
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 99/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της 20/2020 Α∆Σ του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΟΙΠΠΑΠ µε θέµα: « 3η Αναµόρφωση 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2020» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Ευστάθιος 
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. 20/2020 Α∆Σ 
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΟΙΠΠΑΠ µε θέµα: « 3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020» , 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
« Στο πλαίσιο της εύρυθµης λειτουργίας του Ν.Π.Π.Π ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π εξαιτίας των έκτακτων αναγκών που έχουν 
δηµιουργηθεί υπάρχει ανάγκη τροποποίησης Κ.Α Εξόδων του τρέχοντος Π/Υ που δεν θα χρησιµοποιηθούν ή 
πλεονάζουν, προκειµένου να ενισχυθούν Κ.Α που δεν επαρκούν ώστε να καλυφθούν δαπάνες που δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του Προϋπολογισµού. 
Ως εκ τούτου απαιτείται η αποδέσµευση ποσών από τους Κ.Α 00.8241.0000 και 10.7135.0001. 
Συνολικά ανακατανέµονται 72.700,00€ στους παρακάτω Κ.Α εξόδων οι οποίοι διαµορφώνονται ως εξής: 
 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 

31/03/2020 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

00.6117.0000 
Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελµατία. 

0,00 +17.400,00 17.400,00 

ΑΔΑ: ΩΕΦΦΩΡ6-ΦΣΖ



00.6117.0003 Αµοιβή ελεύθερου επαγγελµατία 

(φύλαξη µουσείου κα) 
4.000,00 +5.000,00 9.000,00 

00.8241.0000 
 

∆όσεις δανείων Τ.Π.&∆ 
 

3.000,00 -300,00 2.700,00 

00.8242.0021 ΑΠΕΡΓΙΑ Γενικές Υπηρεσίες 0,00 +300,00 300,00 

10.6041.0000 
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
325.200,00 +40.000,00 365.200,00 

10.6643.0000 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό 
34.000,00 -400,00 33.600,00 

10.6651.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 

σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
100.000,00 +10.000,00 110.000,00 

10.7135.0001 
Προµήθεια µουσικών οργάνων - 

στολών 
 

 
98.504,45 

 
-72.000,00 

 
26.504,45 

 

  
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν 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 δήλωσαν 
παρόντες. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 99/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  

2. την υπ'αριθµ 20/2020 Α∆Σ ΚΟΙΠΠΑΠ 

3. την υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει την υπ’αριθµ 20/2020 Α∆Σ, του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΟΙΠΠΑΠ, και αναµορφώνει τον Π/Υ 
οικονοµικού έτους 2020  ως εξής: 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 

31/03/2020 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

00.6117.0000 
Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελµατία. 

0,00 +17.400,00 17.400,00 

00.6117.0003 Αµοιβή ελεύθερου επαγγελµατία 

(φύλαξη µουσείου κα) 
4.000,00 +5.000,00 9.000,00 

00.8241.0000 
 

∆όσεις δανείων Τ.Π.&∆ 
 

3.000,00 -300,00 2.700,00 

00.8242.0021 ΑΠΕΡΓΙΑ Γενικές Υπηρεσίες 0,00 +300,00 300,00 

10.6041.0000 
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
325.200,00 +40.000,00 365.200,00 

10.6643.0000 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 34.000,00 -400,00 33.600,00 

ΑΔΑ: ΩΕΦΦΩΡ6-ΦΣΖ



φωτισµό 

10.6651.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 

σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
100.000,00 +10.000,00 110.000,00 

10.7135.0001 
Προµήθεια µουσικών οργάνων - 

στολών 
 

 
98.504,45 

 
-72.000,00 

 
26.504,45 

 

Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου & Στ.Μπίγγας µε σχετικό email δήλωσαν παρόντες. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 99/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 

 

ΑΔΑ: ΩΕΦΦΩΡ6-ΦΣΖ


		2020-05-20T13:09:45+0300
	Athens




