
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 164/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-7-2020 ηµέρα Τρίτη 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. 
14244/16-7-2020 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 πιστώσεων 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. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
5. ∆ηµήτριος Σπόντης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αθανάσιος Τουρτούρης 

6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος Ευστ. Κοκκινίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αθ. Τουρτούρης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 
12922/30-6-2020 εισήγηση της Αντιδηµάρχου Πολιτισµού Αθλητισµού και ∆ηµοσίων σχέσεων , στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:     

«Θέµα: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού µε το ∆ήµο Εορδαίας, 
1. Των πολιτιστικών  εκδηλώσεων   µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερµακιάς στις 15 και 16 Αυγούστου 

2020.   
         2.  Του 4ου Ορεινού Αγώνα 7,5 χλµ  µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασβεστόπετρας στις 8 Αυγούστου  
              2020. 
  Α)  Ο ∆ήµος Εορδαίας  και η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού Αθλητισµού και ∆ηµοσίων σχέσεων  στηρίζει τις 
εκδηλώσεις των Πολιτιστικών  Αθλητικών  Κοινωνικών φορέων και Συλλόγων του ∆ήµου. Αυτές προάγουν τα 
Πολιτιστικά Κοινωνικά  και Αθλητικά ιδεώδη, αναδεικνύουν την Πολιτιστική κληρονοµιά ,προάγει τον 
Αθλητισµό σε όλες τις µορφές του και συµβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη του ∆ήµου µας. Για τους 
παραπάνω λόγους, ο ∆ήµος Εορδαίας συµµετέχει ως συνδιοργανωτής,  1) Με τον πολιτιστικό σύλλογο 
Ερµακιάς στις εκδηλώσεις 14 και 15 Αυγούστου  2020. 2) Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασβεστόπετρας  για τη 
διεξαγωγή του 4ου Ορεινού Αγώνα 7,5,χλµ στις 08  Αυγούστου 2020. Για όλα τα παραπάνω κρίνονται 
σκόπιµες  οι δαπάνες για τις  παραπάνω εκδηλώσεις: 1. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερµακιάς. 2.Του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστόπετρας. 
 
Β)  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 
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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, αναµνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών 
ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του ∆ήµου ή της Κοινότητας, καθώς και 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 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». 
 
Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας οικονοµικού έτους 2020, υπάρχουν εγγεγραµµένες  
σχετικές πιστώσεις: 
  

• Στον  Κ.Α.  15.6471.0000 µε τίτλο «Έξοδα  πολιτιστικών δραστηριοτήτων»  
 
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται η οικονοµική επιτροπή: 
 Nα εγκρίνει την εξειδίκευση   των εγγεγραµµένων πιστώσεων στους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2020, για τις ανάγκες   διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

 
Α).  Του Πολιτιστικού Συλλόγου  Ερµακιάς ,µε την υπ’ αριθµό πρωτ. 3/19-6-2020  αιτήµατος για τις 
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν  στις 14 και 15 Αυγούστου 2020.  
 
α)  Στον Κ.Α. 15.6471.0000 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών  δραστηριοτήτων» για το ποσό  των 500  ευρώ µε 
Φ.Π.Α, το οποίο αναλύεται ως εξής:  
 

- 300  ευρώ  για  διαφηµιστικό υλικό (αφίσες ,πανό, προσκλήσεις) 
- 200 ευρώ για  CETERING 

 
B). Του Πολιτιστικού Συλλόγου   Ασβεστόπετρας   µε την υπ’ αριθµό πρωτ. 224/14.7.2020 
αιτήµατος  για την εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί  στις 8 Αυγούστου 2020. 
  
 -    300 ευρώ για έντυπο υλικό               
 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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Αριθµ. απόφ. 164/2020 

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. τις διατάξεις του ν 4625/2019 
3. την υπ’αριθµ  12922/30-6-2020 εισήγηση της Αντιδηµάρχου 
4. την υπ’ αριθµό πρωτ. 3/19-6-2020  αιτήµατος Του Πολιτιστικού Συλλόγου  Ερµακιάς 
5. την υπ’ αριθµό πρωτ. 224/14.7.2020 αιτήµατος Του Πολιτιστικού Συλλόγου   Ασβεστόπετρας 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εξειδικεύει την εγγεγραµµένη στον Κ.Α. 15.6471.0000 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών  δραστηριοτήτων»  
πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020, για τις ανάγκες   διοργάνωσης των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.  
Α).  Του Πολιτιστικού Συλλόγου  Ερµακιάς ,µε την υπ’ αριθµό πρωτ. 3/19-6-2020  αιτήµατος για τις 
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν  στις 14 και 15 Αυγούστου 2020 , το ποσό  των 500  ευρώ µε Φ.Π.Α, 
το οποίο αναλύεται ως εξής:  
 

- 300  ευρώ  για  διαφηµιστικό υλικό (αφίσες ,πανό, προσκλήσεις) 
- 200 ευρώ για  CETERING 

 
B). Του Πολιτιστικού Συλλόγου   Ασβεστόπετρας   µε την υπ’ αριθµό πρωτ. 224/14.7.2020 αιτήµατος  για την 
εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί  στις 8 Αυγούστου 2020. 
  
 -    300 ευρώ για έντυπο υλικό               
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 164/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 5. Στέφανος Μπιγγας 
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