
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το αριθ. 1/2023  πρακτικό συνεδρίασης 
 
 Σήμερα στις  30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)),  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
529/26-01-23 πρόσκληση του Προέδρου αυτής  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κυρίτσης Γεώργιος            2.    Βλάχος Αθαν. 
3. Κολλάτος Κων.                      

4. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

5. Ζαρδούκας Κων.*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 

  
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (2ο) «Εξειδίκευση πιστώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 2) 

 
 Ο Πρόεδρος Εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 
οικονομικής επιτροπής τα εξής: 
 

Κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές εορτές καθώς και για 
τις τοπικές εορτές.  
  

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας ο οποίος ψηφίστηκε με 
την υπ’ αριθ. 108/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ 
αριθ. 5371/24-01-2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας εγγράφηκε στους Κ.Α. 02.00.6443.01 (εκδηλώσεις εθνικών εορτών) 
πίστωση ύψους 2.000,00 € & Κ.Α.02.00.6443.02 (εκδηλώσεις τοπικών εορτών) πίστωση 
ύψους 2.000,00 € για τις παραπάνω εκδηλώσεις.  

 
Σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: 
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«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." 
 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 
"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.» 
 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για τις εκδηλώσεις 
εθνικών & τοπικών εορτών είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων για τις εεθθννιικκέέςς  εεππεεττεείίοουυςς  ττηηςς  2255ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ και της 2288ηηςς  

ΟΟκκττωωββρρίίοουυ καθώς και το μνημόσυνο του ΜΜ..  ΑΑννττύύππαα,, το μνημόσυνο ΠΠεεσσόόννττωωνν  σσττηηνν  ΣΣππηηλλιιάά  

κκααιι  ττοο  μμννηημμόόσσυυννοο  σσττηηνν  ΡΡααψψάάννηη  ((γγιιαα  τταα  θθύύμμαατταα  ττηηςς  μμάάχχηηςς  ττοουυ  ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα)), στο χώρο της 
παρέλασης του κάθε τοπικού διαμερίσματος. 
  

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
1. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6443.01 «Εκδηλώσεις Εθνικών 

Εορτών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 ως εξής:  
➢ 2.000,00€ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο για τις εθνικές επετείους 

της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου (στεφάνια, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης & παράθεση μπουφέ με την προμήθεια γλυκών και αναψυκτικών).  

2. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6443.02 «Εκδηλώσεις Τοπικών 
Εορτών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 ως εξής:  
➢ 2.000,00€ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο για το μνημόσυνο του Μ. 

Αντύπα, το μνημόσυνο Πεσόντων στην Σπηλιά και το μνημόσυνο στην Ραψάνη 
(για τα θύματα της μάχης του Προφήτη Ηλία) (στεφάνια, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης & παράθεση μπουφέ με την προμήθεια γλυκών και αναψυκτικών.) 

 
 Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.  
 Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη του το άρθρο 203 του Ν.4555/18, την περ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του 
Ν.3852/10, Την υπ’ αριθ. 108/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε 
με την υπ’ αριθ. 5371/24-01-2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την επικύρωσή του, την εγγεγραμμένη πίστωση 
2.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6443.01 για εκδηλώσεις εθνικών εορτών, την εγγεγραμμένη 
πίστωση 2.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6443.02 για εκδηλώσεις τοπικών εορτών, την ανάγκη 
διοργάνωσης εκδηλώσεων και δεξιώσεων για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και 
της 28ης Οκτωβρίου καθώς και για τις καθιερωμένες τοπικές γιορτές και μετά από 
διαλογική συζήτηση.  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   

 
1. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6443.01 «Εκδηλώσεις Εθνικών 
Εορτών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 ως εξής: 

 

➢ 2.000,00€ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο για τις εθνικές επετείους 
της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου (στεφάνια, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης & παράθεση μπουφέ με την προμήθεια γλυκών και αναψυκτικών). 
 

2. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6443.02 «Εκδηλώσεις Τοπικών 
Εορτών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 ως εξής: 

 

➢ 2.000,00€ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο γγιιαα  ττοο  μμννηημμόόσσυυννοο  ττοουυ  ΜΜ..  

ΑΑννττύύππαα,,    ττοο  μμννηημμόόσσυυννοο  ΠΠεεσσόόννττωωνν  σσττηηνν  ΣΣππηηλλιιάά    κκααιι  ττοο  μμννηημμόόσσυυννοο  σσττηηνν  ΡΡααψψάάννηη  ((γγιιαα  

τταα  θθύύμμαατταα  ττηηςς  μμάάχχηηςς  ττοουυ  ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα)) (στεφάνια, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης & παράθεση μπουφέ με την προμήθεια γλυκών και αναψυκτικών). 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  2/2023 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 
O Πρόεδρος              Τα μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

  Σίμος Βασίλειος. 
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