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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 69/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-3-2021 ηµέρα Τετάρτη 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. 5397/11-3-2021 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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3.∆ηµητριος Καρακασιδης 
4. Κυριακος Αντωνιαδης 

3. Αθανάσιος Τουρτουρης 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στεφανος Μπίγγας  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Ευσ Κοκκινιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του Αθ Τουρτουρης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήµαρχο ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού 
Κυνοκοµείου  κο. Αν. Λόφτσαλη   ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν των µελών την από 8-3-2021 εισήγηση του στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
 «Θέµα: Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
 
Α) Ο ∆ήµος Εορδαίας στα πλαίσια των δράσεων του για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, έγινε 
αποδέκτης της προσφοράς 2 εθελοντών κτηνιάτρων της Animal Help International , οι οποίοι θα αναλάβουν 
την στείρωση αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στο καταφύγιο του ∆ήµου Εορδαίας . Οι στειρώσεις θα 
γίνουν σε 5 Σ/Κ κατά την διάρκεια του έτους 2021.  
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 
απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών που αφορούν: «….. 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……»  
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 
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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». 
Γ) Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας οικονοµικού έτους 2021, υπάρχει εγγεγραµµένη 
σχετική πίστωση : στον  Κ.Α.  15.6474.0000 µε τίτλο «Έξοδα παρεµφερών δραστηριοτήτων.»  
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται η οικονοµική επιτροπή: 
 Nα εγκρίνει την εξειδίκευση  ποσού ύψους 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ από τον παραπάνω Κ.Α. του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021, για τις ανάγκες παροχής φιλοξενίας στους δυο εθελοντές 
κτηνιάτρους, ως εξής: 
Α) 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  για 10 διανυκτερεύσεις και 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για 5 γεύµατα  και  
Β) 600,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ για την αγορά αναλωσίµου υλικού που απαιτούνται για τις στειρώσεις την κάθε 
επίσκεψη , ήτοι 3000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ». 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
 

Αριθµ. Απόφ. 69/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

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 από 8-3-2021 εισήγηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εξειδικεύει την εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α.15.6474.0000 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2021, το συνολικό ποσό ύψους 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις ανάγκες παροχής φιλοξενίας στους δυο 2 
εθελοντές κτηνιάτρους της Animal Help International , οι οποίοι θα αναλάβουν την στείρωση αδέσποτων 
ζώων που βρίσκονται στο καταφύγιο του ∆ήµου Εορδαίας και θα γίνουν σε 5 Σ/Κ κατά τη διάρκεια του έτους 
2021 καθώς και για την αγορά αναλωσίµου υλικού που απαιτούνται για τις στειρώσεις, ως εξής: 

1. 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  για 10 διανυκτερεύσεις και 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για 5 γεύµατα  και  
2. 600,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ για την αγορά αναλωσίµου υλικού που απαιτούνται για τις στειρώσεις την 

κάθε επίσκεψη , ήτοι 3000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  69/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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