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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-11-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.23640/10-11-2020 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-
2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ), β) της ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ , για να συζητήσει και να 
λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ακύρωση εν µέρει της 223/2020 ΑΟΕ. 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 Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1. Ακύρωση εν µέρει της 223/2020 ΑΟΕ. Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι  δεν υπήρξε σωστός υπολογισµός των πιστώσεων που 
τροποποιούνται και πρέπει να ακυρωθεί εν µέρει η 223/2020 ΑΟΕ  και να εγκριθεί ως προς το ορθό άµεσα, 
διότι  αφορά πιστώσεις υπηρεσιών αποχιονισµού. 
Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
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� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που προέκυψε επειδή δεν υπήρξε σωστός 
υπολογισµός των πιστώσεων που τροποποιούνται και πρέπει να ακυρωθεί εν µέρει η 223/2020 ΑΟΕ  και να 
εγκριθεί ως προς το ορθό άµεσα, διότι  αφορά πιστώσεις υπηρεσιών αποχιονισµού. 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 23608/9-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της τροποποίησης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020, αναφορικά µε τον 
αποχιονισµό ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

Με την υπ’αρ. 149/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ψηφίστηκε στο σκέλος Β2 η τροποποίηση 
προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2020, για τον αποχιονισµό των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ύστερα από την  
21801/14-10-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία υιοθετήθηκε, µε την 223/2020 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Ωστόσο εκ παραδροµής, δεν υπολογίστηκε η πληρωµή του ποσού των 7.118,84 
€, από τον Κ.Α. 30.7333.0003 µε τίτλο «Αποχιονισµός», µε αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος κωδικός να διαθέτει 
για τροποποίηση το ποσό των 55.381,16 € και όχι το ποσό των 62.500,00 € όπως αναφέραµε στην 
προγενέστερη εισήγηση.  

Παρακαλούµε εποµένως για µερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 223/2020 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της υπ’ αρ. 149/2020 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση 
προϋπολογισµού για τον αποχιονισµό των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, όπως παρακάτω:  

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  9-

11-2020 Πληρωθέντα 
Πρόταση για 

τροπ/ση  Υπόλοιπο 

30.7333.0003 Αποχιονισµός  62.500,00 7.118,84 -55.381,16 7.118,84 

30.7333.0086 

Αποχιονισµός  οδών – 
κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. 
Πτολεµαΐδας 0,00 0,00 24.552,00 24.552,00 

30.7333.0087 

Αποχιονισµός  οδών - 
κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. 
Μουρικίου 0,00 0,00 22.568,00 22.568,00 

30.7333.0088 
Αποχιονισµός  οδών - 
κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Βερµίου 0,00 0,00 21.080,00 21.080,00 

30.7333.0089 

Αποχιονισµός  οδών - 
κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Αγ. 
Παρασκευής 0,00 0,00 21.080,00 21.080,00 

30.7333.0090 

Αποχιονισµός  οδών - 
κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. 
Βλάστης 0,00 0,00 6.944,00 6.944,00 

00.9110.0000 Αποθεµατικό 224.123,82 0,00 -40.842,84 183.280,98 

 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά ενώ η κ.Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας 
δήλωσαν παρών. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 240/2020 

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. τις υπ’αριθµ 223/2020 ΑΟΕ & 149/2020 Α∆Σ 
3. την υπ’αριθµ. 23608/9-11-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Ακυρώνει εν µέρει την υπ’αριθµ 223/2020 ΑΟΕ κατά το µέρος που εγκρίνει την υπ’αριθµ 21801/14-

10-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκριµένα το σκέλος 2. της εισηγησης.  
2. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 όπως 

αυτή αναλύεται παραπάνω. 
 
Τα µέλη Α.Τερζοπούλου & Στ. Μπίγγας στο σχετικό e-mail δήλωσαν παρών 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 240/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
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