
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 223/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  21ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-11-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 22666/30-10-2020 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’), 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) , για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού 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 Καρακασιδης   
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  
Α. την υπ’αριθµ. 21801/14-10-2020  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η οποία έχει ως εξής:  
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 

1. Με την υπ. Αριθµ. 75/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η εκπόνηση της µελέτης για το 
έργο «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας» συνολικού προϋπολογισµού 74.044,69 ευρώ από  πιστώσεις του  
ΕΑΠ . Στην ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισµού και η ανάδειξη αναδόχου 
για την εκπόνηση αυτής. Ο  διαγωνισµός διενεργήθηκε και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. 
ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. Από την παραλαβή της 2ης  και τελικής πιστοποίησης της συγκεκριµένης µελέτης 
προκύπτει τελική οφειλή ύψους 15.903,62 €. Το ποσό αυτό, προτείνουµε να πληρωθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ, όπως έγινε και µε την αρ. 316/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία  
αποφασίσθηκε η αλλαγή χρηµατοδότησης από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, για το ποσό των 12.369,00 €, 
αντί του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Τέλους Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π). Συγκεκριµένα προτείνουµε 
την παρακάτω τροποποίηση: 

Όσον αφορά τα έσοδα    

ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΩΡ6-Σ3Ξ



Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

1319.0001 
Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Τέλους 
Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π) 5.700.434,00 -36.649,00 5.663.785,00 

 

2.Με τις υπ’ αρ. 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, τεχνικές εκθέσεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος – 
Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής έγινε γνωστή στην υπηρεσία µας η ανάγκη αποχιονισµού οδών – 
κοινοχρήστων χώρων των ∆.Ε. Αγ. Παρασκευής, Βερµίου, Μουρικίου, Πτολεµαΐδας, Βλάστης 2020-2021 
προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης 96.224,00 €. Στον προϋπολογισµό έτους 2020 έχει προβλεφθεί στον 
Κ.Α. 30.7333.0003 µε τίτλο «Αποχιονισµός» το ποσό των  62.500,00 €. Προκειµένου εποµένως να προβούµε 
σε αναθέσεις ανά ∆ηµοτική Ενότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του Ν.4585/2018, προτείνουµε την παρακάτω τροποποίηση 
προϋπολογισµού έτους 2020: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
14-10-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση από 

τακτικά 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

30.7333.0003 Αποχιονισµός  62.500,00 -62.500,00 0,00 

30.7333.0086 
Αποχιονισµός  οδών – κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. 
Πτολεµαΐδας   24.552,00 24.552,00 

30.7333.0087 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. 
Μουρικίου   22.568,00 22.568,00 

30.7333.0088 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. 
Βερµίου   21.080,00 21.080,00 

30.7333.0089 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Αγ. 
Παρασκευής   21.080,00 21.080,00 

30.7333.0090 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. 
Βλάστης   6.944,00 6.944,00 

00.9110.0000 Αποθεµατικό 424.845,31 -33.724,00 391.121,31 

      0,00   

 
B. Επίσης στην υπ’αριθµ 22525/29-10-2020 εισήγησή της η Ο.Υ  αναφέρει τα εξής:  

Όσον αφορά τα έσοδα      

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Πρόταση για 
τροπ/ση από 

ΕΑΠ 

Πρόταση για 
τροπ/ση 
(Σύνολο) 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

15.7411.0024 
Μελέτη Ανέγερσης 2ου ΕΠΑΛ 
Πτολεµαϊδας (ΕΑΠ) 36.649,00 15.903,62 -36.649,00 -20.745,38 15.903,62 

70.6261.1000 

Συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ) 55.800,00 -15.903,62   -15.903,62 39.896,38 

      0,00 -36.649,00 -36.649,00   

ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΩΡ6-Σ3Ξ



1. Με το υπ’ αρ. 21448/12-10-2020 έγγραφο της ∆/νσης περιβάλλοντος – καθαριότητας και ποιότητας ζωής 
έγινε αίτηση πρόσληψης οκτώ (8) εργατών καθαριότητας συνοδών απορριµµατοφόρων δίµηνης 
διάρκειας για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2020. Λόγω µη ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων, 
θα πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2020. Και συγκεκριµένα: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
26-10-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

20.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 
συµβάση , ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 44.000,00 24.000,00 68.000,00 

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 11.880,00 7.200,00 19.080,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 391.121,31 -31.200,00 359.921,31 

      0,00   

 
2. Με το υπ’ αρ. 22090/21-10-2020 έγγραφο του γραφείου ∆ηµάρχου προτάθηκε η ένταξη του ∆ήµου 

µας στο πρόγραµµα Απασχόλησης Μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ και συγκεκριµένα 
ζητήθηκαν, δύο (2) υπάλληλοι γραφείου για γραµµατειακή υποστήριξη πολιτικής προστασίας, δύο (2) 
υπάλληλοι για την τεχνική υπηρεσία και δύο (2) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων για πράσινο και 
καθαριότητα. Το πρόγραµµα είναι επιδοτούµενο κατά 75% από τον ΟΑΕ∆ µε ανώτατο όριο τα 750,00 
ευρώ µηνιαίως ανά ωφελούµενο. ∆ηλαδή το µέγιστο ποσό επιδότησης, θα ανέρχεται στο ποσό των 
(750,00*6)*12=54.000,00 € ετησίως {(750*6)*2=9.000,00 για το έτος 2020 και (750*6)*10=45.000,00 
για το έτος 2021}. 
 
Η συνολική δαπάνη για τα έτη 2020-2021 υπολογίζεται ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆απάνη για το 

έτος 2020 
∆απάνη για το 

έτος 2021 
Σύνολο 

∆απάνης  

20.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µέσω του 
προγράµµατος απασχόλησης µακροχρόνιων 
ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 3.000,00 15.000,00 18.000,00 

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 900,00 4.500,00 5.400,00 

30.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 
συµβάση , ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσία 
τεχνικών υπηρεσιών 6.000,00 30.000,00 36.000,00 

30.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών 1.500,00 7.500,00 9.000,00 

35.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 
συµβάση , ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσία 
τεχνικών υπηρεσιών 3.000,00 15.000,00 18.000,00 

35.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών 750,00 3.750,00 4.500,00 

70.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µέσω του 
προγράµµατος Απασχόλησης Μακροχρόνιων 
Ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ Λοιπές 
Υπηρεσίες 6.000,00 30.000,00 36.000,00 

70.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών 1.500,00 7.500,00 9.000,00 

    22.650,00 113.250,00 135.900,00 

Λόγω µη ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων, θα πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση του 
προϋπολογισµού έτους 2020. Και συγκεκριµένα: 

ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΩΡ6-Σ3Ξ



Όσον αφορά τα έσοδα 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   26-

10-2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

1219.0002 

Επιδότηση µέσω του προγράµµατος 
Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-
67 ετών του ΟΑΕ∆ 0,00 9.000,00 9.000,00 

 
Όσον αφορά τα έξοδα 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
26-10-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

20.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µέσω του 
προγράµµατος απασχόλησης µακροχρόνιων 
ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 0,00 3.000,00 3.000,00 

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 11.880,00 900,00 12.780,00 

30.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µέσω του 
προγράµµατος απασχόλησης µακροχρόνιων 
ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ Υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων 0,00 6.000,00 6.000,00 

30.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών 4.500,00 1.500,00 6.000,00 

35.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µέσω του 
προγράµµατος απασχόλησης µακροχρόνιων 
ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆. Υπηρεσία 
Πρασίνου 0,00 3.000,00 3.000,00 

35.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών 50.000,00 750,00 50.750,00 

70.6041.0003 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µέσω του 
προγράµµατος Απασχόλησης Μακροχρόνιων 
Ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ Λοιπές Υπηρεσίες 0,00 6.000,00 6.000,00 

70.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών 28.000,00 1.500,00 29.500,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 359.921,31 -22.650,00 337.271,31 

      0,00   

 
3. Λόγω βεβαιωµένων οφειλών  των πρώην ∆ήµων Πτολεµαΐδας και Μουρικίου,  προέκυψαν διαφορές 

στα ποσά που εγγραφήκαν στον προϋπολογισµό  έτους 2020. Οµοίως προέκυψε διαφορά στο ποσό 
δαπάνης για  την ετήσια εισφορά στο Τ.Π.∆.Κ.Υ. (πρώην ΤΑ∆ΚΥ) οπότε θα πρέπει να προβούµε 
στην παρακάτω τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2020. 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
29-10-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

70.8111.0002 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών ΠΟΕ 347.161,32 25.838,68 373.000,00 

00.6056.0000 

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 
1726/44, 30 Ν2262/52 100ν.δ. 4260/61 
και ν.δ. 5441/66).Γενικές Υπηρεσίες 90.000,00 3.000,00 93.000,00 

00.6822.0000 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 337.271,31 -48.838,68 288.432,63 

      0,00   

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

 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά, πλην των µελών Αθ.Τερζοπούλου & Στ. Μπίγγα  
που δήλωσαν δήλωσαν παρών. 
                                         

Αριθµ. Απόφ. 223/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΩΡ6-Σ3Ξ



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. τις υπ’αριθµ. 21801/14-10-2020 & 22525/29-10-2020 εισηγήσεις 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   δήλωσαν παρών 

 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 223/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΩΡ6-Σ3Ξ
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