 00.6733.001 με τίτλο "ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ", ποσού 4.000,00€ για τη 

χορήγηση βοηθήματος στον δημότη με αρχικά Μ.Τ., προκειμένου να αγοράσει 

πρόσθετο μέλος.  

 
 
 
 

      Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                     1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  
                                                                     2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  
                                                                     3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  
                                                                     4) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  
                                                                     5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
                                                                     6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

       

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   
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