
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 119/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 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  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξειδίκευση πίστωσης  προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 για την αντιµετώπιση της συνδροµής στην 
Ηλεκτρονική Νοµική Πληροφόρηση «Νοµοτέλεια». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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 Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Τσεχελίδης. 
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 10604/2-6-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου µας στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ 
Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας προτίθεται να προβεί στην ετήσια συνδροµή στην 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ της εταιρείας Ηλεκτρονική Νοµική Πληροφόρηση «Νοµοτέλεια». 
Η συνδροµή αφορά δικαίωµα χρήσης εκατόν (100) ωρών εντός ενός (1) έτους συνολικού κόστους 806,00 € 
(650.00 € συν Φ.Π.Α.) .  
Στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ περιλαµβάνεται σε ηλεκτρονική µορφή το περιεχόµενο των βιβλίων: 
1. ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ (5Η ΕΚ∆ΟΣΗ 2016) 
2. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 3Η ΕΚ∆ΟΣΗ 2017) 
3. ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (5Η ΕΚ∆ΟΣΗ 2017) 
4. ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (11Η ΕΚ∆ΟΣΗ 2016) 
5. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( ΕΚ∆ΟΣΗ 2019) 
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον ∆ήµο να έχει πρόσβαση σε ένα πολύτιµο βοήθηµα στο οποίο αναλύονται µε 
τρόπο αξιόπιστο και τεκµηριωµένο θέµατα που αφορούν το σύνολο σχεδόν της δραστηριότητας του  (έσοδα, 
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δαπάνες, οικονοµική διαχείριση, προσωπικό, όργανα διοίκησης και λειτουργία των δήµων, δηµόσιες 
συµβάσεις). 
Παρακαλούµε εποµένως όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 
00.6452.0000 του προϋπολογισµού µε τίτλο «Συνδροµές Internet. Γενικές Υπηρεσίες» 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 119/2020 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει 
2. τις διατάξεις του ν 4625/2019 
3. την υπ’αριθµ 10604/2-6-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 
     

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εξειδικεύει την πίστωση στον Κ.Α. 00.6452.0000 του προϋπολογισµού µε τίτλο «Συνδροµές Internet. Γενικές 
Υπηρεσίες» και πιο συγκεκριµένα ύψους 806,00 € (650.00 € συν Φ.Π.Α.), προκειµένου να αντιµετωπισθεί το 
κόστος ετήσιας συνδροµής στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ της εταιρείας Ηλεκτρονική 
Νοµική Πληροφόρηση «Νοµοτέλεια». Η συνδροµή θα αφορά δικαίωµα χρήσης εκατόν (100) ωρών εντός ενός 
(1) έτους. 
 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 119/2020. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 Τσεχελίδης 
 4. Στέφανος Μπιγγας 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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