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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-11-2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 23443/14-11-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης για χρήση στο ∆ηµοτικό Κυνοκοµείο .  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 23727 19/11/2019 εισήγηση της 
αναπλ. Προϊσταµένης Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης & Πληροφορικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«ΘΕΜΑ: Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης για χρήση στο ∆ηµοτικό Κυνοκοµείο. 

Μέσα στις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου είναι η καταχώρηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων  , για τις 
οποίες απαιτείται να υπάρχει πρόσβαση  στο ∆ιαδίκτυο.   Επιπλέον για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται η 
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφωνικής γραµµής σταθερής τηλεφωνίας. Επειδή το ∆ηµοτικό Κυνοκοµείο 
βρίσκεται σε σηµείο που δεν υπάρχει δίκτυο του ΟΤΕ  - οπότε δεν µπορούµε να έχουµε ενσύρµατη σύνδεση- θα πρέπει να 
καταφύγουµε στην λύση του προγράµµατος COSMOTE Home Double Play SIM του ΟΤΕ, που είναι ο αποκλειστικός 
πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ∆ήµου µας.  

Συγκεκριµένα το πρόγραµµα COSMOTE Home Double Play SIM L , προσφέρει δωρεάν  500 λεπτά προς Εθνικά 
δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας, 60 λεπτά προς Εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 50GB Internet µε µηνιαίο πάγιο 39,41€.  
Τα οποία εκτιµάται ότι καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Παρακαλούµε για την έγκριση της παραπάνω γραµµής.» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.120/2019 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει 
2.  την υπ’αριθµ 23727 19/11/2019 εισήγηση της αναπλ. Προϊσταµένης Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 
 

ΑΔΑ: ΩΖΙΑΩΡ6-41Ρ



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  
 

1. Για την εύρυθµη λειτουργία του  ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου  και δεδοµένου ότι ο χώρος στέγασής του βρίσκεται σε σηµείο που 
δεν υπάρχει ενσύρµατο δίκτυο του ΟΤΕ , εγκρίνουµε το πρόγραµµα COSMOTE Home Double Play SIM L του ΟΤΕ, που είναι ο 
αποκλειστικός πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ∆ήµου µας , το οποίο προσφέρει δωρεάν  500 λεπτά προς Εθνικά 
δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας, 60 λεπτά προς Εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 50GB Internet µε µηνιαίο πάγιο 39,41€ και 
τα οποία εκτιµάται ότι καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας .  
2. Εξειδικεύει την εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6222.0000 µε τίτλο «τηλεφωνικά τέλη» του προϋπολογισµού οικ έτους 
2019, ως εξής : το ποσό  των 80,00 ευρώ µε Φ.Π.Α,  για την  κάλυψη της δαπάνης του µηνιαίου πάγιου των 39,41€  , µέχρι το 
τέλος του έτους 2019. Η ετήσια δαπάνη θα προβλέπεται στον ΚΑ των προϋπολογισµών  των αντίστοιχων οικονοµικών ετών.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   120/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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