
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       αριθµ. απόφ. 86/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή πίστωσης – τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, για δαπάνες αντιµετώπισης της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του κορονοϊού COVID-19 σε 
οικισµούς και καταυλισµούς  Ροµά. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Ευσταθιος 
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.7801/10-4-2020 
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ,στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: ∆απάνες αντιµετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και 
διάδοση του κορονοϊού COVID-19 σε οικισµούς και καταυλισµούς  Ροµά 
Με την υπ ́αριθµ. 20210/27.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δόθηκε στο ∆ήµο µας το ποσό των 
10.000,00 € για προµήθειες υλικού και λοιπών υπηρεσιών συναφών µε την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε 
οικισµούς και καταυλισµούς Ροµά.  
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση µε τα ανωτέρω ποσά οι ∆ήµοι µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 
ενέργειες όπως: 
α) ανάθεση υπηρεσιών απολύµανσης εντός και πέριξ καταυλισµών Ροµά, 
β) ενηµέρωση µε κάθε πρόσφορο µέσο των πληθυσµών Ροµά για τις επιπτώσεις του κορονοϊού, 
γ) παροχή πόσιµου εµφιαλωµένου νερού σε καταυλισµούς, όπου απαιτείται, και 
δ) κάθε άλλο προληπτικό µέτρο που κρίνει ο οικείος ΟΤΑ για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας εντός και 
πέριξ των καταυλισµών. 
Με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 10 της Πράξης  Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος 
A’): Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του, στην περίπτωση όπου στον προϋπολογισµό του φορέα δεν 
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υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση σε οικείο ΚΑΕ ή η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης, γίνεται δεσµευτική εισήγηση για αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο κατά την πρώτη µετά την 
ανάθεση συνεδρίαση αυτού. Υπογραµµίζεται ότι, κατά την ανωτέρω περίπτωση, η σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ.80/2016, 
σύµφωνα µε τις οποίες «4. Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της 
διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγµατικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, 
δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ∆ΙΑΣ κ.λπ.), αναλαµβάνεται υποχρέωση και 
δεσµεύεται η απαραίτητη πίστωση αµέσως µετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασµού, της 
γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείµενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης 
ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους (Υπ ́αριθµ. 
10/18200/13.03.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών) . 
Οι αναθέσεις που θα προκύψουν θα γίνουν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του  άρθρου 118 παρ.1 του Ν.4412/2016. 
Παρακαλούµε εποµένως για την αποδοχή του παραπάνω ποσού και την τροποποίηση του προϋπολογισµού 
ως εξής: 

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   
05-04-2020 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89). 6.047.886,00 10.000,00 6.057.886,00 

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  
05-4-2020 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

70.7425.0007 

∆απάνες αντιµετώπισης της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του 
κορονοϊού COVID-19 σε οικισµούς και καταυλισµούς 
Ροµά 

0,00 10.000,00 10.000,00 

 
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, διατύπωσαν τη θέση πως είναι θετικοί.O 
∆ηµ. Σπόντης & o ∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισαν θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  και οι Ζαφ. 
Σεβαστού και Κυρ. Αντωνιάδης  ψήφισαν επίσης θετικά µέσω email. 
 
                                          Αριθµ. Απόφ. 86/2020 
 
                   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 7801/10-4-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
3. την υπ ́αριθµ. 20210/27.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
4. την Πράξη  Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 
του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Αποδεχόµαστε το ποσό των 10.000,00 € , σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 20210/27.03.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία  επιχορηγούνται οι ∆ήµοι όλης της χώρας, για προµήθειες υλικού και 
λοιπών υπηρεσιών συναφών µε την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη µέτρων 
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αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισµούς και καταυλισµούς Ροµά. Τροποποιεί τον 
προϋπολογισµό οικ. έτους 2020, και εισηγείται να εγκριθεί υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, 
ως εξής: 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   
05-04-2020 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89). 6.047.886,00 10.000,00 6.057.886,00 

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  
05-4-2020 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

70.7425.0007 

∆απάνες αντιµετώπισης της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του 
κορονοϊού COVID-19 σε οικισµούς και καταυλισµούς 
Ροµά 

0,00 10.000,00 10.000,00 

2. Οι αναθέσεις που θα προκύψουν θα γίνουν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  άρθρου 118 παρ.1 του Ν.4412/2016. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 86/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 
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