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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-1-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 1073/17-1-2020 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση της υπ’αριθµ 62/2019 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠI∆ µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε, µε θέµα : 
«Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2020 και ορισµός επιτροπής παρακολούθησης».  
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 την υπ’αριθµ 62/2019 απόφαση ∆.Σ. της « 
Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Εορδαίας» Ν.Π.Ι.∆ µε την επωνυµία Κ.Ε.∆.Ε, που αφορά το ετήσιο πρόγραµµα δράσης για 
το 2020 και ορισµό επιτροπής παρακολούθησης. Στη συνέχεια  ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στην  Πρόεδρο του ∆Σ της 
Κ.Ε.∆.Ε. κα Καϊδου Άννα, η οποία ενηµέρωσε ότι στη συνεδρίαση της Κ.Ε.∆.Ε. , επί του 2ου θέµατος, ο ∆ιευθυντής της, κ. 
Λιακάκος ∆ηµήτριος ανέφερε ότι το υπό έγκριση ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2020 της ΚΕ∆Ε διέπεται από την παραγρ. 3 του 
άρθρου 206 του Ν. 3463/2006, η ΚΕ∆Ε κατήρτισε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης 2020, από το οποίο θα χρηµατοδοτηθούν 
οι δράσεις οι οποίες δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα καλυφθούν δαπάνες οι οποίες βαρύνουν την Επιχείρηση. 
Συνολικά και για το τρέχον έτος (2020), τα έσοδα από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΚΕ∆Ε, ανέρχονται στις 
επτακόσες  εβδοµήντα τέσσερες χιλιάδες , επτακόσα οκτώ και έντεκα λεπτά  (774.708,11 €) ενώ τα έξοδα σε 
εννιακόσιες σαράντα τέσσερες χιλιάδες επτακόσα οκτώ και έντεκα λεπτά ευρώ (944.708,11 €). 
Η χρηµατοδότηση η οποία θα προέλθει από το ∆ήµο ισούται µε τη διαφορά των δύο, δηλ. ανέρχεται στις διακόσιες τριάντα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (235.000,00 €). Το ποσό αυτό είναι εγγεγραµµένο στον ψηφισθέντα ήδη προϋπολογισµό 2020 του 
∆ήµου Εορδαίας και θα απορροφηθεί σταδιακά από το ∆ήµο εντός του 2020 µε την έκδοση των προβλεποµένων 
δικαιολογητικών και παραστατικών.  
Σε ότι αφορά για την τριµελή επιτροπή, η κα Καϊδου πρότεινε στο σώµα για την παρακολούθηση του Ετησίου Προγράµµατος 
∆ράσης να οριστεί επιτροπή, από πλευράς της Κ.Ε.∆.Ε. να συµµετεχει η ίδια και ο Αντιπρόεδρος του ∆Σ κ. Κεσκερίδης 
Χρήστος και από τον ∆ήµο Εορδαίας, η εν ενεργεία  Αντιδήµαρχος Πολιτισµού – Αθλητισµού και ∆ηµοσίων Σχέσεων κα 
Μαρία Αντωνιάδου.   
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΟΜΘΩΡ6-ΞΦΤ



 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ. 4/2020 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει 
2. την υπ’αριθµ 62/2019 Α∆Σ απόφαση του Ν.Π.Ι.∆ « Κοινοφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας» µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εγκρίνει την 62/2019  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της « Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας» µε την 
επωνυµία ΚΕ∆Ε Ν.Π.Ι.∆ και πιο συγκεκριµένα : 
1) Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης 2020 της Κ.Ε.∆.Ε όπως αυτό εµφαίνεται στην ως άνω απόφαση. 
2) Ορίζεται Τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ∆ 2020 της ΚΕ∆Ε ως εξής: η κα.  Καΐδου Άννα Πρόεδρος  και ο 

Αντιπρόεδρος κ. Κεσκερίδης Χρήστος  να  εκπροσωπήσουν την Κ.Ε.∆.Ε. και από τον ∆ήµο Εορδαίας η εν ενεργεία  
Αντιδήµαρχος Πολιτισµού – Αθλητισµού και ∆ηµοσίων Σχέσεων κα Μαρία Αντωνιάδου. 

 
                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  4/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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. ∆ηµητριος Σποντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
 

 

ΑΔΑ: 6ΟΜΘΩΡ6-ΞΦΤ
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