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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 7/2023 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 36/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ 
εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ., βάζεη ηεο 
νηθείαο ζπζηαηηθήο ηνπ πξάμεο». 
 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 22α   ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε 
θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4179/7/17-2-2023 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε 
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 6) 
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ 
ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, έρνληαο 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 
 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 3996/15-2-2023 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο 
Ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
  

  

ΘΔΜΑ: «Δξειδίκεςζη πίζηωζηρ για ηον Κ.Α.Δ. 00.6715.005 πποϋπολογιζμού 

ηος Γήμος οικονομικού έηοςρ 2023». 

 

Θύξηε Ξξόεδξε, 

 

Έρνληαο ππ’ όςηλ: 

 

1.α) Ρν άξζξν 66 ηνπ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(A’143) όπσο ηζρύεη. 

β) Ρελ πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4555/2018 (Α’ 133) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.4625/2019 (Α' 139). 

γ) Ρν ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (Α’145). 

2.Ρνλ ππό έγθξηζε πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ν Θ.Α.Δ. 00.6715.005 κε ηίηιν Δπηρνξήγεζε Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ 

"Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ." (βάζεη ηεο νηθείαο Ππζηαηηθήο ηνπ Ξξάμεσο). 

3. Ρελ κε αξ. πξση. 87194/487/11-12-2020 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ – 

Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ Ρ.Α. 

 

Ξαξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ 

εξειδίκεςζη ηηρ πίζηωζηρ ζπλνιηθνύ πνζνύ εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ 

(150.000,00€), γηα ηνλ Θ.Α. δαπάλεο00.6715.005ζηνλ ππό έγθξηζε 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023, κε ηίηιν Δπηρνξήγεζε Λνκηθνύ 

Ξξνζώπνπ "Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ." (βάζεη ηεο νηθείαο Ππζηαηηθήο ηνπ Ξξάμεσο). 
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Πηελ πεπιπη. (ε) ηηρ παπ. 1 ηος απ. 58 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκάξρνπ» ηνπ 

ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρύεη, νξίδεηαη όηη ν 

δήκαξρνο: 

«Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ,κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε 

απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο.Πηελ ηειεπηαίααπηή πεξίπησζε, 

πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. 

Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε 

δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαηθαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό 

επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ». 

Ζ έγθξηζε δαπαλώλ/δηάζεζε πηζηώζεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

απ. 202 ηος Κώδικα Γήμων και Κοινοηήηων εκπίπηεη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 

θαζώο, πξηλ ηελ έθδνζε όπνηαο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, απαηηείηαη λα 

εμεηδηθεπζεί πσο ζα θαηαλεκεζεί, ζε δηθαηνύρνπο θνξείο ή θπζηθά πξόζσπα, ην πνζό 

πνπ ηνπο αθνξά θαη έρεη εγγξαθεί ζηνλ νηθείν θσδηθό αξηζκό εμόδνπ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εθάζηνπ δήκνπ. 

Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4625/2019 θαη εθεμήο, αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν 

είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 7/2023 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. 

Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 
αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Λ.4625/19, απηέο ηνπ άξζξνπ 31  ηνπ Λ. 5013/23 θαζώο επίζεο: 
 
 
1.α) Ρν άξζξν 66 ηνπ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(A’143) όπσο ηζρύεη. 

β) Ρελ πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4555/2018 (Α’ 133) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.4625/2019 (Α' 139). 

γ) Ρν ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (Α’145). 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-58-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-202-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
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2.Ρνλ ππό έγθξηζε πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ν Θ.Α.Δ. 00.6715.005 κε ηίηιν Δπηρνξήγεζε Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ 

"Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ." (βάζεη ηεο νηθείαο Ππζηαηηθήο ηνπ Ξξάμεσο). 

3.Ρελ κε αξ. πξση. 87194/487/11-12-2020 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ – 

Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ Ρ.Α. 

 
θαη κειέηεζε όια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 

 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 
 

Δγκπίνει ηελ εξειδίκεςζη πίζηωζηρ πνζνύ εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ 
(150.000,00 €) ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. δαπάλεο 00.6715.005 κε ηίηιν  «Δπηρνξήγεζε 
Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ "Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ." (βάζεη ηεο νηθείαο Ππζηαηηθήο ηνπ Ξξάμεσο)» ηνπ ππό 
έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023 γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Λνκηθνύ 
Ξξνζώπνπ γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  36/2023 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

  
Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 

             Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
5. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
6. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Ρκήκα Ρακείνπ 
8. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
9. Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. 
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