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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 101/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
  Έγκριση ή µη εξειδίκευσης πιστώσεων για την αντιµετώπιση δαπανών του ∆ήµου Εορδαίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Άννα Καϊδου  

2. Αθηνα Τερζοπουλου 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Στέφανος Μπίγγας 

 

7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Άννα 
Καϊδου.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιών για έγκριση ή µη εξειδίκευσης 
πιστώσεων για την αντιµετώπιση δαπανών του ∆ήµου Εορδαίας και πιο συγκεκριµένα: 
Α.Την υπ’αριθµ 8111/16-4-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4483/17, το 
δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να  χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την 
αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη 
διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής. Με τους ίδιους όρους 
επιτρέπεται να χορηγούνται χρηµατικά βοηθήµατα. Τα βοηθήµατα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται 
σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς ∆ηµόσιο, 
ασφαλιστικά ταµεία, Ο.Τ.Α. και νοµικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα 
εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 
Σύµφωνα µε την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 
του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: «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 δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 
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περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, 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." 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 
 "... 2.Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του 
άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το δηµοτικό 
συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο 
δήµαρχος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.  Όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως χαρακτηριστικό παράδειρα θα µπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, περί παροχή επιχορηγήσεων και βοηθηµάτων: η αρχική εγγραφή στον 
προϋπολογισµό καθορίζει το ύψος του συνολικού προς διάθεση χρηµατικού ποσού, όµως από τη φύση της 
δεν µπορεί να καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους . 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε τα υπ’ αρ. 7908/14-4-2021 και 7909/14-4-2021 έγγραφα της 
Αντιδηµάρχου Ζαφειρούλας Σεβαστού µε τα οποία ζητά εξειδίκευση πίστωσης ποσού 200,00 € χωρίς το ΦΠΑ 
και 6.000,00 στους Κ.Α. 15.6474.0000 και 15.6473.0015 αντίστοιχα, για τη δράση «Μαζεύουµε τρόφιµα… 
Μοιράζουµε αγάπη», προκειµένου να προβείτε στη λήψη της σχετικής απόφασης.» 

 Β. Την υπ’αριθµ. 8485/21-4-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σύµφωνα µε την ̟περί̟τ.ε' της ̟παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ό̟πως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ.1 του 
άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε µε την ̟αρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: «Ο ∆ήµαρχος: [...] 
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 
πιστώσεων, συµ̟περιλαµβανοµένων 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 
επιτευχτεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή ̟περάτωση, ̟πριν από την απόφαση 
του δηµάρχου, ̟προηγείται απόφαση της οικολογικής 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." Σύµφωνα µε την ̟παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: "2. Όπου στις διατάξεις της 
̟παραγράφου 2 του άρθρου 140, της΄΄παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, 
καθώς και των άρθρων 70 ̟παράγραφος 3 του άρθρου  94 και ̟αρ. 4 ̟περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε 
άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το δηµοτικό συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο για την 
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της ̟πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε τα υ̟π’ αρ. 8081/16-4-2021 και 8079/16-4-2021 έγγραφα του 
γραφείου ΤΠΕ & Ηλ. διακυβέρνησης µε τα οποία ζητά την «Κατοχύρωση νέου domain name 
EORDAIA.GOV.GR στον ∆ήµο» και την «∆ηµιουργία νέας ιστοσελίδας του ∆ήµου Εορδαίας στο 
‘EORDAIA.GOV.GR’» ̟ποσού 24,80 € (ανανέωση κάθε δύο χρόνια) και 6.001,60 € αντίστοιχα, ̟προκειµένου 
να προβείτε στη λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6431.0000 µε τίτλο «Έξοδα 
ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου» 
Γ. Την υπ’αριθµ 8313/19-4-2021 εισήγηση της Αντιδηµάρχου ∆ηµ Σχέσεων Μ.Αντωνιαδου , στην οποία 
αναφέρεται ότι ο ∆ήµος Εορδαίας θα τιµήσει την γιορτή της µητέρας , στις 9 Μαΐου  µε διαδικτυακή 
εκδήλωση, λόγω της πανδηµίας του covid 19, τις µητέρες (νοσηλεύτριες) εργαζόµενες στο Μποδοσακειο 
Πτολεµαΐδας για την προσφορά τους στον αγώνα κατά της πανδηµίας .  Ως εκ τούτου παρακαλεί όπως 
εγκριθεί πίστωση ύψους 840,00 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ από τον ΚΑ 15.6473.0000 , 
προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη που αφορά την αγορά πλακετών και εκτυπωτικών. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 101/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

ΑΔΑ: 9Η3ΨΩΡ6-ΞΓΤ



 3

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την ̟περί̟τ.ε' της ̟παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ό̟πως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ.1 του άρθρου 
203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε µε την ̟αρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19 
3. την ̟παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 
4. τις υπ’αριθµ 8111/16-4-2021 & 8485/21-4-2021 εισηγήσεις της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών καθώς και 
την υπ’αριθµ 8313/19-4-2021 εισήγηση της Αντιδηµάρχου ∆ηµ. Σχέσεων Μ.Αντωνιαδου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Εξειδικεύει πίστωση ποσού 200,00 € χωρίς το ΦΠΑ και 6.000,00 από τους Κ.Α. 15.6474.0000 και 
15.6473.0015 αντίστοιχα του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, για τη δράση «Μαζεύουµε τρόφιµα… 
Μοιράζουµε αγάπη» για την προµήθεια αυτοκόλλητων ετικετών  και τροφίµων αντίστοιχα. 
Β. Εξειδικεύει πίστωση ποσού 24,80 € και 6.001,60 € αντίστοιχα τον Κ.Α. 00.6431.0000 µε τίτλο «Έξοδα 
ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης για «Κατοχύρωση νέου domain name EORDAIA.GOV.GR στον ∆ήµο» 
(ανανέωση κάθε δύο χρόνια)  και την «∆ηµιουργία νέας ιστοσελίδας του ∆ήµου Εορδαίας στο 
‘EORDAIA.GOV.GR’». 
Γ. Εξειδικεύει  πίστωση ύψους 840,00 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ  από τον ΚΑ 15.6473.0000 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 , προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη που αφορά την αγορά 
πλακετών και εκτυπωτικών στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης για την γιορτή της µητέρας , λόγω της 
πανδηµίας του covid 19, και θα απονεµηθούν στις µητέρες (νοσηλεύτριες) εργαζόµενες στο Μποδοσακειο 
Πτολεµαΐδας για την προσφορά τους στον αγώνα κατά της πανδηµίας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  101/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Αννα Καϊδου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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