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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 285/2021 
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 ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη 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 την 
εισήγηση της Αντιδηµάρχου ∆ηµ. Σχέσεων κ. Μαρίας Αντωνιαδου, µε την οποία αιτείται εξειδίκευση 
πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 , προς αντιµετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του 
∆ήµου Εορδαίας. Πιο συγκεκριµένα στην υπ’αριθµ 21194/30-9-2021 στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 «Θέµα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α 15.6474.0000 ,οικονοµικού έτους 2021 ,µε τίτλο 
«Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων » για την επιχορήγηση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσµιας 
Ηµέρας Καρκίνου του Μαστού. Ο Οκτώβριος έχει οριστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ως «Μήνας 
Πρόληψης και Ενηµέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού»  Ο ∆ήµος Εορδαίας συµµετέχοντας στην εθνική 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα προχωρήσει στη συµβολική φωταγώγηση µε ροζ χρώµα της πρόσοψης του  
∆ηµαρχείου το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου καθώς θα πραγµατοποιήσει και ενηµερωτική 
εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το απόγευµα  όπου θα µιλήσουν 
Ιατροί και Ψυχολόγοι. Συµµετέχει ο σύλλογος Καρκινοπαθών ,Φαρµακοποιών ο Ιατρικός και το Πανεπιστήµιο 
∆. Μακεδονίας. 
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 
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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  900,00  ευρώ χωρίς το ΦΠΑ από τον  
ΚΑ 15.6474.0000  προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη που αφορά  τα φωτιστικά ,τα ηλεκτρολογικά , 
αφίσα –µπάνερ , έντυπο υλικό ,γλυκίσµατα, µπαλόνια και λουλούδια.                                                               
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 285/2021 

                                               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. την υπ’αριθµ. 21194/30-9-2021  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει και εξειδικεύει πίστωση ύψους  900,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, από τον  ΚΑ 15.6474.0000 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, για την αντιµετώπιση δαπανών των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 
Παγκόσµιας Ηµέρας Καρκίνου του Μαστού, που αφορά τα φωτιστικά, τα ηλεκτρολογικά, αφίσα –µπάνερ , 
έντυπο υλικό ,γλυκίσµατα, µπαλόνια και λουλούδια, που θα πραγµατοποιηθούν στις 16 και 17 Οκτωβρίου 
2021. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 285/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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