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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-5-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, 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. 8815/11-
5-2020 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. 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.Κοκκινιδης Ευσταθιος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπούλου  
7. Στέφανος Μπίγγας 
 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, ανέφερε ότι η ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  µε τέσσερις εισηγήσεις προτείνει την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 ως έξης:  
Στην υπ’αριθµ 8147/23-4-2020 (1β) εισήγηση της αναφέρονται τα εξής: 
«Με την υπ’ αρ. 385/2010 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η λύση της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Αθλητισµού Πτολεµαΐδας (∆.Ε.Α.Π) µε την οποία ορίστηκαν εκκαθαριστές οι ορκωτοί λογιστές 
Χρήστος Παπαδηµητρίου και Σταµάτης Κουσβελάρης. Ύστερα από  παραίτηση που υπέβαλε ο δεύτερος και 
η οποία έγινε αποδεκτή  µε την 134/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρέµεινε σε ισχύ η σύµβαση µε 
αριθµό 599/13-10-2010 µεταξύ του πρώην ∆ήµου Πτολεµαΐδας και της συνεργαζόµενης εταιρείας µε την 
επωνυµία «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε (ΣΟΛ Α.Ε.)». Ως αµοιβή ορίστηκε το ποσό των 6.000,00 € 
πλέον του αναλογούντος  ΦΠΑ, πλέον των εξόδων µετακίνησης και διαµονής µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. 
 Σύµφωνα µε την παρ. 2 του  άρθρου 1  της ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος 
Β’): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2020 – 
τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης, στον προϋπολογισµό εγγράφονται όλες οι δαπάνες 
και τα έσοδα του ∆ήµου, τα οποία αναµένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού έτους. Στην παρ. 4 του άρθρου 1 της προαναφερόµενης ΚΥΑ ορίζεται  ρητά ότι, σε 
κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προµήθεια ή µελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησής 
τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισµό, µόνο τα ποσά που εκτιµάται ότι θα 
πραγµατοποιηθούν εντός του οικονοµικού έτους που αυτός αναφέρεται. 
 Με την υπ’ αρ.  35/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκκαθάριση της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Αθλητισµού Πτολεµαΐδας (∆.Ε.Α.Π) και κατά συνέπεια πρέπει να προβούµε και στην αντίστοιχη 
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τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2020  προβλέποντας το ποσό της αµοιβής που αναλογεί στην 
συγκεκριµένη εκκαθάριση. 
Συγκεκριµένα προτείνουµε την κάτωθι τροποποίηση: 

Κωδικός 
Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

10.6115.0000 Αµοιβές λογιστών 5.000,00 8.000,00 13.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 386.241,20 -8.000,00 378.241,20 

      0,00   

          
Στην υπ’αριθµ 8487/4-5-2020 (1 α) εισήγησή της τα εξής: 
1. Στο ταµείο του ∆ήµου υπάρχει διαθέσιµο το ποσό των 6.228,00 € για την «Προµήθεια ειδικού 

εξοπλισµού για την συντήρηση παλαιοντολογικού Μουσείου Πτολεµαΐδας». Το ποσό αυτό εκ 
παραδροµής δεν υπολογίστηκε στον προϋπολογισµό έτους 2020 στον Κ.Α. 15.7335.0057, όπως έπρεπε 
αλλά παρέµεινε στο αποθεµατικό. Αντ' αυτού, στον Κ.Α. 15.7335.0057 «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού 
για την συντήρηση παλαιοντολογικού Μουσείου Πτολεµαΐδας» εγγράφηκε το ποσό των 6.228,00 €  από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ.  Με την αρ. 4/2020 τεχνική έκθεση της ∆/νσης περιβάλλοντος έγινε γνωστή στην 
υπηρεσία µας η ανάγκη για την προµήθεια επίστυλων σταθερών µεταλλικών καλαθιών µε σταχτοδοχείο 
µε εκτιµώµενη ύψους  6.227,28 €.  
Προτείνουµε εποµένως την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2020, µεταφέροντας το ποσό των 
6.228,00 € από τον Κ.Α. 15.7335.0057 «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για την συντήρηση 
παλαιοντολογικού Μουσείου Πτολεµαΐδας»  στον ΝΕΟ Κ.Α 30.7135.0081 µε τίτλο «Προµήθεια 
επίστυλων σταθερών µεταλλικών καλαθιών µε σταχτοδοχείο» µε ταυτόχρονη µεταφορά του ποσού των 
6.228,00 € (πιστώσεις της ∆ΕΗ) από το αποθεµατικό, στον Κ.Α. 15.7335.0057.  
Αναλυτικότερα ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 

Κωδικός 
Εξόδων 

Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά 
την τροπ/ση 

15.7135.0057 
Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για την συντήρηση 
παλαιοντολογικού Μουσείου Πτολεµαΐδας (ΧΡΗΜ. ∆ΕΗ) 

6.228,00 
=6228 ΧΡΗΜ. 

∆ΕΗ- 6228 ΧΡΗΜ 
ΣΑΤΑ 

6.228,00 

30.7135.0081 
Προµήθεια επίστυλων σταθερών µεταλλικών καλαθιών µε 
σταχτοδοχείο (ΣΑΤΑ) 

0,00 6.228,00 6.228,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 378.241,20 -6.228,00 372.013,20 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00   

2. Ο αντιδήµαρχος Κος Ορφανίδης πρότεινε επίσης τη ενίσχυση του Κ.Α. 35.7135.0065  «Προµήθεια 
παγκακιών»  µε το ποσό των 14.800,00 €, µε σκοπό την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού και 
την αισθητική αναβάθµιση των χώρων αναψυχής, των πλατείων και πάρκων του ∆ήµου µας. 
Συγκεκριµένα πρότεινε τη παρακάτω τροποποίηση: 

Κωδικός 
Εξόδων 

Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά 
την τροπ/ση 

35.7135.0065 Προµήθεια  παγκακιών (ΣΑΤΑ 10.000) 10.000,00 14.800,00 24.800,00 

35.6692.0000 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 
χλοοτάπητα. Υπηρεσία Πρασίνου 10.000,00 -1.800,00 8.200,00 

35.6692.0001 
Προµ. & φύτευση πολυετών ποών σε πάρκα Υπηρεσία 
Πρασίνου 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 

35.6692.0002 Σπορά & φύτευση εποχιακών φυτών Υπηρεσία Πρασίνου 20.000,00 -2.000,00 18.000,00 

35.6693.0000 
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και 
βελτιωτικών εδάφους" 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 

35.6693.0001 
Λιπάνσεις & καταπολέµιση ασθενειών φυτ. πληθ.Υπηρεσία 
Πρασίνου 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00   

Στην υπ’αριθµ 8451/4-5-2020 (1γ) εισήγησή της, τα εξής: 
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«Με την υπ ́αριθµ. 24891/16-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δόθηκε στο ∆ήµο µας το ποσό των 
7.500,00 € για την κάλυψη αναγκών αναφορικά µε την προστασία των αδέσποτων µικρών ζώων στο πλαίσιο 
της αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορονοϊού COVID-19. 
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση µε τα ανωτέρω ποσά οι ∆ήµοι µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 
ενέργειες όπως: 
α) προµήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα διοικητικά τους όρια, 

β) προµήθεια φαρµακευτικών σκευασµάτων για αδέσποτα ζώα στα διοικητικά τους όρια και 

γ) λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα. 

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 

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: 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   04-05-
2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

0611.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89). 6.057.886,00 7.500,00 6.065.386,00 

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  05-4-

2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

70.7425.0008 
Κάλυψη αναγκών αναφορικά µε την προστασία των αδέσποτων 
µικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορονοϊού COVID-19 

0,00 7.500,00 7.500,00 

 
Και στην 8613/5-5-2020 ( 1δ) εισήγηση τα εξής: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020( ΦΕΚ 53 τεύχος .Α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 
3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονοµική επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση της, να 
αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης 
χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες στον 

ΑΔΑ: ΨΒΥΟΩΡ6-ΡΜΦ



προϋπολογισµό .Με την ως άνω απόφαση της οικονοµικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής µε το υπ’ αρ. 8287/28-4-2020 έγγραφο της, 
απέστειλε στην υπηρεσία µας δέκα µελέτες µε θέµα, τη συντήρηση και ευπρεπισµό χώρων πρασίνου 
κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας συνολικής δαπάνης 27.943,06 €. Στις µελέτες αυτές τονίζεται η 
υποστελέχωση της ∆/νσης και  το γεγονός ότι το προσωπικό της ανήκει παράλληλα και στην πολιτική 
προστασία. Το πρόβληµα  της ορθής συντήρησης του πρασίνου  εντείνεται σε συνδυασµό µε την περίοδο 
κρίσης που διανύουµε λόγω του κοροναϊου  Covid19. 
Συγκεκριµένα οι µελέτες  αφορούν εργασίες αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κλαδέµατα 
θάµνων και διαµορφώσεις θάµνων και φυτικών µπορντούρων  στις παρακάτω κοινότητες: 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ∆Ε ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ   

1 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ 3.327,17 

10 ΠΕΡ∆ΙΚΚΑΣ -  ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΣΟΣ 4.384,64 

7 ΓΑΛΑΤΕΙΑ- ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α -  ∆ΡΟΣΕΡΟ 4.469,75 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. 12.181,56 

   

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ∆Ε ΒΛΑΣΤΗΣ   

3 ΒΛΑΣΤΗ 1.495,94 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. 1.495,94 

   

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ   

2 ΑΡ∆ΑΣΣΑ  - ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 2.579,20 

3 ΑΝΑΡΡΑΧΗ 1.109,06 

6 ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΗΛΟΧΩΡΙ -  ΦΟΥΦΑΣ 2.692,68 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. 6.380,94 

   

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ∆.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ   

4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΚΟΜΝΗΝΑ 2.746,85 

5 ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ - ΠΥΡΓΟΙ 2.594,68 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. 5.341,53 

   

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   

8 ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ 1.253,49 

9 ΣΠΗΛΙΑ -  ΕΡΜΑΚΙΑ 1.289,60 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. 2.543,09 

   
Σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του 
Ν.4585/2018, όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό 
Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου  και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον 
αφορούν σε διαφορετικές δηµοτικές ενότητες. Η ρύθµιση αφορά κάθε είδος εγγραφής δηλαδή πιστώσεις για 
εκτέλεση έργων, προµηθειών, εργασιών ή µελετών και είναι αναγκαία διότι επιτρέπει την διενέργεια των 
διαδικασιών ανάθεσης από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των δηµοτικών ενοτήτων έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες, να αποφεύγονται οι µετακινήσεις προσωπικού για την διεκπεραίωση 
των διαδικασιών ανάθεσης και να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση των προµηθευτών και εργοληπτών 
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κάθε περιοχής στους διαγωνισµούς που έχουν τοπική αναφορά έτσι ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονοµία, 
ιδίως στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής κρίσης. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης, προκειµένου: 

1. Να διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης 
και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τις 10 µελέτες του 
εγγράφου 8287/28-4-2020 της ∆/νσης  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, από το 
υπάρχον προσωπικό 

2. Να ανατεθούν οι υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  κοινοτήτων του ∆ήµου 
Εορδαίας σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

3. Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός του ∆ήµου και να προβλεφθούν ξεχωριστές πιστώσεις ανά 
δηµοτική ενότητα προκειµένου να επισπευτεί η διαδικασία ανάθεσης ως εξής: 

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 5-5-
2020  

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

35.6262.0068 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Πτολεµαΐδας 

0,00 12.181,56 12.181,56 

35.6262.0069 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Μουρικίου 

0,00 6.380,94 6.380,94 

35.6262.0070 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. Βερµίου 0,00 5.341,53 5.341,53 

35.6262.0071 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. Αγ. 
Παρασκευής 

0,00 2.543,09 2.543,09 

35.6262.0072 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. Βλάστης 0,00 1.495,94 1.495,94 

10.8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Παρελθόντων Οικονοµικών 
Ετών ΠΟΕ) 

70.000,00 -27.943,06 42.056,94 

ΣΥΝΟΛΟ   0,00  

 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου & Στ.Μπίγγας µε σχετικό email ψήφισαν ως 
εξης: I.1(α) µε αριθµ πρωτ 8487/4-5-2020 θετικά εφόσον είναι σύµφωνα µε το νόµο , II. 1(β)  µε αριθµ πρωτ 
8147/23-4-2020 όχι, III. 1(γ) µε αριθµ. πρωτ. 8451/4-5-2020 ναι , IIII. 1(δ) µε αριθµ. πρωτ. 8613/5-5-2020 ναι. 
 

Αριθµ. απόφ. 91/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
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.  τις εισηγήσεις της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2020 όπως αυτή 
αναλύεται στις υπ’αριθµ 8147/23-4-2020& 8487/4-5-2020 εισηγήσεις. 
Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου & Στ.Μπίγγας µε σχετικό email ψήφισαν ως εξής: I.1(α) µε αριθµ πρωτ 
8487/4-5-2020 θετικά εφόσον είναι σύµφωνα µε το νόµο , II. 1(β)  µε αριθµ πρωτ 8147/23-4-2020 αρνητικά. 
2. Αποδεχόµαστε το ποσό των 7.500,00 € για την κάλυψη αναγκών αναφορικά µε την προστασία των 
αδέσποτων µικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 
κορονοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την υπ ́αριθµ. 24891/16-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
Τροποποιεί τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020, και εισηγείται να εγκριθεί υποχρεωτικά από το οικείο 
δηµοτικό συµβούλιο, ως εξής: 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    
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Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα    
04-05-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89). 6.057.886,00 7.500,00 6.065.386,00 

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  05-4-

2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

70.7425.0008 

Κάλυψη αναγκών αναφορικά µε την προστασία των 
αδέσποτων µικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορονοϊού 
COVID-19 

0,00 7.500,00 7.500,00 

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. 
3. ∆ιαπιστώνεται η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  
κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τις 10 µελέτες του εγγράφου 8287/28-4-2020 της ∆/νσης  
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, από το υπάρχον προσωπικό. Αποφασίζουµε να 
ανατεθούν οι υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας σε 
ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 
Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός του ∆ήµου και να προβλεφθούν ξεχωριστές πιστώσεις ανά δηµοτική 
ενότητα προκειµένου να επισπευτεί η διαδικασία ανάθεσης ως εξής: 

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα  
5-5-2020  

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

35.6262.0068 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Πτολεµαΐδας 

0,00 12.181,56 12.181,56 

35.6262.0069 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Μουρικίου 

0,00 6.380,94 6.380,94 

35.6262.0070 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. Βερµίου 0,00 5.341,53 5.341,53 

35.6262.0071 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. Αγ. 
Παρασκευής 

0,00 2.543,09 2.543,09 

35.6262.0072 Συντήρηση και ευπρεπισµός χώρων πρασίνου ∆.Ε. Βλάστης 0,00 1.495,94 1.495,94 

10.8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Παρελθόντων Οικονοµικών 
Ετών ΠΟΕ) 

70.000,00 -27.943,06 42.056,94 

ΣΥΝΟΛΟ   0,00  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 91/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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.∆ηµήτριος Σπόντης 
5.Αθηνα Τερζοπουλου 
6 Στέφανος Μπιγγας 
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