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αριθµ. απόφ. 85/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-4-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφορας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ. η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020
εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ.
πρωτ. 7783/10-4-2020 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:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
2. Κοκκινιδης Ευστάθιος
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης
5. ∆ηµήτριος Σπόντης
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας
……………………………………………………………………………………….………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την υπ’αριθµ.7788/10-4-2020
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ,στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020
1. Με την από 5-2-2020 Μελέτη της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών, έγινε γνωστή στην υπηρεσία µας η ανάγκη
για την «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος δια ασφαλτικού µίγµατος» αντί του ποσού των
300.000,00 €. Στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό έτους 2020, υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση
στον Κ.Α. 30.7333.0083 «Συντήρηση οδών µε ασφαλτόµιγµα έτους 2020 (ΣΑΤΑ)» µε το ποσό των 200.000,00
€. Θα πρέπει εποµένως να προβούµε σε τροποποίηση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος
έτους 2020. Συγκεκριµένα προτείνουµε την κάτωθι τροποποίηση:
Κωδικός Εξόδων
15.7336.0135
15.7336.0136
15.7336.0137
15.7336.0138

20.7325.0021
20.7325.0022
20.7325.0026
30.7333.0013
30.7333.0083

Περιγραφή
Συντήρηση γηπέδων ∆.Ε. Βερµίου (ΣΑΤΑ)
Συντήρηση γηπέδων ∆.Ε. Μουρικίου (ΣΑΤΑ)
Συντήρηση γηπέδων ∆.Ε. Αγίας Παρασκευής (ΣΑΤΑ)
Συντήρηση γηπέδων ∆.Ε. Πτολεµαΐδας (ΣΑΤΑ)
Επέκταση - Συντήρηση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου Εορδαίας Ηλεκτροδότηση νέας παροχής περιορισµένης ή µόνιµης
διαρκειας (ΣΑΤΑ)
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)
Βελτίωση - συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού κεντρικής περιοχής
πόλης (ΣΑΤΑ)
Συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆ήµου Εορδαίας (ΣΑΤΑ)
Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος δια ασφαλτικού

∆ιαµορφωθέντα
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

Πρόταση για
τροποποίηση
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00

∆ιαµ/ντα µετά
την τροπ/ση
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

-10.000,00
-10.000,00

40.000,00
40.000,00

150.000,00
150.000,00
200.000,00

-10.000,00
-10.000,00
100.000,00

140.000,00
140.000,00
300.000,00
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30.7411.0000
70.7413.0000
00.9111.0000

µίγµατος (ΣΑΤΑ+16000 ΤΑΚΤΙΚΑ)
Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων. Υπηρεσία
Τεχνικών Έργων (ΣΑΤΑ)
Λοιπές µελέτες (ΣΑΤΑ 11635,98-10000)
Αποθεµατικό

15.000,00
24.800,00
403.579,00

-10.000,00
-10.000,00
-16.000,00
0,00

5.000,00
14.800,00
387.579,00

2.Προέκυψε ανάγκη επέκτασης του ΜΑΝ Πτολεµαΐδας και συγκεκριµένα η σύνδεση του ΕΚΕΤΑ
προϋπολογισµού δαπάνης 7.495,80 € Προκειµένου ωστόσο να καλυφθούν και µελλοντικές ανάγκες
επέκτασης, προτείνουµε τη δηµιουργία του νέου κωδικού 10.7425.0004 «∆απάνες επέκτασης του ΜΑΝ
Πτολεµαΐδας» µε το ποσό των 20.000,00 € και συγκεκριµένα:
Κωδικός Εξόδων
10.7425.0004
00.9111.0000

Περιγραφή
∆απάνες επέκτασης του ΜΑΝ Πτολεµαΐδας
Αποθεµατικό

∆ιαµορφωθέντα
0,00
387.579,00

Πρόταση για
τροποποίηση
20.000,00
-20.000,00

∆ιαµ/ντα µετά
την τροπ/ση
20.000,00
367.579,00

3.Ο ∆ήµος µας είναι εγγυητής σε δάνειο που έχει συναφθεί µεταξύ ∆ΕΥΑΕ και Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων. Το ποσό αυτό παρακρατείτε µέσω της τακτικής κατανοµής που λαµβάνει ο ∆ήµος µας και για το
οποίο είχε προϋπολογιστεί στο ποσό των 195.000,00 €. Τελικά όµως όπως προκύπτει από τις µέχρι τώρα
παρακρατήσεις θα φτάσει στο ποσό των 406.426,20 €. Πρέπει εποµένως να προβούµε στη παρακάτω
τροποποίηση προϋπολογισµού:
Όσον αφορά τα έσοδα
Κωδικός Εξόδων

Περιγραφή

4218.0001

Επιστροφή χρηµάτων από ∆.Ε.Υ.Α.Ε.

∆ιαµορφωθέντα
195.000,00

Πρόταση για
τροποποίηση
211.426,20

∆ιαµ/ντα µετά
την τροπ/ση
406.426,20

Πρόταση για
τροποποίηση
211.426,20

∆ιαµ/ντα µετά
την τροπ/ση
406.426,20

Όσον αφορά τα έξοδα
Κωδικός Εξόδων

Περιγραφή

00.6818.0001

Εγγύησεις ∆.Ε.Υ.Α.Ε

∆ιαµορφωθέντα
195.000,00

4.Με την από 9-4-2020 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης περιβάλλοντος έγινε γνωστή στην υπηρεσία µας η
ανάγκη για προµήθεια µίας κεφαλής κλαδέµατος παλινδροµικού τύπου, συνολικού ποσού 13.020,00 €. Το
ποσό αυτό δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2020 και προκειµένου να καλυφθούν και
παρόµοιες µελλοντικές ανάγκες, προτείνουµε τη δηµιουργία του νέου κωδικού 35.7135.0000 µε τίτλο
«Λοιπός εξοπλισµός. (Υπηρεσία πρασίνου)» µε το ποσό των 20.000,00 € και συγκεκριµένα:
Κωδικός Εξόδων

Περιγραφή

00.8115.0000

∆ιάφορα έξοδα

35.7135.0000

Λοιπός εξοπλισµός. (Υπηρεσία πρασίνου)

∆ιαµορφωθέντα

Πρόταση για
τροποποίηση

∆ιαµ/ντα µετά
την τροπ/ση

110.000,00

-20.000,00

90.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Τα µέλη
Αθ. Τερζοπούλου και Στ.Μπίγγας ,σύµφωνα µε το σχετικό e-mail, δήλωσαν παρόντες. O ∆ηµ. Σπόντης & ο
∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισαν θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και οι Ζαφ. Σεβαστού και Κυρ.
Αντωνιάδης ψήφισαν επίσης θετικά µεσω e-mail.
Αριθµ. Απόφ. 85/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. την υπ’αριθµ 7788/10-4-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΑΔΑ: 6ΒΖΡΩΡ6-6Λ5

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2020 όπως αυτή αναλύεται
παραπάνω.
Τα µέλη Αθ. Τερζοπούλου και Στ.Μπίγγας ,σύµφωνα µε το σχετικό e-mail, δήλωσαν παρόντες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 85/2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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. ∆ηµήτριος Σπόντης

