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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  3ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-2-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 3391/11-2-2020 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.∆. 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  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας 
8. Αθανασιος Τουρτουρης 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το Μέλος Ευσ. Κοκκινιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο Αθ. Τουρτουρης. 
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 
3317/10-2-2020 εισήγηση της Αν.  προϊσταµένης του τµήµατος Προϋπ/σµού & Οικ. Πληρ/σης η οποία έχει ως 
εξής: 
«ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.∆.  έτους 2020 
Με την υπ’ αρ. 346/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκαν οι πίνακες του Ο.Π.∆.  του άρθρου 76 
του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε µε το  άρθρο 4 του Ν. 4111/2013. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ 
34574/5-7-2018 (φεκ 2942/20-7-2018 τεύχος Β’), οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων 
των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΟΠ∆ αναµορφώνονται υποχρεωτικά κατά το 
χρόνο υποχρεωτικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που 
αφορά η στοχοθεσία. Για την αναµόρφωση αυτή λαµβάνονται υπόψη τα πραγµατικά αποτελέσµατα όπως 
αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των 
στοιχείων διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναµόρφωση, δύναται να 
τροποποιηθεί η χρονική κατανοµή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της 
στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας αποστέλλουµε τον αναµορφωµένο Πίνακα 5Α  Στοχοθεσίας 
οικονοµικών αποτελεσµάτων  έτους 2020 και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 44/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  

ΑΔΑ: 6ΑΘ1ΩΡ6-Μ74



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΄αρίθµ 3317/10-2-2020 εισήγηση  
3. του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε µε το  άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 
4. το άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (φεκ 2942/20-7-2018 τεύχος Β’) 
5. την υπ’ αρ. 346/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκαν οι πίνακες του Ο.Π.∆ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.∆. έτους 2020 όπως αυτή αναλύεται 
παραπάνω. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 44/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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. Αθανάσιος Τουρτουρης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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