
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 118/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 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  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, 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 ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. Τσεχελίδης ∆ηµήτριος  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Τσεχελίδης. 
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. 9816/26-5-2020 εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«Θέµα: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 

1. Με το υπ’ αρ. 9290/19-5-2020 έγγραφο του εντεταλµένου συµβούλου Αναστάσιου Λόφτσαλη έγινε 
γνωστή στην υπηρεσία µας η ανάγκη περισυλλογής και εξέτασης διαφόρων επικίνδυνων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς (σκύλων) σύµφωνα µε έγγραφα του αστυνοµικού τµήµατος Εορδαίας. Προκειµένου εποµένως 
να γίνουν διάφορες κτηνιατρικές εξετάσεις, προτείνουµε την τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2020, 
µεταφέροντας το ποσό των 4.800,00 € από το αποθεµατικό στον Κ.Α. 70.6117.0007 για την κάλυψη της 
δαπάνης των 350,00 € όπως αυτή αναφέρεται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο αλλά και για υπηρεσίες 
ορισµού κτηνιάτρου που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους. 

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 

Κωδικός 
Εξόδων 

Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα 
µετά την 
τροπ/ση 

70.6117.0007 

Ορισµός κτηνιάτρου για το 
πρόγραµµα αδέσποτων 
σκύλων 20.000,00 

4.800,00 24.800,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 372.013,20 -4.800,00 367.213,20 

ΑΔΑ: 9Ι4ΩΩΡ6-Η4Ε



ΣΥΝΟΛΟ 0,00   

 
2. Με την υπ’ αρ. 13/2020 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Ε. εγκρίθηκε η εισήγηση της 
Προέδρου Καϊδου Άννα, για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των 24.800,00 € από τον ∆ήµο Εορδαίας, 
ώστε να προβεί στην απευθείας ανάθεση µε Εταιρία Προστασίας ∆εδοµένων σύµφωνα µε Ν.4605/2019 
(ΦΕΚ 52/τ.Α ́/01-04-2019) «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) 
από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».  
Σύµφωνα µε την παρ.1κ(iv) άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/19 στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής επιτροπές είναι και η λήψη απόφασης  για τη  
χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για 
είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.  
Στον προϋπολογισµό έτους 2020 έχει προβλεφθεί το ποσό των 235.000,00 € που αφορά το χρηµατοδότηση 
του ετήσιου προγράµµατος δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006. Κατά συνέπεια 
για την επιπλέον χρηµατοδότηση απαιτείται η τροποποίηση προϋπολογισµού και συγκεκριµένα : 

 Κωδικός 
Εξόδων 

Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.6738.0000 

Χρηµατοδότηση  Κοινωφελούς  
∆ηµοτικής Επιχείρησης  
Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.)  (άρθρου 
259 παρ.1 Κ.∆.Κ.)  

235.000,00 24.800,00 259.800,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 367.213,20 -24.800,00 342.413,20 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00   

 
3. Με την υπ’αριθµ. 48/2020 Α∆Σ τροπ/κε ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2020 και ενισχύθηκε η πίστωση 

στον Κ.Α. 30.7333.0083 µε τίτλο : Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος δια ασφαλτικού 
µίγµατος (ΣΑΤΑ+16000 ΤΑΚΤΙΚΑ),προκειµένου να εκτελεστεί το έργο  προϋπολογισµού 300.000,00 
€. Η υπ’αριθµ 3/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών έχει τίτλο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου ∆ήµου Εορδαίας». Εποµένως απαιτείτε η τροποποίηση του 
προϋπολογισµού  και του τεχνικού προγράµµατος έτους 2020 ως προς τον τίτλο του έργου.» 

Επίσης µε την υπ’αριθµ. 11258/11-6-2020 εισήγηση της η Οικονοµική Υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «Με την 
64/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας. Στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου δεν έχει προβλεφθεί το αντίστοιχο ποσό και κατά συνέπεια θα πρέπει να προβούµε στη 
τροποποίηση προϋπο0λογισµού έτους 2020. Συγκεκριµένα προτείνουµε την κάτωθι τροποποίηση: 
 

Κωδικός 
Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα 
µετά την 
τροπ/ση 

60.7135.0022 
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού για το 
Κέντρο Κοινότητας (ΕΣΠΑ) 34.019,00 -3.000,00 31.019,00 

15.6232.0006 

Μισθώµατα κτιρίου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας  
∆ήµου Εορδαίας   5.400,00 5.400,00 

15.6232.0007 

Μισθώµατα κτιρίου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας του 
∆ήµου Εορδαίας  (ΕΣΠΑ)   3.000,00 3.000,00 

ΑΔΑ: 9Ι4ΩΩΡ6-Η4Ε



00.9111.0000 Αποθεµατικό  503.006,63 -5.400,00 497.606,63 

  
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 118/2020 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει 
2.τις  υπ’αριθµ. 9816/26-5-2020 & 11258/11-6-2020 εισηγήσεις της οικονοµικής υπηρεσίας.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2020 όπως αυτή αναλύεται 
παραπάνω. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό. 118/2020. 

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

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. Στέφανος Μπιγγας 
 4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 5.Τσεχελίδης ∆ηµήτριος 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
  

 

ΑΔΑ: 9Ι4ΩΩΡ6-Η4Ε
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