
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 289/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  26ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-12-2020 ηµέρα Τρίτη 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. 27510/23-12-2020 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 : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-
12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ , 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 υπ’αριθµ  
27506/23-12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2020  

1. Με την υπ ́αριθµ. 79903/20-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α 9ΨΣ346ΜΤΛ6-Λ9Ξ) 
επιχορηγούνται ∆ήµοι της χώρας µε το συνολικό ποσό των 50.000.000.00 €, για την κάλυψη έκτακτων και 
επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19.  
Η κατανοµή του συνολικού ποσού ανά ∆ήµο γίνεται για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της 
µείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισµό της διασποράς του, 
προκειµένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του 
κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. 
Ειδικότερα δε ο ∆ήµος Εορδαίας επιχορηγείται µε το συνολικό ποσό των 232.035,84 €  από τον 
λογαριασµό του Υπουργείου, µε τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.». 
Θα πρέπει να προβούµε σε αποδοχή του παραπάνω ποσού και σε τροποποίηση του προϋπολογισµού 
έτους 2020. Προτείνουµε την παρακάτω τροποποίηση: 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός 
Εσόδων Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   23-
12-2020  

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

ΑΔΑ: 6ΣΘΠΩΡ6-86Ο



0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89). 

7.109.821,69 232.035,84 7.341.857,53 

      232.035,84   

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός 
Εξόδων Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   23-
12-2020 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

70.7425.0007 

∆απάνες αντιµετώπισης της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση 
του κορονοϊού COVID-19 40.000,00 232.035,84 272.035,84 

  Σύνολο   232.035,84   

 
2.   Οµοίως µε υπ ́αριθµ. 89952/21-12-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α 614Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ) 

επιχορηγούνται οι ∆ήµοι της χώρας µε τη συµπληρωµατική κατανοµή του συνολικού ποσού των 
85.000.000.00 €, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Ειδικότερα δε ο ∆ήµος 
Εορδαίας επιχορηγείται µε το συνολικό ποσό των 394.460,93 €  από τον λογαριασµό του Υπουργείου που 
τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων». 
Θα πρέπει εποµένως να προβούµε σε αποδοχή του παραπάνω ποσού και σε τροποποίηση του 
προϋπολογισµού έτους 2020. Προτείνουµε την παρακάτω τροποποίηση: 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Εσόδων Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89). 

7.341.857,53 394.460,93 7.736.318,46 

      394.460,93   

     

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Πρόταση για 

τροποποίηση 
∆ιαµ/ντα µετά την 

τροπ/ση 

35.7135.0000 
Λοιπός εξοπλισµός. (ΣΑΤΑ) (Υπηρεσία 
πρασίνου) 24.800,00 100.000,00 124.800,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 333.276,62 294.460,93 627.737,55 

  Σύνολο   394.460,93   

 
Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε µε την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19, µε τις 
περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 και την παρ.4α του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και 
την παρ.2 του άρθρου 117 του Ν.4674/2020 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 η Οικονοµική 
Επιτροπή, αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και 
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσµευτικής 
εισήγησης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 

3.   Παρακαλούµε όπως προβείτε στη τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2020, προκειµένου να προβούµε 
στην απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων, δεδοµένου ότι οι εισπράξεις, αναµένονται τελικά περισσότερες από 
ότι είχε προβλεφθεί στην αρχική του ψήφιση. Συγκεκριµένα πρέπει να προβούµε στη παρακάτω 
τροποποίηση: 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα      
23-12-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

ΑΔΑ: 6ΣΘΠΩΡ6-86Ο



4111.0002 Υπέρ συντάξεως 580.000,00 40.000,00 620.000,00 

4123.0008 Φ'όρος 15% 15.000,00 5.000,00 20.000,00 

4124.0001 Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  3.000,00 200,00 3.200,00 

4124.0002 Χαρτοσήµο 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

4124.0003 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 800,00 800,00 1.600,00 

  Σύνολο   47.000,00   

     

     

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   23-

12-2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

00.8211.0002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ συντάξεως 580.000,00 40.000,00 620.000,00 

00.8223.0008 Απόδοση φόρου 15% 15.000,00 5.000,00 20.000,00 

00.8224.0001 
Απόδοση Υπέρ Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  

3.000,00 200,00 3.200,00 

00.8224.0002 Απόδοση Χαρτοσήµου 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

00.8224.0003 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 800,00 800,00 1.600,00 

  Σύνολο   47.000,00   

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

Αριθµ. Απόφ. 289/2020 

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. 27418/23-12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται τα προαναφερόµενα ποσά   και  εισηγείται µε δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα  µε το άρθρο 2 του ν. 
4722/2020, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, όπως αυτή 
αναλύεται παραπάνω.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 289 /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: 6ΣΘΠΩΡ6-86Ο


		2020-12-29T13:33:27+0200
	Athens




