
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 258/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 25475/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, 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), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του 
ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους . 
Τροποποίηση του 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 Καρακασίδης   
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 εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα µέλη 
σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 25798/3-
12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
« ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση ΟΤΑ για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων προς τρίτους 

Με την υπ’ αρ. 81783/26-11-2020 (Α∆Α ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. εγκρίθηκε η επιχορήγηση 
του ∆ήµου µας µε το ποσό των 188.830,00 € για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς 
τρίτους, (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2/31648/∆ΠΓΚ/3-08-2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονοµικών όπως ισχύει.Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παραπάνω εγκυκλίου  

«Α. Οι ΟΤΑ α' βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισµού που  
καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν το 
ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων, οι πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες, τις οποίες 
ο φορέας αποπληρώνει µέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσµων, εάν δεν είναι ήδη εγγεγραµµένες, 
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εγγράφονται σε αναπτυγµένη µορφή του Κ.Α. 81 ή/και Κ.Α. τρέχουσας χρήσης, στους οποίους θα 
πραγµατοποιείται η σχετική ενταλµατοποίηση και οι οποίοι θα είναι της µορφής ΥΥ.ΧΧΧΧ.ΨΨ.. (ΥΥ: Κωδικός 
Υπηρεσίας. XXXX: Κωδικός Είδους, ΨΨ: Ανάπτυξη). Σε ΚΑΕ της Οµάδας 83, µπορεί να γίνει εγγραφή 
πιστώσεων και ενταλµατοποίηση δαπάνης πληρωµής ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων από την σχετική 
επιχορήγηση, αλλά δεν προτείνεται, προκειµένου να αποφευχθούν επιπλέον αναµορφώσεις κωδικών 
αριθµών. 
Β. Το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. Έως την ολοκλήρωση της πληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν επιτρέπεται η εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων 
στο σκέλος των δαπανών, εξαιρουµένων µόνο των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που έχουν καταχωρηθεί 
στις πρόσθετες γραµµές του Μητρώου ∆εσµεύσεων ως «Νόµιµες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» ή ως 
«Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω µη ύπαρξης εγκεκριµένου προϋπολογισµού».  
 
Με  την αρ. 2/77845/∆ΠΓΝ/30-10-2020 απόφαση του Υπ. Οικ. Ορίζεται ότι οι ∆ήµοι οφείλουν να 
ολοκληρώσουν την αποπληρωµή  των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους µέχρι την 31η-12-2020. 
Θα πρέπει εποµένως να προβούµε άµεσα, σε αποδοχή και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2020, 
για το ποσό των 188.830,00 €, προκειµένου να προλάβουµε τις προθεσµίες για το κλείσιµο της χρήσης. 
Συγκεκριµένα θα πρέπει να προβούµε στην παρακάτω αναµόρφωση: 

1. Εγγράφουµε στα έσοδα, στον ΝΕΟ Κ.Α. 1215.0000 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων» το ποσό των 188.830,00 € και 

2. Αντίστοιχα στα έξοδα στους κάτωθι Κ.Α.: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
29-11-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων.  Γενικές Υπηρεσίες 250.000,00 30.000,00 280.000,00 

00.6823.0000 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 50.000,00 10.000,00 60.000,00 

00.8115.0000 ∆ιάφορα έξοδα. (70.394,40 ΕΑΠ) 89.437,56 100.000,00 189.437,56 

00.8117.0000 Λοιπά έξοδα.  (ΕΑΠ 268.996,89) 387.525,65 38.985,07 426.510,72 

10.8115.0000 ∆ιάφορα έξοδα. 10.000,00 2.153,38 12.153,38 

70.8121.0000 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες 
παγίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ) 1.984,00 1.984,00 3.968,00 

70.8122.0133 
∆ιαµόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο - 
10ο ∆ηµοτικό Σχολείο (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 5.708,00 5.707,55 11.415,55 

      188.830,00   

 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 
 

Αριθµ. Απόφ. 258/2020 

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. την υπ’ αρ. 81783/26-11-2020 (Α∆Α ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. εγκρίθηκε η επιχορήγηση 
του ∆ήµου µας µε το ποσό των 188.830,00 € για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς 
τρίτους 
2. την υπ’ αριθµ. 25798/3-12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Αποδέχεται το ποσό των 188.830,00 € για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους, 
σχετ η υπ’ αρ. 81783/26-11-2020 (Α∆Α ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, και εισηγείται στο 
∆ηµοτικέ Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020  όπως αυτή αναφέρετε παραπάνω. 

 

                  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 258 /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 Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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