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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 284/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζώσης και µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 , προς αντιµετώπιση δαπανών 
εκδηλώσεων του ∆ήµου Εορδαίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών τις 
εισηγήσεις της Αντιδηµάρχου ∆ηµ. Σχέσεων κ. Μαρίας Αντωνιαδου, µε τις οποίες αιτείται εξειδίκευση 
πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 , προς αντιµετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του 
∆ήµου Εορδαίας. Πιο συγκεκριµένα στην υπ’αριθµ 21195/30-9-2021 αναφέρονται τα εξής: 
«Θέµα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στους Κ.Α 00.64.43.0000, 00.64.33.0000, 15.6471.0004, 
00.6443.0002, οικονοµικού έτους 2021, µε τίτλο «Έξοδα επετειακών εκδηλώσεων του µήνα Οκτωβρίου – 
∆εκεµβρίου 2021 καθώς δεξιώσεις εθνικών, τοπικών εορτών και µνηµόσυνα κοινοτήτων» του ∆ήµου 
Εορδαίας  
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 
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κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού.                
                                                                       
Β) 1. Με τη συµπλήρωση των 80 χρόνων του Ολοκαυτώµατος του Μεσόβουνου και τη συµµετοχή µας 
σε κοινές δράσεις για το έτος Ελλάδας-Ρωσίας για την ανάδειξη κοινών ιστορικών βιωµάτων,  ο δήµος 
Εορδαίας και η Κοινότητα Μεσόβουνου οργανώνει εκδηλώσεις µνήµης και τιµής των εκτελεσθέντων, 
στις  22,23,24/10/2021, µε: 

• Άφιξη του Γενικού Πρόξενου της Ρωσίας στην Ελλάδα και ξενάγησή του στην περιοχή. 

• Παρουσίαση θεατρικής παράστασης και ιστορικού ντοκιµαντέρ, ως καλλιτεχνική προσέγγιση του 
γεγονότος και των συµβολισµών του. 

• Μνηµόσυνο, κατάθεση στεφάνων, δεξίωση. 
 
       2. Με τη συµπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, ο ∆ήµος 
Εορδαίας οργανώνει τις παρακάτω δράσεις: 

 

• Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας φιλοξενεί από 5-15 Οκτωβρίου στο χώρο του Πνευµατικού 
Κέντρου Πτολ/δας την διαδηµοτική έκθεση µε βιβλιοθήκες της Μακεδονίας και του Πολεµικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, µε τίτλο "1821:Οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην τοπική ιστορία" (40 
µπάνερ 5 πλακάτ)  

        5-15 Οκτωβρίου 2021 

• Παρουσίαση βιβλίου του Τάκη Σαλκιτζόγλου "Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821 και η 
συµβολή των µικρασιατών στον εθνικό αγώνα" από τον Μικρασιατικό Σύλλογο Πτολεµαΐδας 10 
Οκτωβρίου 2021 

• Εκδήλωση Θρακικής Εστίας οµιλία µε θέµα "Η συνδροµή των θρακιωτών στην επανάσταση του 
1821" Γιώργος Μάνος, συγγραφέας-ιστορικός / Μουσικό Σχολείο "Αφιέρωµα στους ήρωες της ∆υτ. 
Μακεδονίας-Τρούλος" 14 Οκτωβρίου 2021 

• Ιερά Μητρόπολη µε τίτλο: "Για την πίστη και την λευτεριά" συµµετέχουν οι παιδικές και νεανικές 
χορωδίες του Κέντρου Νεότητας "Αγ. Κύρηκος" Ι.Μ. Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας και Ι.Μ. 
Γρεβενών 17 Οκτωβρίου 2021 

• Έκθεση ζωγραφικής µε Μορφές του 1821 από τη ζωγράφο Γλύκα ∆ιονυσοπούλου Κυριακή 24 
Οκτωβρίου 2021 8.00 µ.µ. 

• Παρουσίαση Βιβλίου από τον Γιάννη Καλπούζο «Ραγιάς» Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 6.30 µ.µ. 

• Έκθεση κούκλας µε το αντί, το βελόνι, το όνειρο και το µεράκι της Νίτσας Ξανθοπούλου Κυριακή 24 
Οκτωβρίου 2021 6.30 µ.µ. 

 
            3. Με τη συµπλήρωση των 99 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή ο ∆ήµος Εορδαίας 
οργανώνει τις παρακάτω δράσεις 

• Θεατρική παράσταση "Λίγο πριν τα σύννεφα" Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεµαϊδας  
       29,30,31 Οκτωβρίου 2021 

 
4. Εκδήλωση µε θέµα την ∆ηµόσια Ιστορία, 4 ∆εκεµβρίου 2021 

• Έκθεση Φωτογραφίας Αλέξανδρου Βρεττάκου «ΑΕΒΑΛ» 

• Οµιλίες: 

1. Τίτλος εισήγησης 
«Τι είναι ∆ηµόσια Ιστορία» 
Οµιλητής: Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, διευθυντής ΜΠΣ «∆ηµόσια 
Ιστορία» (ΕΑΠ) 
2. Τίτλος εισήγησης 
«”Παιδιά στην Κατοχή”. Μια εκπαιδευτική εφαρµογή ∆ηµόσιας Ιστορίας» 
Οµιλήτρια: Αρχοντία Μαντζαρίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Πειραιάς) 
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5. ∆απάνες για την δεξίωση τοπικών και εθνικών εορτών. 

• Απελευθέρωση Πτολεµαΐδας 15 Οκτωβρίου 2021, 28η Οκτωβρίου 2021, Μνηµόσυνο 
Μεσόβουνου 

           Παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση ύψους 5.850,00 ευρώ, δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, από 
τους:  

• ΚΑ 00.6443.0000 1.800 ευρώ 

• ΚΑ 00.64.33.0000 1.000 ευρώ 

• ΚΑ 15.6471.0004 1.200 ευρώ 

• ΚΑ 00.6443.0002 1.850 ευρώ 
 
προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη που αφορά  «Έξοδα επετειακών εκδηλώσεων του µήνα Οκτωβρίου 
– ∆εκεµβρίου 2021 καθώς δεξιώσεις εθνικών, τοπικών εορτών και µνηµόσυνα κοινοτήτων» του ∆ήµου 
Εορδαίας.» 
Επίσης στην 21536/4-10-2021 εισήγησή της , η Αντιδήµαρχος αναφέρει τα εξής: 
«Θέµα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στους Κ.Α 00.64.43.0000, οικονοµικού έτους 2021, µε τίτλο 
«Έξοδα επετειακών εκδηλώσεων του µήνα Οκτωβρίου 2021 καθώς δεξιώσεις εθνικών, τοπικών εορτών και 
µνηµόσυνα κοινοτήτων» του ∆ήµου Εορδαίας  
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.                
                                                                    
1. ∆απάνες για ήχο εθνικών εορτών. 

• Απελευθέρωση Πτολεµαϊδας 15 Οκτωβρίου 2021 και  28η Οκτωβρίου 2021 
 
 Παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση ύψους 600 ευρώ, δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, από τον: 
 

• ΚΑ 00.6443.0000  
προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη που αφορά  «Έξοδα επετειακών εκδηλώσεων του µήνα Οκτωβρίου 
2021» του ∆ήµου Εορδαίας.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 284/2021 

                                               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 3852/2010 

2. τις διατάξεις του ν 4625/20219 
3. τις υπ’αριθµ. 21195/30-9-2021 & 21536/4-10-2021 εισηγήσεις  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εγκρινει και εξειδικεύει πίστωση ύψους  5.850,00 ευρώ, δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, από τους:  
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• ΚΑ 00.6443.0000 1.800 ευρώ 

• ΚΑ 00.64.33.0000 1.000 ευρώ 

• ΚΑ 15.6471.0004 1.200 ευρώ 

• ΚΑ 00.6443.0002 1.850 ευρώ 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, για την αντιµετώπιση των δαπανών  δεξιώσεων εθνικών, τοπικών 
εορτών και µνηµόσυνων κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας  των µηνών Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2021, , 
σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 21195/30-9-2021 εισήγηση. 
2. Εγκρίνει  και εξειδικεύει  πίστωση ύψους 600 ευρώ, δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, από τον ΚΑ 
00.6443.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη της ηχητικής 
κάλυψης  των  επετειακών εκδηλώσεων του µήνα Οκτωβρίου 2021 του ∆ήµου Εορδαίας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 284/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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