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Αριθµ. απόφ. 5/2020

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 61/2019 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε ΝΠI∆, µε θέµα: «Έγκριση
Προϋπολογισµού της Κ.Ε.∆.Ε. έτους 2020».
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 61/2019 απόφαση ∆.Σ. της «
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας» µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε Ν.Π.Ι.∆, που αφορά την «Έγκριση Προϋπολογισµού της
Κ.Ε.∆.Ε. έτους 2020». Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο του ∆Σ της Κ.Ε.∆.Ε., κα Καϊδου Άννα η
οποία έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τον συνταχθέντα προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων για το
οικονοµικό έτος 2020 και ο οποίος είναι ισοσκελισµένος (έσοδα- έξοδα) στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου πέντε χιλιάδων
εξακοσίων εξήντα επτά και τριάντα επτά λεπτών (1.005.667,37€) και περιλαµβάνει, στο µεν σκέλος των εσόδων,
διασφαλισµένα ποσά από κονδύλια των δοµών κοινωνικής πρόνοιας, έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ετήσιο πρόγραµµα
δράσης 2020 – δίδακτρα και ενοίκια), στο δε σκέλος των εξόδων, προηγούµενες οφειλές σε δεδουλευµένα και προµηθευτές,
ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, αµοιβές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα κλπ καθώς και τις προβλέψεις αναλόγων εξόδων
του οικ. έτους 2020).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Αριθµ. απόφ. 5/2020
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 61/2020 Α∆Σ του Ν.Π.Ι.∆ µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Εγκρίνει την 61/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της « Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας» µε την
επωνυµία ΚΕ∆Ε Ν.Π.Ι.∆, που αφορά τον προϋπολογισµο της Κ.Ε.∆.Ε. έτους 2020, ο οποίος είναι ισοσκελισµένος (έσοδαέξοδα) στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά και τριάντα επτά λεπτών
(1.005.667,37€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 5/2020.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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