
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 348/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  40ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-12-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 28130/9-12-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2021. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. Αθηνά Τερζοπουλου 
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2.  
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 υπ’ 
αριθµ. 27782/6-12-2021 εισήγηση της Αντιδηµάρχου ∆ηµ. Σχέσεων Μ. Αντωνιαδου, στη οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
«Θέµα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στους Κ.Α 00.64.33.0000, ΚΑ 15.6471.0000 & ΚΑ 
15.6471.0005 οικονοµικού έτους 2021, µε τίτλο «Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του ∆ήµου Εορδαίας οι 
οποίες θα πραγµατοποιηθούν έως τις 07/01/2022 στην πόλη καθώς και εκδηλώσεις οι οποίες θα 
πραγµατοποιήσουν οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι και δρώµενα Χριστουγέννων στις τοπικές κοινότητες».  
Να σηµειωθεί ότι το ποσό από τον & ΚΑ 15.6471.0005 των 2.000,00€ είναι δωρεά της ∆ΕΗ για τις 
Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις και θα πρέπει στις χορηγίες να αποτυπώνεται το λογότυπο τους. 
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 
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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.                
                                                                       

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΧ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ 
∆ΕΝΤΡΩΝ 

24 90 2.160,00 

2 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΛΑΙΕΡ 1.200 1,00 1.200,00 

3 ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΑ 

15m3 130,00 1.950,00 

4 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΒΑΝΝΕR 7 50,00 350,00 

5 ΑΦΙΣΕΣ 38Χ52 500 1,00 500,00 

6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Α4 

1,000 2,00 2.000,00 

7 ΝΕΡΑ 500 1,50 750,00 

8 ΧΥΜΟΙ 400 2,20 880,00 

9 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 1735 1,50 2602,05 

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ∆ΕΞΙΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 

1 200,00 200,00 

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ∆ΩΡΩΝ 

1 200,00 200,00 

12 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ 2 150,00 300,00 

13 ΜΠΑΛΟΝΙΑ(ΣΥΣΚ) 20 7 140,00 

14 ΜΠΑΛΟΝΙΑ 500 0,20 100 

16 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1 500 500 

 
1. ∆απάνες για προµήθειες διαφόρων υλικών για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις. 
           Παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση ύψους 11.632,05€ ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24&, 
από τον: 

• ΚΑ 15.6471.0000  
& 
           Παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση ύψους 200,00€ ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24, από 
τον: 

• ΚΑ 00.6433.0000  
Εγκρίνετε την πίστωση ύψους 2.000,00€ ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24&, από τον: 

• ΚΑ 15.6471.0005  
 

• προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη που αφορά τους ΚΑ 15.6471.0000  «Προµήθειες 
διαφόρων υλικών για τις  Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις» & τους ΚΑ 00.6433.0000 «Προµήθεια 
αναµνηστικών δώρων»,  ΚΑ 15.6471.0005 «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων δωρεά 
∆ΕΗ»  του ∆ήµου Εορδαίας» 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω, το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά ενώ τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στεφανος Μπίγγας 
δήλωσαν παρόντες. 
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Αριθµ. Απόφ. 348/2021 
                                               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. την υπ’αριθµ 27782/6-12-2021 εισήγηση της Αντιδηµάρχου ∆ηµ. Σχέσεων 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εξειδικεύει πιστώσεις από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και πιο συγκεκριµένα: πίστωση ύψους 
11.632,05€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% από τον ΚΑ 15.6471.0000 «Προµήθειες διαφόρων υλικών 
για τις  Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις», πίστωση ύψους 200,00€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
από τον ΚΑ 00.6433.0000 «Προµήθεια αναµνηστικών δώρων» & πίστωση ύψους 2.000,00€ ευρώ  από τον 
ΚΑ 15.6471.0005 ( χορηγία ∆ΕΗ σχετ η 339/2021 ΑΟΕ) «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων δωρεά 
∆ΕΗ» , προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι δαπάνες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Εορδαίας όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται παραπάνω . 
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στέφανος Μπίγγας δήλωσαν παρόντες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 348/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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