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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 28-11-2019 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 24111/22-11-2019 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: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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. Αθανάσιος Τουρτουρης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Το µέλος Ευστάθιος Κοκκινιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του κ Αθ. 
Τουρτουρης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο οµόφωνα τα µέλη συµφώνησαν 
να συζητηθεί και έθεσε υπόψη τους την υπ’αριθµ 24661/28-11-2019 εισήγησή του η οποία έχει ως εξής: 

 «Στην παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) ορίζεται ότι: «3. Πιστώσεις που είναι γραµµένες 
στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν ,µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών που αφορούν α) Εθνικές ή 
Τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές ,µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και 
συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και 
πνευµατικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του. β)  Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και 
συµµετέχει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα γ) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικάδώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειώνή 
φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική,οικονοµική και πολιτιστική 
αναπτυξη ή προβολή του ∆ήµουή της Κοινότητας,καθώςκαι οι συνεπαγόµενες δαπάνες ∆ηµοσίων Σχέσεων.δ) 
Την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο,του ∆ήµου ή της Κοινότητας.ε)…..9..(..)» Με την παρ.2 του 
άρθρου 203 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18 ,ορίζεται ότι: ’’2  Όπου στις διατάξεις…..της παραγράφου 3 
του άρθρου 158……ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως όργανο 
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αρµόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο ∆ήµαρχος, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων της  παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ενώ   σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α` 
87/07.06.2010),όπως αυτό τροποποιήθηκε ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ14 ΤΟΥ Ν.4625/19, ΦΕΚ -139 Α/31-8-
19, ορίζεται ότι ο ∆ήµαρχος:  …….. 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 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 ∆ηµάρχου, 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». 

Με το 23999/21-11-2019 έγγραφό του  γραφείου ∆ηµάρχου προτάθηκε η διοργάνωση εορταστικών 
εκδηλώσεων την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2019-2020, µε δράσεις και  µίσθωση 
τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο. Και συγκεκριµένα: 
«Ο ∆ήµος Εορδαίας προτίθεται, να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις την περίοδο των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς 2019-2020, µε δράσεις και  µίσθωση τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο. 
Το όλο δρώµενο θα διαρκέσει από 9/12/2019 έως και 6/1/2020 και θα περιέχει θεµατικές ενότητες οι οποίες θα 
έχουν ως εξής: Ένα καράβι χριστουγεννιάτικο το οποίο θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, ένα 
εργαστήρι ξωτικών το οποίο θα τοποθετηθεί στον χώρο έµπροσθεν της ∆ηµοτικής βιβλιοθήκης και στο παλιό 
πάρκο καθώς και ένα δάσος το οποίο είναι µαγεµένο µε οµιλούντα δένδρα τα οποία αφηγούνται παραµύθια και 
διάφορες χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Στα συγκεκριµένα σηµεία θα ανεβαίνουν παιδικές θεατρικές παραστάσεις 
και θα λαµβάνουν χώρα διάφορες δράσεις στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων. 
Υπάρχει επίσης η ανάγκη προµήθειας εορταστικού φωτεινού διακόσµου ο οποίος θα τοποθετηθεί σε διάφορα 
σηµεία της Πτολεµαΐδας έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωµένη εορταστική εικόνα στην πόλη την διάρκεια των 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. 
Τέλος θα υπάρχει τουριστικό τρενάκι το οποίο θα εκτελεί, δωρεάν για τους επιβάτες, δροµολόγιο το οποίο θα 
περνάει από όλα τα σηµεία που θα λαµβάνουν χώρα τα χριστουγεννιάτικα δρώµενα αλλά και από σηµεία της 
πόλης µε πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον.  
Πέρα από τις χριστουγεννιάτικες µελωδίες που θα ακούγονται κατά την διάρκεια της διαδροµής τα παιδιά αλλά 
και οι µεγάλοι που θα επιβαίνουν  θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να µάθουν ενδιαφέροντα πράγµατα για 
σηµαντικά σηµεία της Πτολεµαΐδας που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, όπως είναι το κτίριο του 
∆ηµαρχείου, το Παλαιοντολογικό Μουσείο, η ∆ηµοτική βιβλιοθήκη και ουσιαστικά η διαδροµή θα έχει τουριστικό, 
ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.   
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2636/98 ορίζονται τα εξής: 
«1….. 2.  Επιτρέπεται η κυκλοφορία τουριστικών τραίνων για ειδικές διαδροµές, στις οποίες το όχηµα µεταφέρει 
επιβάτες σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον µε δυνατότητα αποβίβασης και 
επιβίβασης σε προκαθορισµένες στάσεις της διαδροµής µε εισιτήριο που εκδίδεται µόνο στην αφετηρία. H 
αφετηρία, η διαδροµή και οι στάσεις καθορίζονται µε απόφαση του Ε.Ο.Τ., µετά από σύµφωνη γνώµη του 
οικείου Ο.Τ.Α., σχετικά µε τη βατότητα της οδού. 3………… 'Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου 
δίδεται και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας 
τουριστικού γραφείου.» 
Το θέµα της βατότητας των οδών θα το επιµεληθεί και θα το εισηγηθεί η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τα παραπάνω υπολογίζονται ως εξής: 
• ∆απάνη ύψους 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για τα τρία σκηνικά-οµοιώµατα που θα παρουσιάζονται 
καθηµερινά, από διασκεδαστές, χριστουγεννιάτικα δρώµενα και θα λαµβάνουν χώρα παιδικές παραστάσεις, 
αφηγήσεις παραµυθιών, εργαστήρια ζωγραφικής κ.λ.π. 
• ∆απάνη ύψους  20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την  προµήθεια εορταστικού φωτεινού διακόσµου . 
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• ∆απάνη ύψους 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την µίσθωση και την κυκλοφορία τουριστικού τρένου 
το οποίο θα καλύπτει διαδροµή εντός της πόλης σε σηµεία µε τουριστικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. 
• ∆απάνη ύψους 1.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την προµήθεια γλυκισµάτων και διαφόρων 
χριστουγεννιάτικων εδεσµάτων τα οποία θα προσφέρονται στους επισκέπτες την βραδιά της  επίσηµης έναρξης 
των εκδηλώσεων 
• ∆απάνη ύψους 300,00 ευρώ για την έκδοση παραβόλου το οποίο θα επισυναφθεί στην αίτηση έγκρισης 
κυκλοφορίας του τουριστικού τρένου από την αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. . 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούµε όπως προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούµενες περαιτέρω ενέργειες 
από πλευράς σας για την έγκριση των προαναφερόµενων δαπανών και την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων 
και προµηθειών» 
 Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας οικονοµικού έτους 2019, µε την υπ’ αρ. 303/2019  Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εγγράφηκαν οι  σχετικές πιστώσεις και συγκεκριµένα: 

• Στον  Κ.Α.  15.6471.0002  µε τίτλο «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Κατασκευές, Σκηνικά, 
παραστάσεις) εγγράφηκε το ποσό των 74.400,00 € 

• Στον  Κ.Α.  15.6234.0001 µε τίτλο «Μίσθωση Χριστουγεννιάτικου τρένου εγγράφηκε το ποσό των 
24.800,00 € 

• Στον  Κ.Α.  15.6691.0001 µε τίτλο «Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων» εγγράφηκε το ποσό των 
24.800,00 € 

Τέλος στον Κ.Α. 15.6471.0000 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση για την 
οποία πρέπει να προβούµε σε  εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την προµήθεια 
γλυκισµάτων και διαφόρων χριστουγεννιάτικων εδεσµάτων τα οποία θα προσφέρονται στους επισκέπτες την 
βραδιά της  επίσηµης έναρξης των εκδηλώσεων 

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται η οικονοµική επιτροπή: 
    Nα εγκρίνει την εξειδίκευση των εγγεγραµµένων πιστώσεων στους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2019, για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων    των   ως εξής: 

• Στον  Κ.Α 15.6471.0002  µε τίτλο «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Κατασκευές, Σκηνικά, 
παραστάσεις) δαπάνη ύψους 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για τα τρία σκηνικά-οµοιώµατα που θα 
παρουσιάζονται καθηµερινά, από διασκεδαστές, χριστουγεννιάτικα δρώµενα και θα λαµβάνουν χώρα 
παιδικές παραστάσεις, αφηγήσεις παραµυθιών, εργαστήρια ζωγραφικής κ.λ.π. 

• Στον  Κ.Α 15.6234.0001 µε τίτλο «Μίσθωση Χριστουγεννιάτικου τρένου» δαπάνη ύψους 20.000,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α., για την µίσθωση και την κυκλοφορία τουριστικού τρένου το οποίο θα καλύπτει διαδροµή 
εντός της πόλης σε σηµεία µε τουριστικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. 

• Στον  Κ.Α. 15.6691.0001 µε τίτλο «Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων» δαπάνη ύψους  20.000,00 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την  προµήθεια εορταστικού φωτεινού διακόσµου . 

• Στον Κ.Α. 15.6471.0000 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» δαπάνη ύψους 1.000,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. για την προµήθεια γλυκισµάτων και διαφόρων χριστουγεννιάτικων εδεσµάτων τα οποία θα 
προσφέρονται στους επισκέπτες την βραδιά της  επίσηµης έναρξης των εκδηλώσεων.» 

Το µέλος κ. Αθ. Τερζοπουλου , διατύπωσε την ενόχλησή της για την βιασύνη µε την οποία γίνονται οι 
εκδηλώσεις, χωρίς να  έχει διερευνηθεί προηγουµένως αν κάποιες κατασκευές θα µπορούσαν να γίνουν από τα 
συνέργεια του δήµου προς εξοικονόµηση χρηµάτων, θα µπορούσε να το ψηφίσει του χρόνου αν πράγµατι 
διαπιστωνόταν ότι δεν µπορούσαν εκ των ενόντων να αντιµετωπιστούν κάποια πράγµατα, ψήφισε αρνητικά.   
Το µέλος Στ.Μπίγγας τόνισε για µια ακόµη φορά την αναγκαιότητα να διακοσµηθούν εορταστικά και οι κοινότητες 
του ∆ήµου µας.              
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.124/2019 
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   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 
του ν 4623/2019 και ισχύουν.  
2.  την υπ’αριθµ 24661/28-11-2019 εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 

 Εγκρίνει την εξειδίκευση των εγγεγραµµένων πιστώσεων στους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2019, για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων   ως εξής: 

• Στον  Κ.Α 15.6471.0002  µε τίτλο «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Κατασκευές, Σκηνικά, 
παραστάσεις) δαπάνη ύψους 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για τα τρία σκηνικά-οµοιώµατα που θα 
παρουσιάζονται καθηµερινά, από διασκεδαστές, χριστουγεννιάτικα δρώµενα και θα λαµβάνουν χώρα 
παιδικές παραστάσεις, αφηγήσεις παραµυθιών, εργαστήρια ζωγραφικής κ.λ.π. 

• Στον  Κ.Α 15.6234.0001 µε τίτλο «Μίσθωση Χριστουγεννιάτικου τρένου» δαπάνη ύψους 20.000,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α., για την µίσθωση και την κυκλοφορία τουριστικού τρένου το οποίο θα καλύπτει διαδροµή 
εντός της πόλης σε σηµεία µε τουριστικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. 

• Στον  Κ.Α. 15.6691.0001 µε τίτλο «Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων» δαπάνη ύψους  20.000,00 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την  προµήθεια εορταστικού φωτεινού διακόσµου . 

• Στον Κ.Α. 15.6471.0000 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» δαπάνη ύψους 1.000,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. για την προµήθεια γλυκισµάτων και διαφόρων χριστουγεννιάτικων εδεσµάτων τα οποία θα 
προσφέρονται στους επισκέπτες την βραδιά της  επίσηµης έναρξης των εκδηλώσεων.» 

Το µέλος Αθ. Τερζοπουλου ψήφισε αρνητικά. 
 

                                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  124/2019. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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. Αθανάσιος Τουρτουρης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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