
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 145/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 26356/13-12-2019 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 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αλλαγή χρηµατοδότησης εκπόνηση µελέτης:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ».  
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ έτους 2019.          
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….………………. ……………………. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών υπ’αριθµ 
26496/16-12-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η οποία έχει ως εξής: 
«Με την υπ. Αριθµ. 75/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η εκπόνηση της µελέτης για το 
έργο «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας» συνολικού προϋπολογισµού 74.044,69 ευρώ. Στην ίδια απόφαση 
αποφασίσθηκε η διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισµού και η ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση αυτής. 
Ωστόσο, από παράλειψη στην ίδια ή σε άλλη  πρόσθετη απόφαση δεν αποφασίσθηκε η χρηµατοδότηση της 
εν λόγω µελέτης από το ΕΑΠ 2012-2016 προκειµένου να διενεργηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες ένταξης .  
Οι διαδικασίες αυτές, απαιτούν τη λήψη αντίστοιχης απόφασης περί ένταξης και την παραποµπή στον 
Τοπικό Πόρο προκειµένου να αποφανθούν τα αντίστοιχα όργανα  δηλαδή το Περιφερειακό Συµβούλιο και η 
Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην συνέχεια εκδίδεται πράξη ένταξης η οποία και αποστέλλεται στον φορέα 
πρότασης και υλοποίησης. 
Στο µεσοδιάστηµα , ωστόσο  διενεργήθηκε ο  διαγωνισµός  και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία ΥΕΤΟΣ ΑΕ.  
Μετά την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης και την ολοκλήρωση αυτής  έγινε αποδοχή αυτής και ο  ανάδοχος 
προέβη στις  διαδικασίες για την αποπληρωµή τµηµατικά της αµοιβής που είχε συνοµολογηθεί µε τη 
σύµβαση. Για τον λόγο αυτόν εξέδωσε  τιµολόγιο  ύψους 12.369,00 € απέδωσε ΦΠΑ και προέβη σε 
αντίστοιχες κρατήσεις το οποίο και απέστειλε στην υπηρεσία  για την πληρωµή. 
Ωστόσο , η πληρωµή  του εκδοθέντος τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει από  πιστώσεις του  ΕΑΠ, λόγω της ως 
άνω παράλειψης ένταξης  και της έλλειψης αποφάσεων των ως άνω  συλλογικών οργάνων. 

Για τον λόγο αυτόν προτείνεται   να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2019 ως προς τη 
χρηµατοδότηση και συγκεκριµένα: 

 

ΑΔΑ: 6ΩΓΞΩΡ6-Υ2Δ



ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   
10-12-2019 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

1319.0001 

Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος Τέλους Ανάπτυξης Π.∆.Μ. 
(Ε.Α.Π) 

14.607.825,78 -12.369,00 14.595.456,78 

      -12.369,00   

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
10-12-2019 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

70.7135.1000 

Λοιπός εξοπλισµός σχολικών µονάδων 
(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ 37133,09 
+ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019 39.950,00-
12.369,00) 

75.703,54 -12.369,00 63.334,54 

15.7411.0024 
Μελέτη Ανέγερσης 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας 
(ΕΑΠ) 

74.044,69 
=12.369 (ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - 
12.369,00 ΕΑΠ 

74.044,69 

      -12.369,00   

Το µέλος Αθ. Τερζοπουλου είναι αρνητική στην ανωτέρω τροποποίηση. 
Το µέλος ε. Κοκκινιδης τόνισε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 145/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχυει 
2.   την υπ’αριθµ. 26496/16-12-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2019 ως προς την αλλαγή 
χρηµατοδότησης µόνο για το ύψος των 12.369,00 € , όπως αυτή αναλύεται παραπάνω . 
Το µέλος Αθ. Τερζοπουλου ψήφισε αρνητικά . 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 145/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
 4.Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.Στέφανος Μπιγγας 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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