
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 261/2020 
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 συνεδριαση 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της 43/2020 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε « 4η 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  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 43-2020 
Α∆Σ, του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Εορδαίας Ν.Π.Ι.∆., µε την οποία εγκρίθηκε η "4η 
Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισµού 2020 της Κ.Ε.∆.Ε" και στην οποία αναφέρονται τα εξής:: 

«Η Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στην Λογίστρια της Κ.Ε.∆.Ε. κ. Σιαπανίδου Παρθενόπη και εισηγούµενη το 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ, ότι από την 3η τροποποίηση του προϋπολογισµού 
του τρέχοντος έτους, 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

            ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ (Έως 16/11/2020) 

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
(1) Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

(2) Τελευταίος 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(3) Ποσό Αναµόρφωσης 
(4)=(2)+(3) ∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός            
(µετά την αναµόρφωση) 

ΑΔΑ: 6Φ1ΛΩΡ6-ΙΟΥ



00.6121 Αντιµισθία αιρετών 8.700,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 13.000,00 € 

00.6123 
Αποζ. µελών ∆/Σ. για την 

συµµετοχή στις 
Συνεδριάσεις 

2.000,00 € 2.000,00 € 1000,00 € 3.000,00 € 

00.6125 
Λοιπές αποζηµιώσεις και 

έξοδα αιρετών 
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

00.6821 
Φορολογικά πρόστιµα και 

προσαυξήσεις Χρήσης 
2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 

00.6822 
Προσαυξήσεις 

Ασφαλιστικών Ταµείων 
2.000,00 € 2.000,00 € -1.500,00 € 500,00 € 

10.6054.002 
Εργοδοτικές εισφ. έκτακτου 

προσωπικού Σχολής 
∆Η.ΠΑΙ.ΘΕ 

3.200,00 € 3.200,00 € 1.600,00 € 4.800,00 € 

15.6041.01 

Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

267.500,00 € 267.500,00 € -5.600,00 € 261.900,00 € 

 

Έσοδα 1.005.667,37 1.005.667,37 54.083,26 1.059.750,63 

Έξοδα 1.005.667,37 1.005.667,37 54.083,26 1.059.750,63 

 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά, εκτός των µελών Αθ. Τερζοπουλου και Στ. 
Μπίγγα οι οποίοι δήλωσαν παρόντες. 

 

Αριθµ. Απόφ. 261/2020 

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’αριθµ 43-2020 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την 43/2020 Α∆Σ « 4η Τροποποίηση του προϋπολογισµού  οικ. έτους 2020»  της ΚΕ∆Ε, όπως αυτή 
αναλύεται παραπάνω. 

Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου  & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 261/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 

 

ΑΔΑ: 6Φ1ΛΩΡ6-ΙΟΥ
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