
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 214/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆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. 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση της 36/2020 απόφαση της ΚΕ∆Ε 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, ανέφερε την 36-2020 Α∆Σ, του ∆.Σ. 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Εορδαίας Ν.Π.Ι.∆., µε την οποία εγκρίθηκε η "6η Τροποποίηση Ετήσιου 
Προϋπολογισµού 2020 της Κ.Ε.∆.Ε" όπως αυτή αναφέρεται κάτωθι: 

«…. πρέπει να διαµορφωθούν οι παρακάτω  κωδικοί του Προϋπολογισµού µε τα αντίστοιχα ποσά, τα έσοδα 
και έξοδα παραµένουν ίδια µε τον αρχικό και έχουν ως εξής: 
 
        

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ (Έως 03/09/2020) 

ΑΔΑ: ΨΡΓΕΩΡ6-ΠΜΣ



ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
(1) Αρχικός 

Προϋπολογισµός 

(2) Τελευταίος 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(3) Ποσό 
Αναµόρφωσης 

(4)=(2)+(3) 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(µετά την 
αναµόρφωση) 

00.6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 3.500,00 € 3.500,00 € 6.000,00 € 9.500,00 € 

00.6221 Ταχυδροµικά Τέλη 150,00 € 
150,00 € 

100,00 € 250,00 € 

00.6421 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµιώση 

Μετακινούµενων µελών ∆.Σ 
2.000,00 € 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 

00.6443 
∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 

τοπικών εορτών 
5.000,00 € 5.000,00 € -3.000,00 € 2.000,00 € 

00.6451 Συνδροµή σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρον. µέσα 300,00 € 300,00 € -200,00 € 100,00 € 

00.6453 Λοιπές συνδροµές 500,00 € 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

10.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 1.500,00 € 1.500,00 € -1.000,00 € 500,00 € 

10.6261 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

ακινήτων ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 € 

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχ/µάτων ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 4.000,00 € 8.000,00 € -2.500,00 € 5.500,00 € 

10.6271 Ύδρευση ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 300,00 € 1.800,00 € -1.000,00 € 800,00 € 

10.6273 
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 

10.6411 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα 

λιπαντικά διόδια κλπ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1.000,00 € 1.000,00 € -500,00 € 500,00 € 

10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000,00 € 1.000,00 € -800,00 € 200,00 € 

10.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 600,00 € 600,00 € 1.000,00 € 1.600,00 € 

10.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6.000,00 € 5.000,00 € -3.000,00 € 2.000,00 € 

10.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6.000,00 € 6.000,00 € -3.000,00 € 3.000,00 € 

10.6612 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
2.000,00 € 2.000,00 € -500,00 € 1.500,00 € 

10.6633 
Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ)  

κολυµβητήριο 
7.000,00 € 10.000,00 € -1.000,00 € 9.000,00 € 

10.6635.000 
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 

10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση  - κολυµβητήριο 6.000,00 € 10.000,00 € 1.500,00 € 11.500,00 € 

10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 7.000,00 € 

 

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
(1) Αρχικός 

Προϋπολογισµός 

(2) Τελευταίος 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(3) Ποσό 
Αναµόρφωσης 

(4)=(2)+(3) 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(µετά την 
αναµόρφωση) 

10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 500,00 € 500,00 € -300,00 € 200,00 € 

10.6673 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
500,00 € 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

10.6681 Υλικά φαρµακείου ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 500,00 € 500,00 € -300,00 € 200,00 € 

10.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1.500,00 € 700,00 € 350,00 € 1.050,00 € 

10.7134.000 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

και λογισµικά ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
1.500,00 € 1.000,00 € 750,00 € 1.750,00 € 

10.7135.000 Λοιπός εξοπλισµός ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1.000,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 

15.6117 
Λοιπές λοιπών Ελευθέρων επαγγελµατιών Οδηγού 

Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι. 
2.500,00 € 2.500,00 € -1.500,00 € 1.000,00 € 

15.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 
3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 

15.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ΒΣΣ 4.000,00 € 4.000,00 € -3.000,00 € 1.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΡΓΕΩΡ6-ΠΜΣ



 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail η πλειοψηφία ψήφισε θετικά. Τα µέλη κ. Τερζοπούλου και κ. Μπίγγας ψήφισαν 
αρνητικά. 

                                      

Αριθµ. Απόφ. 214/2020 

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 6-2020 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει την 36-2020 Α∆Σ , "6η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισµού 2020 της Κ.Ε.∆.Ε" Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας, όπως αυτή αναφέρετε παραπάνω. 

    Τα µέλη κ. Τερζοπούλου και κ. Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 214/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 
 

 

15.6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) ΒΣΣ 500,00 € 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

15.6274 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ΚΗΦΗ 600,00 € 600,00 € 1.500,00 € 2.100,00 € 

15.6422.001 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 

υπαλλήλων ΒΣΣ 
1.000,00 € 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

15.6422.002 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 

υπαλλήλων ΚΗΦΗ 
1.000,00 € 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

15.6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΒΣΣ 500,00 € 500,00 € -300,00 € 200,00 € 

15.6612.002 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

ΚΗΦΗ 
500,00 € 500,00 € 300,00 € 800,00 € 

15.6635.002 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΚΗΦΗ 600,00 € 2.600,00 € -1.000,00 € 1.600,00 € 

15.6641.001 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 

µεταφορικών µέσων  ΒΣΣ 
4.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 5.500,00 € 

15.6681.001 Υλικά φαρµακείου ΒΣΣ 1.500,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 

15.6681.002 Υλικά φαρµακείου ΚΗΦΗ 1.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

15.7133.002 Έπιπλα σκεύη ΚΗΦΗ 350,00 € 350,00 € 1.000,00 € 1.350,00 € 

15.7134.001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

και λογισµικά   ΒΣΣ 
500,00 € 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

15.7134.002 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

και λογισµικά   ΚΗΦΗ 
500,00 € 500,00 € 400,00 € 900,00 € 

9111 Αποθεµατικό 50.000,00 € 33.033,66 € -6.600,00 € 26.433,66 € 

      

ΑΔΑ: ΨΡΓΕΩΡ6-ΠΜΣ
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