
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 21/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-2-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 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 µετακίνησης δηµοτικού συµβούλου, εξειδίκευση της πίστωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2020.  
………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. Κων/νος Μιχος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Το µέλος Α.Τερζοπουλου δήλωσε κώλυµα και στην θέση της κληθηκε ο αναπ. Κων/νος Μιχος 

 Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
“Το άρθρο 140 παρ.1 του Ν.3463/2006 όπου ‘’Οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι 
δηµοτικοί ή κοινοτικοί  σύµβουλοι µπορούν να µετακινούνται εκτός της έδρας του ∆ήµου ή της Κοινότητας για  
εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.’’ 
Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 όπου: Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 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 σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 
Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία 
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού. 
Τις διατάξεις του αρ 3 του ν 4623/2019. Την υποπαράγραφο ∆9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-
8-2015) - ∆απάνες µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας  
1. Ως εκ τούτου προτείνω την µετακίνηση του δηµοτικού συµβούλου Κοσµά Σιδηρόπουλου στην Αθήνα στις 

6 και 7 Φεβρουαρίου 2020 για να παραστεί  από πλευράς του ∆ήµου στην διαδικασία εκδίκασης 
ασφαλιστικών µέτρων που κατέθεσαν συµβασιούχοι του ∆ήµου Εορδαίας :  

2. Την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00/6421  µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020 ως εξής: 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση του δηµοτικού συµβούλου Κοσµά Σιδηρόπουλου για την µετακίνηση 

ΑΔΑ: 6Α5ΧΩΡ6-8ΝΗ



του στην Αθήνα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020 για να παραστεί  από πλευράς του ∆ήµου στην 
διαδικασία εκδίκασης ασφαλιστικών µέτρων που κατέθεσαν συµβασιούχοι του ∆ήµου Εορδαίας»,  
συνολικού ποσού 300,00€.” 

 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 21/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 

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 ανωτέρω εισήγηση 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εγκρίνει την µετακίνηση του δηµοτικού συµβούλου Κοσµά Σιδηρόπουλου στην Αθήνα στις 6 και 7 
Φεβρουαρίου 2020 για να παραστεί από πλευράς του ∆ήµου, στην διαδικασία εκδίκασης ασφαλιστικών 
µέτρων που κατέθεσαν συµβασιούχοι του ∆ήµου Εορδαίας . 

 Εξειδικεύει την εγγεγραµµένη στον Κ.Α. 00/6421  µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020 ως εξής: «Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζηµίωση του δηµοτικού συµβούλου Κοσµά Σιδηρόπουλου για την µετακίνηση του στην Αθήνα 
στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020 για να παραστεί από πλευράς του ∆ήµου στην διαδικασία εκδίκασης 
ασφαλιστικών µέτρων που κατέθεσαν συµβασιούχοι του ∆ήµου Εορδαίας»,  συνολικού ποσού 300,00€. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Κων/νος Μιχος 
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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