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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 39/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3108/18-2-2021 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 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.∆.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του ∆ήµου Εορδαίας στο 4ο 
Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ( ΕΑΠ) ∆υτ. Μακεδονίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Άννα Καϊδου 3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε την 
από 17-2-2021   εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 «ΘΕΜΑ : «Αποδοχή απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του 
∆ήµου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας » 
Ιστορικό  
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε τις µε αριθµ. : 113/2020 και 139/2020 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και την 
µε αριθµ. 280/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,πρότεινε την ένταξη στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα  (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016, στο ΜΕΤΡΟ :4.1 
Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής, για τα δύο πρώτα και στο ΜΕΤΡΟ: 7.1 Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση του αναπτυξιακού 
σχεδιασµού για το τρίτο, των κάτωθι έργων: 

• «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΏΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», συνολικού 
προϋπολογισµού 1.560.000,00 ευρώ  

• «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ –
ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ», συνολικού προϋπολογισµού, 94.674,00 ευρώ, µε φορέα πρότασης τον ∆ήµο 
Εορδαίας και φορέα υλοποίησης το ίδιο το νοσοκοµείο ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ. 

• «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΕΤΟΣ 2021), 
συνολικού προϋπολογισµού, 103.169,96 ευρώ.  
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Με την 160/2021 Απόφαση της Περιφερειακής Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε η ένταξη των ως άνω 
νέων έργων στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) .Ειδικότερα µε την απόφαση αυτή, έγιναν δεκτές 
οι ως άνω αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας .  
Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της ως άνω απόφασης της 
Περιφερειακής Οικονοµικής Επιτροπής και για τα τρία ως άνω  έργα. Για το πρώτο και τρίτο έργο, πρέπει να 
γίνει λογιστική εγγραφή στους ΚΑ ως εξής:  

• ΚΑ :30.7332.0058 µε τίτλο «Βελτίωση - ανακατασκευή  παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας (Β' φάση)» 
συνολικού προϋπολογισµού, 1.560.000,00 ευρώ και  

• ΚΑ :30.7425.0011 «Υποστήριξη ωρίµανσης έργων ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας (Έτος 2021» 
συνολικού προϋπολογισµού, 103.169,96 ευρώ στον προϋπολογισµό του έτους 2021 µε τίτλο : 

Ως προς το δεύτερο έργο, δεν θα γίνει λογιστική εγγραφή στους ΚΑ του προϋπολογισµού  του έτους 2021, 
διότι ο ∆ήµος καθίσταται µόνο φορέας πρότασης χρηµατοδότησης της εν λόγω προµήθειας, καθότι φορέας 
εκτέλεσης και εκταµίευσης του ποσού της χρηµατοδότησης των 94.674,00 ευρώ, καθίσταται το νοσοκοµείο 
ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ. 
Ειδικότερα ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται ως εξής: 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

1329.0004 

Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος Τέλους 
Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π) 7.605.235,82 1.663.169,96 9.268.405,78 

 
Όσον αφορά  τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

30.7332.0058 

Βελτίωση - ανακατασκευή  
παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας 
(Β' φάση) 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 

30.7425.0011 

Υποστήριξη ωρίµανσης έργων 
ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας 
(Έτος 2021) 0,00 103.169,96 103.169,96 

      1.663.169,96   

Εισηγητικό  
Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση : 

I. περί αποδοχής της απόφασης 160/2021 Απόφασης ένταξης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας και για τα τρία έργα στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.)  ως  εξής:  

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΏΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», ΜΕΤΡΟ 4.1: 
Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής, συνολικού προϋπολογισµού 1.560.000,00 ευρώ  

• «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ –
ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ», ΜΕΤΡΟ 4.1: Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής συνολικού προϋπολογισµού, 94.674,00 ευρώ µε 
φορέα πρότασης τον ∆ήµο Εορδαίας και φορέα διενέργειας της προµήθειας και εκταµίευσης της 
χρηµατοδότησης, το ίδιο το νοσοκοµείο ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ. 

• «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΕΤΟΣ 2021), ΜΕΤΡΟ 
7.1: Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού , συνολικού 
προϋπολογισµού, 103.169,96 ευρώ 

II.  Περί εγγραφής του δεύτερου και τρίτου έργου στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2021, εφόσον απαιτείται.   
III. Περί αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2021 ως εξής   

Όσον αφορά  τα έσοδα    
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

1329.0004 

Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος Τέλους 
Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π) 7.605.235,82 1.663.169,96 9.268.405,78 

 
Όσον αφορά  τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

30.7332.0058 

Βελτίωση - ανακατασκευή  
παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας 
(Β' φάση) 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 

30.7425.0011 
Υποστήριξη ωρίµανσης έργων 
ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας 0,00 103.169,96 103.169,96 

      1.663.169,96   

Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης.» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 39/2021 

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 160/2021 Απόφαση της Περιφερειακής Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε η ένταξη των ως άνω 
νέων έργων στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) 
3. την από 17-2-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης &  
Πληροφορικής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αποδέχεται την απόφαση 160/2021 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας περί 
ένταξης  τριών έργων  του ∆ήµου Εορδαίας στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.),  ως  εξής:  

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΏΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», ΜΕΤΡΟ 4.1: 
Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής, συνολικού προϋπολογισµού 1.560.000,00 ευρώ  

• «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ –
ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ», ΜΕΤΡΟ 4.1: Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής συνολικού προϋπολογισµού, 94.674,00 ευρώ µε 
φορέα πρότασης τον ∆ήµο Εορδαίας και φορέα διενέργειας της προµήθειας και εκταµίευσης της 
χρηµατοδότησης, το ίδιο το νοσοκοµείο ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ. 

• «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΕΤΟΣ 2021), ΜΕΤΡΟ 
7.1: Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού , συνολικού 
προϋπολογισµού, 103.169,96 ευρώ 

2.Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την εγγραφή του δεύτερου και τρίτου έργου στο τεχνικό πρόγραµµα 
έτους 2021, εφόσον απαιτείται και την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 2021 ως εξής   

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 
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1329.0004 

Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος Τέλους 
Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π) 7.605.235,82 1.663.169,96 9.268.405,78 

 
Όσον αφορά  τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

30.7332.0058 

Βελτίωση - ανακατασκευή  
παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας 
(Β' φάση) 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 

30.7425.0011 
Υποστήριξη ωρίµανσης έργων 
ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας 0,00 103.169,96 103.169,96 

      1.663.169,96   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  39/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Αννα Καιδου 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
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