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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 229/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-8-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 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 44848/7/30-7-2021, β) της υπ’αριθµ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να 
λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξειδίκευση πιστώσεων για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 16471/2-8-2021 εισήγηση της 
Αντιδηµάρχου ∆ηµ. Σχεσεων, στην οποία  αναφέρονται τα εξής: 

«Θέµα: Ευρωπαϊκή εβδοµάδα κινητικότητας  2021. 
Ο ∆ήµος Εορδαίας το Γραφείο ∆ηµάρχου και η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού Αθλητισµού και ∆ηµοσίων σχέσεων 
έχουν την τιµή να οργανώσουν την Ευρωπαϊκή εβδοµάδα κινητικότητας για δεύτερη συνεχή χρονιά 16 µε 22 
Σεπτεµβρίου 2021, µε την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση τοπικών αρχών, φορέων, πολιτών για την 
προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας. Ένας θεσµός ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ο σηµαντικότερος σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιµων προτύπων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Για 
πρώτη φορά ο ∆ήµος µας συµµετείχε το 2020 και κατάφερε να αποσπάσει, ανάµεσα σε 87 δήµους που 
έλαβαν µέρος, την έκτη θέση στην δεκάδα που θα βραβευτεί µε το ποσό των 10.000 ευρώ (χρήµατα που θα 
δοθούν από το πράσινο ταµείο), σε τελετή που θα πραγµατοποιηθεί σε προσεχές διάστηµα.  
Σκοπός µας και για δεύτερη φορά φέτος η διεκδίκηση της διάκρισης του Ευρωπαϊκού βραβείου (15.000 
ευρώ) στην κατηγορία των µικρών πόλεων καθώς των 10.000 ευρώ για τις καλύτερες συµµετοχές.  
Για τους παραπάνω λόγους κρίνονται σκόπιµες οι δαπάνες για την παραπάνω εκδήλωση. 
 
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 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 
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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 2021, υπάρχουν εγγεγραµµένες  
σχετικές πιστώσεις: 
 Στον  Κ.Α. 15.6472.0000  µε τίτλο: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Παρακαλώ να εγκρίνεται την 
πίστωση 3.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ για τις ανάγκες της διοργάνωσης Ευρωπαϊκής 
εβδοµάδας κινητικότητας 2021 από τις 16-8-2021. Το ποσό αυτό θα κατανεµηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εκδήλωσης καθώς επίσης και από τις επιδηµιολογικές συνθήκες λόγω covid-19. Στην περίπτωση του 
βρεθούνε χορηγοί και καλύψουν ένα µέρος της εκδήλωσης το ποσό θα διαµορφωθεί διαφορετικά. 
 Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται η οικονοµική επιτροπή: 
 Nα εγκρίνει την εξειδίκευση   των εγγεγραµµένων πιστώσεων στον παρακάτω Κ.Α. του 15.6472.0000 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021, για τις ανάγκες της διοργάνωσης   της εκδήλωσης: Ευρωπαϊκή 
Εβδοµάδα Κινητικότητας  2021 από τις 16.9.2021 έως 22.9.2021, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σε διάφορα 
σηµεία µέσα στον ιστό της πόλης. 
Στον Κ.Α. 15.6472.0000 µε τίτλο: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ο οποίος αναλύεται ως εξής. 
1)  Προµήθεια ενηµερωτικών φυλλαδίων 14x20 
Μακέτα ηλεκτρονικής αφίσας 33x48 
Banner 3 τεµάχια 80x2 
∆ιάφορα εκτυπωτικά  
2) Υπηρεσίες φωτογραφικής κάλυψης, βίντεο καθώς και ντρόουν όλες τις ηµέρες 16 έως 22 Σεπτεµβρίου 
καθώς κρίνεται απαραίτητο για την αποστολή τους στις Βρυξέλλες όπου θα κριθεί και η βράβευση µας  
3) ενοικίαση τέντας διαστάσεων 3x4,5 όπου θα υπάρχει ενηµερωτικό υλικό, νερά, αναψυκτικά και κεράσµατα 
για όλες τις ηµέρες  
4) ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης στην τελετή έναρξης και λήξης (µε ηχείο και µικροφωνική)  
 5) αγορά χρωµάτων ώστε να διακοσµηθούν τα ΚΑΦΑΟ, διαβάσεις, ζωγραφική σε τοίχους. 
6) αγορά λουλουδιών καθώς φαναράκια ευχών και πυροτεχνήµατα στην τελετή λήξης  
 
Ο δήµος Εορδαίας θα πραγµατοποιήσει την εβδοµάδα της Ευρωπαϊκής Κινητικότητας 16 µε 22  Σεπτεµβρίου 
2021  µε όλα τα µέτρα προστασίας που προβλέπονται για τον covid-19.» 
 
Επίσης  στην υπ’αριθµ.16641/4-8-2021 εισήγηση της  η Αντιδήµαρχος αναφέρει τα εξής:  

«Θέµα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α 15.64710000 ,οικονοµικού έτους 2021 ,µε τίτλο 
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων » για την επιχορήγηση των εκδηλώσεων του Μικρασιατικού 
Συλλόγου Πτολεµαϊδας  οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν από τις 2 έως 5 Σεπτεµβρίου 2021. Η θεατρική 
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οµάδα του Συλλόγου Μικρασιατικών θα συµµετέχει στα ερασιτεχνικά φεστιβάλ του θεάτρου Μολάων 
Πελοποννήσου και Ορεστιάδος Έβρου. Στα αντίστοιχα φεστιβάλ του 2019 είχε αποσπάσει όλα τα πρώτα 
βραβεία κάνοντας την πόλη µας πρέσβειρα στο καλλιτεχνικό και θεατρικό γίγνεσθαι και για το σκοπό αυτό 
ο ∆ήµος Εορδαίας στηρίζει το πολιτιστικό αυτό δρώµενο και συµβάλει στην προσπάθεια αυτή. 

 
Α) 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 άρθρου 14 του Ν.4625/19,ΦΕΚ-139 Α/31.8.2019, ο ∆ήµαρχος : 
……ε) Αποφασίζει για την έγκριση της δαπάνης  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 
περίπτωση, πριν από την απόφαση ∆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.                
                                                                       
Β) Παρακαλούµε να εγκρίνετε την  πίστωση ύψους 2000,00  ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ από τον 
ΚΑ 15.6471.0000  προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη που αφορά  την αγορά   
α. Εκτυπώσεις  αφίσες- µπάνερ» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε 
τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

Αριθµ. Απόφ. 229/2021 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4625/2019 
3. τις υπ’αριθµ  16471/2-8-2021 & 16641/4-8-2021 εισηγήσεις της Αντιδηµάρχου Πολιτισµού Αθλητισµού 
και ∆ηµοσίων σχέσεων 
 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
A.Εγκρίνει και εξειδικεύει την πίστωση ύψους 3.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ από τον Κ.Α. 
15.6472.0000  µε τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, για τις 
ανάγκες της διοργάνωσης «Ευρωπαϊκή εβδοµάδα κινητικότητας 2021» , η οποία θα πραγµατοποιηθεί σε 
διάφορα σηµεία µέσα στον ιστό της πόλης, από τις 16.9.2021 έως 22.9.2021, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι κατωθι αναγραφόµενες δαπάνες: 
1)  Προµήθεια ενηµερωτικών φυλλαδίων 14x20 
Μακέτα ηλεκτρονικής αφίσας 33x48 
Banner 3 τεµάχια 80x2 
∆ιάφορα εκτυπωτικά  
2) Υπηρεσίες φωτογραφικής κάλυψης, βίντεο καθώς και ντρόουν όλες τις ηµέρες 16 έως 22 Σεπτεµβρίου 
καθώς κρίνεται απαραίτητο για την αποστολή τους στις Βρυξέλλες όπου θα κριθεί και η βράβευση µας  
3) ενοικίαση τέντας διαστάσεων 3x4,5 όπου θα υπάρχει ενηµερωτικό υλικό, νερά, αναψυκτικά και κεράσµατα 
για όλες τις ηµέρες  
4) ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης στην τελετή έναρξης και λήξης (µε ηχείο και µικροφωνική)  
5) αγορά χρωµάτων ώστε να διακοσµηθούν τα ΚΑΦΑΟ, διαβάσεις, ζωγραφική σε τοίχους. 
6) αγορά λουλουδιών καθώς φαναράκια ευχών και πυροτεχνήµατα στην τελετή λήξης  
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Β. Εγκρίνει και εξειδικεύει την πίστωση ύψους 2.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ από τον Κ.Α. 
15.6472.0000  µε τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, για την 
επιχορήγηση των εκδηλώσεων του Μικρασιατικού Συλλόγου Πτολεµαϊδας  οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν 
από τις 2 έως 5 Σεπτεµβρίου 2021, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι κατωθι αναγραφόµενες δαπάνες: 
1. Εκτυπώσεις,  αφίσες- µπάνερ 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  229/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνα Τερζοπουλου  
5. Στέφανος Μπιγγας 
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