
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 179/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-8-2020 ηµέρα Πέµπτη 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. 
15461/31-7-2020 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 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. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αναστάσιος Παπαχρήστου 

6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµήτριος Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστ.  Παπαχρήστου. 
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. 
15463/31-7-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«Με την υπ’ αρ.  75/2020   Α∆Σ  έγινε αποδοχή του  ποσού των 1.700.000,00  € από ΕΑΠ και η εγγραφή του 
στους  αντίστοιχους κωδικούς εξόδων. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  υπήρχαν εγγεγραµµένα τα παρακάτω 
ποσά τα οποία µετά την αποδοχή θα πρέπει είτε να διαγραφούν είτε να µεταφερθούν για την κάλυψη νέων 
δαπανών. 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα      20-

7-2020 
Χρηµατοδότηση 

30.7333.0084 
Ανακατασκευή - συντήρηση δρόµων Πτολεµαΐδας  
(ΕΑΠ) 200.000,00 ΕΑΠ 

30.7333.0085 Ασφαλτοστρώσεις Κοινοτήτων (ΣΑΤΑ) 300.000,00 ΣΑΤΑ 

30.7334.0037 
Κατασκευή και συντήρηση πεζοδροµίων και 
κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ 200000)  500.000,00 

ΣΑΤΑ+Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Στη συνέχεια µε  την  97/2020 Α∆Σ  διατέθηκε το ποσό των 62.450,00 € από τον Κ.Α. 30.7333.0085  
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 30.7331.0167 «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου» 
οπότε στον συγκεκριµένο κωδικό πρέπει να τροποποιηθεί το υπόλοιπο ποσό από ΣΑΤΑ ύψους 237.550,00 € 
Κατά συνέπεια προτείνουµε: 

1. την διαγραφή του επιπλέον ποσού των 200.000,00 € από ΕΑΠ από τον Κ.Α. εσόδων 1319.0001 
«Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Τέλους Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π)» και αντίστοιχα από 
τον Κ.Α. 30.7333.0084 «Ανακατασκευή και συντήρηση δρόµων Πτολεµαΐδας  (ΕΑΠ)» 
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2. τη µεταφορά του ποσού των 237.550,00 € από τον Κ.Α.  30.7333.0085 και του ποσού των 200.000,00 € 
από τον Κ.Α.  30.7334.0037  από πιστώσεις ΣΑΤΑ στο αποθεµατικό προκειµένου να διατεθούν για 
κάλυψη νέων δαπανών.  

3. Τη µεταφορά του ποσού των 300.000,00 € από τον Κ.Α.  30.7334.0037 από ιδίους πόρους στο 
αποθεµατικό προκειµένου να διατεθούν για κάλυψη δαπανών ασφαλιστικών εισφορών σχολικών 
φυλάκων που προέκυψαν κατόπιν δικαστικών διεκδικήσεων των ανωτέρω  και συµπληρωµατικά για 
κάλυψη της δαπάνης προτείνουµε, την συµπλήρωση του ποσού της δαπάνης µεταφέροντας το ποσό 
των 20.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7135.0000 και του ποσού των 27.161,32 € από το αποθεµατικό για 
την αποπληρωµή της δαπάνης, σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτηµα µας, για πληρωµή τους 
από το πρόγραµµα ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ΥΠΕΣ. 

Στην παρακάτω πρόταση παρακαλούµε όπως λάβετε υπόψη ότι ειδικά για τον εκτελούµενο 
προϋπολογισµό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των 
δήµων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) µπορεί να διατίθεται προς αντιµετώπιση λειτουργικών 
δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ ΦΕΚ 84 Α' (ηµερ. έναρξης ισχύος 
13.04.2020) και δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για τις µεταφορές 
αυτές απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Από την εφαρµογή της ΠΝΠ ΦΕΚ 84 Α' δεν δύναται 
να προέλθει κατ΄ οιονδήποτε τρόπο άµεση ή έµµεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. [άρθρο 
τριακοστό τρίτο της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε 
νοµοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α')] 

Συγκεκριµένα προτείνεται  τη παρακάτω τροποποίηση: 
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα   
Πρόταση για 

τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

1319.0001 Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Τέλους Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π) 5.900.434,00 -200.000,00 5.700.434,00 

      -200.000,00   

 
 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α       

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
30-7-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

ΣΑΤΑ 

Πρόταση για 
τροπ/ση ΕΑΠ 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

Ιδίοι πόροι 

Σύνολο 
τροποποίησης 

ανα Κ.Α.  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

30.7333.0084 
Ανακατασκευή και 
συντήρηση δρόµων 
Πτολεµαΐδας (ΕΑΠ)  

800.000,00   -200.000,00   -200.000,00 600.000,00 

30.7333.0085 

Ασφαλτόστρωση 
δρόµων Κοινοτήτων 
∆ήµου Εορδαίας 
(ΕΑΠ 600000+ΣΑΤΑ 
237550) 

837.550,00 -237.550,00     -237.550,00 600.000,00 

30.7334.0037 

Κατασκευή και 
συντήρηση 
πεζοδροµίων και 
κοινοχρήστων 
χώρων (ΕΑΠ  
500.000+ΣΑΤΑ 
200.000+ Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 300.000)  

1.000.000,00 -200.000,00   -300.000,00 -500.000,00 500.000,00 

35.7135.0083 

Προµήθεια 
ρυµουλκούµενου 
κλαδοτεµαχιστή 
(ΣΑΤΑ) 

  45.880,00     45.880,00 45.880,00 

15.7331.0162 

Συντήρηση 
κτιριακού 
συγκροτήµατος 2ου 
∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαΐδας (ΣΑΤΑ) 

640.000,00 100.000,00     100.000,00 740.000,00 

30.7333.0083 

Συντήρηση οδών µε 
ασφαλτόµιγµα έτους 
2020 (ΣΑΤΑ) 200.000,00 

200.000,00     200.000,00 400.000,00 

35.7135.0000 
Λοιπός εξοπλισµός. 
ΣΑΤΑ (Υπηρεσία 
πρασίνου) 

20.000,00 24.800,00   -20.000,00 4.800,00 24.800,00 

15.6261.0019 

Εργασίες επισκευής 
στέγης του 
πνευµατικού κέντρου 
Πτολεµαΐδας (ΣΑΤΑ) 

  7.105,20     7.105,20 7.105,20 
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10.7135.0084 Προµήθεια κλειστού 
κυκλώµατος 
ασφαλείας για 
εγκαταστάσεις του 
∆ήµου Εορδαίας 
(ΣΑΤΑ) 

24.800,00 24.800,00 24.800,00 

10.6413.0000 
Μεταφορές 
προσώπων (ΣΑΤΑ) 

  24.800,00     24.800,00 24.800,00 

15.7133.0000 

Προµήθεια επίπλων. 
Υπηρεσίες 
Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και 
κοινωνικής πολιτικής 

  10.164,80     10.164,80 10.164,80 

70.8111.0002 

Οφειλές 
ασφαλιστικών 
εισφορών σχολικών 
φυλάκων 

      347.161,32 347.161,32 347.161,32 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 503.006,63     -27.161,32 -27.161,32 475.845,31 

      0,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00   

 

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

Αριθµ. απόφ. 179/2020 

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. Την υπ΄αρίθµ 15463/31-7-2020 εισήγηση 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 179/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
 5. Στέφανος Μπιγγας 
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