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ΑΔΑ: ΩΩ7ΠΩΡ6-ΦΘΓ

Αριθµ. απόφ. 265/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ύστερα από την αρ. πρωτ. 25475/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, 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’), της υπ’αριθµ.
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του
ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Λήψη απόφασης σχετικά µε έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Εορδαίας.
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
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
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπιγγας
7. ∆ηµήτριος Σπόντης
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος
……………………………………………………………………………………….………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’
αριθµ. 25047/24-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σχολικών επιτροπών»
Με τα υπ’ αρ. 286/12-11-2020 και 178/12-11-2020 έγγραφα τους οι σχολικές επιτροπές Α/θµιας και
Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Εορδαίας αιτούνται την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού ύψους
2.500,00 ευρώ έκαστος, για την αγορά tablet που θα χρησιµοποιήσουν µαθητές για διαδικτυακά µαθήµατα
του σχολείου τους καθώς και για απολυµάνσεις των σχολείων λόγω του Covid-19.
Για την παραπάνω δαπάνη δεν υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση και κατά συνέπεια θα πρέπει να
προβούµε σε τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2020 και συγκεκριµένα:
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Κωδικός
Εξόδων
00.6731.0000
00.9111.0000

∆ιαµ/θέντα
µετά
τρο̟/ση
covid

Περιγραφή
Προαιρετικές εισφορές Σχολικών
Ε̟ιτρο̟ών
Α̟οθεµατικό
Σύνολο

Πρόταση για
τρο̟ο̟οίηση

∆ιαµ/ντα µετά
την τρο̟/ση

5.000,00
-5.000,00
0,00

5.000,00
326.123,24

0,00
331.123,24

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθµ. Απόφ. 265/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν
3852/2020
2. υπ’ αριθµ. 25047/24-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, σχετικά µε έκτακτη
επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Εορδαίας, όπως αυτή
αναλύεται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 265 /2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου
2. Κυριάκος Αντωνιαδης
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
4. Αθηνά Τερζοπουλου
5. Στέφανος Μπιγγας
6. ∆ηµήτριος Σπόντης
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης

