
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 274/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 26882/16-12-2020 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:  α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) 
της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ , για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Τροποποίηση του 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  
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 εισήγηση 
από το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής , η οποία έχει ως εξής: 
 «ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020» 
Ιστορικό 
Με το µε Α.Π. 4519/24-11-17 της Π∆Μ έγινε ένταξη της Πράξης «Κατασκευή χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-
Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε 
Νοητική Υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5008015 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική 
Μακεδονία 2014-2020».  
Ο ∆. Εορδαίας  µε την 334/2017 Α.∆.Σ. αποφάσισε: 1) την αποδοχή ένταξης της παραπάνω πράξης, 2) την 
αποδοχή συνολικού ποσού 3.712.877,48€ από το ΕΤΠΑ του ΕΣΠΑ, 3) τροποποίησε τον προϋπολογισµό του 
οικονοµικού έτους 2017 και ψηφίστηκαν οι κωδικοί για το κυρίως έργο(Υ/Ε 1) που αφορά την κατασκευή του 
κτιρίου και τα υποέργα(Υ/Ε 2,3,4,5,6) της πράξης που αφορούν τη σύνδεση µε τα δίκτυα ΟΚΩ του κτιρίου 
καθώς και την προµήθεια του εξοπλισµού του κτιρίου, τα οποία όλα χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, και 4) 
τον τρόπο εκτέλεσης του Υ/Ε 1. 
∆ηµοπρατήθηκε το Υ/Ε 1 σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει η νοµοθεσία, ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος και 
ξεκίνησε η κατασκευή του Υ/Ε 1 στις 21-12-18 η οποία συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, ο συµβατικός χρόνος 
λήξης τελειώνει στις 21-12-2020 αλλά προεγκρίθηκε από την ΕΥ∆ µε Α.Π.3781/19-11-20 και εγκρίθηκε µε την 
269/20 Α.Ο.Ε. η  παράταση εργασιών µέχρι τις 20-6-21.  

ΑΔΑ: ΩΤΥΤΩΡ6-ΟΤΘ



Σύµφωνα µε την πράξη ένταξης εκτός της κατασκευή του κτιρίου Υ/Ε1 πρέπει να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση 
του κτιρίου µε τα δίκτυα των ΟΚΩ (∆ΕΥΑΕ, ∆ΕΤΗΠ, ∆Ε∆∆ΗΕ, ΟΤΕ). Προχωρήσαµε λοιπόν στη διαδικασία 
κατάρτισης των συµβάσεων µε τους ΟΚΩ και προέκυψε η ανάγκη του επιµερισµού του Υ/Ε 5 που αφορούν 
τα δίκτυα του ΟΤΕ σε ∆ΙΚΤΥΟ ΜΑΝ ΟΤΕ &  ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΤΕ.  Από το 2017 που έγινε η ένταξη 
της πράξης και δόθηκαν οι προσφορές των παρόχων των δικτύων για να διαµορφωθεί το συνολικό ποσό του 
προϋπολογισµού της πράξης µέχρι σήµερα, έχουν τροποποιηθεί τα κοστολόγια των εργασιών. Για το λόγο 
αυτό ζητήσαµε επικαιροποίηση των προσφορών τους και επειδή είχαµε τροποποιήσεις στα ποσά, αλλά και 
στο ποσό του Υ/Ε1 το οποίο λόγω της έκπτωσης που δόθηκε από τον ανάδοχο µειώθηκε, προχωρήσαµε 
στην υποβολή τροποποιηµένου Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης(Τ.∆.Π.) και ακολούθησε η 1η Τροποποίηση της ως 
άνω Πράξης µε Α.Π. 3512/29-10-20 από την ΕΥ∆ Ε.Π. Π∆Μ. 
 
Εισηγητικό 
Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να προχωρήσουµε στην τροποποίηση προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2020. Συγκεκριµένα: 

 

Όσον αφορά τα έσοδα 
    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

1328.0000 

Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων   14.070.435,60 72.811,73 14.143.247,33 

 
 
Όσον αφορά τα έξοδα     

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

60.7341.0001 

Κατασκευή µονάδας ηµιαυτόνοµης  
διαβίωσης και διηµέρευσης ατόµων µε 
αναπηρία  στο ∆ήµο Εορδαίας  (ΕΣΠΑ) 1.272.544,00 90.035,38 1.362.579,38 

60.7341.0032 Παραλαγή δικτύων ΟΚΩ- ∆ΕΥΑΕ ( ΕΣΠΑ) 16.725,00 -12.400,23 4.324,77 

60.7341.0033 Παραλαγή δικτύων  ΟΚΩ - ∆ΕΤΗΠ (ΕΣΠΑ) 81.349,00 -23.477,77 57.871,23 

60.7341.0034 
Παραλαγή δικτύων ΟΚΩ -∆ΙΚΤΥΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΤΕ (ΕΣΠΑ) 7.696,00 1.975,27 9.671,27 

60.7341.0035 Παραλαγή δικτύων ΟΚΩ - ∆ΕΗ (ΕΣΠΑ) 18.372,00 7.048,00 25.420,00 

60.7341.0038 
Παραλαγή δικτύων ΟΚΩ -∆ΙΚΤΥΟ ΜΑΝ 
ΟΤΕ (ΕΣΠΑ) 0,00 9.631,08 9.631,08 

  ΣΥΝΟΛΟ    72.811,73   

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

Αριθµ. Απόφ. 274/2020 

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 την εισήγηση από το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής  

 

ΑΔΑ: ΩΤΥΤΩΡ6-ΟΤΘ



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

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 274/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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