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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  20ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-10-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 20747/5-10-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόµιµα στα µελή µε αποδεικτικό 
συµφώνα 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 λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Λόγω του ότι µια µέρα πριν 
τη συνεδρίαση εκδόθηκε η υπ’αριθµ ∆1α/Γ.Π.οικ 63548/7-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4428 τ.Β)η συνεδρίαση θα γίνει 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε email. 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Τροποποίηση 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 Τσεχελίδης   
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. 
20594/2-10-2020  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η οποία έχει ως εξής:  
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 

1.Κατόπιν αιτηµάτων των αρµόδιων υπηρεσιών, προέκυψε η ανάγκη για τροποποίηση του προϋπολογισµού 
έτους  2020 προκειµένου να προβούµε, στη προµήθεια φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων 
δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ (19129/15-9-2020 έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών), στην Ανάθεση υπηρεσιών 
διάθεσης και µεταφοράς Αποβλήτων Ε.Κ.Κ. σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Σ.Σ.Ε.∆. 
Α.Ε.Κ.Κ) (Σχετ. η από 6-8-2020 τεχνική έκθεση της ∆/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής) 
και στην προµήθεια λατοµικού αδρανούς υλικού - 3Α (19128/15-9-2020 έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών).  

Προτείνουµε την παρακάτω τροποποίηση: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
02-10-2020 

Πρόταση 
για 

τροπ/ση 
ΣΑΤΑ 

Πρόταση για 
τροπ/ση από 

τακτικά 

Πρόταση για 
τροπ/ση 
(Σύνολο) 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 
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20.7135.0020 

Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 
προς τοποθέτηση επί στύλων 
δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ (ΣΑΤΑ) 34.596,00 33.542,00   33.542,00 68.138,00 

30.6142.0001 

Ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης και 
µεταφοράς Αποβλήτων Ε.Κ.Κ. σε 
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης (Σ.Σ.Ε.∆. Α.Ε.Κ.Κ) 108.198,00   103.414,21 103.414,21 211.612,21 

30.6662.0010 
Προµήθεια λατοµικού αδρανούς 
υλικού - 3Α  15.000,00   3.618,60 3.618,60 18.618,60 

60.7135.0070 

Προµήθεια οργάνων και αστικού 
εξοπλισµού παιδικών χαρών του 
∆ήµου Εορδαίας (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
221.000,00 + ΣΑΤΑ 96.337,08) 317.337,00 -33.542,00   -33.542,00 283.795,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 424.845,31   -107.032,81 -107.032,81 317.812,50 

      0,00 0,00 0,00   

2.Επίσης υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του Κ.Α. 20.6641.0000 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων» και προτείνουµε την µεταφορά του ποσού που υπολείπεται από τον Κ.Α. 
20.6642.0000 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων» 

 
Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
18-9-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση από 

τακτικά 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

20.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων. Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 80.000,00 40.000,00 120.000,00 

20.6642.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση αντλιοστασίων 80.000,00 -40.000,00 40.000,00 

      0,00   

 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά, πλην των µελων Αθ.Τερζοπούλου, Στ. Μπίγγας 
και Ευς. Κοκκινιδης που δήλωσαν δήλωσαν παρών. 
                                         

Αριθµ. Απόφ. 211/202 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως τροπ/καν µε το  αρ 3 του ν 4623/2019 και το αρ 21 
παρ 9 του ν 4690/2020 και ισχύουν. 
2. την υπ’αριθµ. 20594/2-10-2020  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

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

Τα µέλη Αθ.Τερζοπούλου , Στ. Μπίγγας και Ευσ. Κοκκινιδης  δήλωσαν παρών 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 211/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 Τσεχελίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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