
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 32/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 153/2022 

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις. 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 του μήνα Σεπτεμβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 9248 – 23/09/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πέμπτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής: 
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Ο Δήμος Στυλίδας, θα συμμετάσχει στην Έκθεση Lamia Expo, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο χώρο της Πανελλήνιας 

Έκθεσης Λαμίας, για την εκπλήρωση των στόχων του που αφορούν στην προβολή και 

ανάδειξη της περιοχής.   

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Στυλίδας ο οποίος επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

32195/21-2-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας κι έπειτα από την 5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου η 

οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 130809/21.09.2022, εμφανίζεται εγγεγραμμένη 

στον Κ.Α. 00.6432.0001 πίστωση ύψους 5.000,00 € για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου 

Στυλίδας σε εκθέσεις. 

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: 

«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 δαπάνες συμμετοχής 

του Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της 

για την ανάθεση της υπηρεσίας, συμμετοχή στην Έκθεση Lamia Expo, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο χώρο της Πανελλήνιας 
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Έκθεσης Λαμίας, για την εκπλήρωση των στόχων του που αφορούν στην προβολή και 

ανάδειξη της περιοχής 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 

στον Κ.Α. 00.6432.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2022, συνολικού ποσού 1.860,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), για την συμμετοχή του Δήμου 

Στυλίδας στην Έκθεση Lamia Expo, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 28 

Σεπτεμβρίου στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, για την εκπλήρωση των 

στόχων του που αφορούν στην προβολή και ανάδειξη της περιοχής. 

 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

             και αφού  έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6432.0001 πίστωσης του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, συνολικού ποσού 1.860,00 ευρώ 

(με Φ.Π.Α.), για την συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στην Έκθεση Lamia Expo, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο χώρο της Πανελλήνιας 

Έκθεσης Λαμίας, για την εκπλήρωση των στόχων του που αφορούν στην προβολή και 

ανάδειξη της περιοχής. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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