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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 
15461/31-7-2020 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 πίστωσης για την δηµιουργία ιστοσελίδας για το δηµοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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 

2. Αναστασιος Παπαχρηστου 
3. Αθηνά Τερζοπουλου 

5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρηστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ.15753/5-8-2020 εισήγηση του 
Εντεταλµένου Συµβούλου κ. Αν. Λοφτσαλη , στην οποία αναφέρονται τα εξής:     
«Με την παρούσα εισηγούµαστε την  δηµιουργία ιστοσελίδας , µέσω της οποίας θα παρουσιάζονται οι 
δράσεις του ∆ηµοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων και θα διεξάγονται οι υιοθεσίες  των αδέσποτων ζώων. 
Μέσα στην ιστοσελίδα θα υπάρχει λεπτοµερείς παρουσίαση των φιλοξενούµενων από το ∆ηµοτικό 
καταφύγιο ζώων.  
Προαπαιτούµενα για την δηµιουργία των παραπάνω πέραν της δηµιουργίας της σελίδας, είναι η καταχώρηση 
domain name στον ∆ήµο Εορδαίας, η φιλοξενία της σελίδας (web hosting),  το φωτογραφικό υλικό για την 
προβολή των ζώων καθώς και το απαραίτητο λογότυπο για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του ∆ήµου µας. 
Ακολουθεί  περιγραφή και ενδεικτικό κόστος των επιµέρους στοιχείων: 

Περιγραφή Ενδεικτικό κόστος   (χωρίς ΦΠΑ) 

Σχεδιασµός, ανάπτυξη περιβάλλοντος, 
διαχείριση περιεχοµένου 

2.200€ 
 

Σχεδιασµός λογότυπου 500€ 

Προσθήκη της εταιρείας στο Google Business 
(για την εµφάνιση της στους χάρτες της Google) 

30€ 

∆ηµιουργία Newsletter 200€ 

Εισαγωγή ξένης γλώσσας  200€ / γλώσσα 

Φιλοξενία ιστοσελίδας   (web hosting) 120€/έτος 
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Περιγραφή Ενδεικτικό κόστος   (χωρίς ΦΠΑ) 

Καταχώρηση domain name  10€/έτος 

Πιστοποιητικό SSL για την ασφάλεια της 
σελίδας 

40€/έτος 

Συντήρηση ιστοσελίδας 150€/ έτος 

Φωτογράφηση αδέσποτων και επεξεργασία 
των φωτογραφιών για ανέβασµά τους στην 
σελίδα (για 400 ζώα) 

1000 €  

Με βάση τον παραπάνω πίνακα , προκύπτει δαπάνη  1000€ + ΦΠΑ 24% ήτοι 1240€ για την φωτογράφηση 
των αδέσποτων και επεξεργασία των φωτογραφιών για 400 ζώα. Επιπλέον για την δηµιουργία της 
ιστοσελίδας και την λειτουργία της για 2 έτη προκύπτει δαπάνη 3970 € +ΦΠΑ 24% ήτοι 4922,80€. 
Παρακαλούµε για την εξειδίκευση της πίστωσης των 1240€ για την φωτογράφηση των αδέσποτων από τον 
ΚΑΕ 00.6117.0000  καθώς και του ποσού των 4922,80€ από τον ΚΑΕ 00.6452.0000 για την δηµιουργία και 
λειτουργία της ιστοσελίδας για 2 έτη.» 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 166/2020 

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.15753/5-8-2020 εισήγηση του Εντεταλµένου Συµβούλου κ. Αν. Λοφτσαλη 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εγκρίνει την  δηµιουργία ιστοσελίδας , µέσω της οποίας θα παρουσιάζονται οι δράσεις του ∆ηµοτικού 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων και θα διεξάγονται οι υιοθεσίες  των αδέσποτων ζώων και εξειδικεύει την 
πίστωση των 1240€ για την φωτογράφηση των αδέσποτων από τον ΚΑ 00.6117.0000  καθώς και του ποσού 
των 4922,80€ από τον ΚΑ 00.6452.0000, για την δηµιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας για 2 έτη, από 
τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 166/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         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. Ευστάθιο Κοκκινιδης 
 5. Στέφανος Μπιγγας 
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