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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 40/25-09-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 827-40/25-09-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-09-2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
81384/51/20-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας 
Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου        Πρόεδρος 
2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη                   Τακτικό Μέλος                                                        
3. Γεώργιος Στασινόπουλος                 Τακτικό Μέλος                                                        
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                         Τακτικό Μέλος                                                        
5. Αικατερίνη Μοθωναίου    Τακτικό Μέλος                                                        
6. Θεόδωρος Χαλικιάς                          Τακτικό Μέλος                                                        
7. Νικόλαος Μηλιώτης                          Τακτικό Μέλος  
8. Νικόλαος Γκισγκίνης                         Τακτικό Μέλος                                                        
9. Παναγιώτης Ποζίδης                         Τακτικό Μέλος                                                        

Στη συνεδρίαση παρέστησαν Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για τη παροχή διευκρινίσεων επί των 
θεμάτων. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-
2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Ειρήνη Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση 
του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό 
από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 6ο: Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. 
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Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνου Σκορδίλη, η οποία έχει ως εξής: 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 14, παραγρ. 2 του  Νόμου 4625/ 2019 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 139 τ.Α’, στις 31-08-2019, η αρμοδιότητα για την  έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων περιέρχεται από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου στον 
Περιφερειάρχη.  Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω διάταξη ορίζεται ότι: Η περίπτωση στ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που 
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση 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 Περιφερειάρχη, 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.» 
Συνεπώς, η ως άνω ασκούμενη, μέχρι πρότινος, από την Οικονομική Επιτροπή 
αρμοδιότητα περιέρχεται πλέον στον Περιφερειάρχη, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 62936/ 10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Δημοσίευση διατάξεων επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εναρμονίζονται 
με τις αντίστοιχες που ισχύουν για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως 
ώστε να επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των οργάνων των ΟΤΑ.  Για τους 
ΟΤΑ α’ βαθμού έχει θεσπιστεί ανάλογη διάταξη με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι» (άρθρο203).  Σχετικό, επίσης, και το αριθμ. Πρωτ. 39788/ 31-7-2018 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 
4555/2018 (α’ 133)» 
 

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής (έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων) από τον Περιφερειάρχη, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομική Επιτροπής, στις περιπτώσεις τις οποίες η πίστωση δεν είναι 
εξειδικευμένη. Εξειδικευμένη, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, θεωρείται η 
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.  Περαιτέρω, δε, κατόπιν σχετικού 
ερωτήματος, το οποίο αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών (  https://www.ypes.gr/cat-faqs/efarmogi-ton-diataxeon-ton-
arthron-203-207-toy-n-4555-2018-a-133/) με θέμα: «Όσον αφορά τους 
Διατάκτες των ΟΤΑ Α Βαθμού και τα αναφερόμενα στο άρθρο 203 του 
ν.4555/2018, προκύπτει ερώτημα για τον προσδιορισμό των Εξειδικευμένων 
πιστώσεων με βάση το αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 
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προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι αυτές, όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, 
απαιτούν έγκριση και διάθεση από το Δ.Σ..» , το ΥΠ.ΕΣ. έδωσε την ακόλουθη 
απάντηση: 
«Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει πιστώσεις σε καμία περίπτωση, μπορεί 
όμως να χρειασθεί να εξειδικεύσει μια πίστωση, εάν αυτή δεν είναι επαρκώς 
εξειδικευμένη. Ως προς την έννοια της εξειδικευμένης πίστωσης σημειώνονται 
τα ακόλουθα: Κατ' αρχήν, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι 
ειδικευμένες και η εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται με την ταξινόμησή τους σε 
καθορισμένους εκ των προτέρων αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς (όρθρο 51 
παρ. 2 περίπτ. α' ν.4270/2014). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πιστώσεων, για τις 
οποίες το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει εξαντλήσει την αποφασιστική του 
αρμοδιότητα κατά την έγκριση του προϋπολογισμού και πρέπει πριν από την 
πραγματοποίηση της δαπάνης να επανέλθει με χωριστή απόφαση, διότι η 
έκδοση της απόφασης αυτής προβλέπεται από διατάξεις που δεν έχουν 
καταργηθεί. Π.χ. για τις δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, ναι μεν το 
δημοτικό συμβούλιο παύει να ενεργεί ως διατάκτης των σχετικών πιστώσεων 
(άρθρο 203 παρ. 2 ν.4555/2018), παραμένει όμως η αρμοδιότητά του να 
αποφασίσει ποιες συγκεκριμένες δράσεις, εκδηλώσεις, εορτές, φιλοξενίες, 
επιχορηγήσεις κ.λπ. θα λάβουν χώρα και θα χρηματοδοτηθούν από τις 
πιστώσειςαυτές. 
Αντίθετα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα αποτυπώνονται αναλυτικά 
στον προϋπολογισμό, επομένως για τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τις 
συμβάσεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά στο νόμο (άρθρο 206 παρ. 1 
ν.4555/2018).». 

 
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η θεσπισθείσα διάταξη στοχεύει στην εναρμόνιση 
των αρμοδιοτήτων και τον ενιαίο τρόπο λειτουργίας των οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού, έχουμε την άποψη ότι η διάταξη θα πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ 
αντιστοιχία των υφιστάμενων για τους ΟΤΑ α’ βαθμού διατάξεων. 
Κατόπιν των ανωτέρω: 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει 
τους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. και τις 
κατηγορίες των δαπανών για τις οποίες θα απαιτείται εξειδίκευση των πιστώσεων, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη και ορθή, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, 
εφαρμογή της θεσπισθείσας διάταξης. 
 

Προτεινόμενοι Κ.Α.Ε.και κατηγορίες δαπανών για τις οποίες απαιτείται εξειδίκευση: 

Κ.Α.Ε. 0845,  Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
Κ.Α.Ε. 5152, Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)  
Κ.Α.Ε. 5161, Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα  
Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
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Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης  
Προμήθεια δώρων & δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της 
Π.Ε.   
Δράσεις Τουριστικής Προβολής  
Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού  
Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων 
 
 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
          Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής 

 
                                                             Κωνσταντίνος Σκορδίλης 
 
     
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το 
ποιες δαπάνες χρήζουν εξειδίκευσης μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4625/2019. 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου πρότεινε την 
αναβολή του θέματος και να επανέλθει με αναλυτικότερη εισήγηση όσον αφορά τα 
είδη δαπανών που απαιτούν εξειδίκευση με βάση τον παραπάνω νόμο.    
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την  ανωτέρω πρόταση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την αναβολή του θέματος και να επανέλθει με πιο αναλυτική εισήγηση περί των 
δαπανών που χρήζουν εξειδίκευσης. 
 
Μειοψηφούντος του μέλους κ. Νικολάου Γκισγκίνη, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά. 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 827-40/25-09-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 
          Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη                      

        Γεώργιος Στασινόπουλος                 
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου                      Ιωάννης Αρμενιάκος                         
                         Αικατερίνη Μοθωναίου 
              Θεόδωρος Χαλικιάς                          
              Νικόλαος Μηλιώτης                           
                                                                               Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             
                                                                               Παναγιώτης Ποζίδης                                                                      
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Ειρήνη Διαμάντη 


