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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 44/2021 
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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της 1/2021 Α∆Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ  Ν.Π.∆.∆. « 1η Υποχρεωτική αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ 
έτους 2021»  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. Αθηνα Τερζοπούλου 
3. Άννα Καϊδου 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 στην Προεδρο του ΚΟΙΠΠΑΠ, η οποία ανέφερε ότι µε την 
υπ’αριθµ. 1/2021 Α∆Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ  Ν.Π.∆.∆ εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
οικ. ατούς 2021  και στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ 46735/01-08-2020 (ΦΕΚ 3170/Τεύχος B) µε θέµα "Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2021"– µερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 

7028/2004 απόφασης (Β΄ 253), µετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021, οι 

∆ήµοι και τα Νοµικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν 

τον προϋπολογισµό του 2021 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων 

στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα 

και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2020, προκειµένου αυτός να καταστεί 

ρεαλιστικός.  

Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:  

Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι  

Οι ∆ήµοι και τα Νοµικά Πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό 2021 για την ΟΜΑ∆Α I (συνολικό άθροισµα της οµάδας) µε βάση την αρχή ότι το συνολικό 

ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι στον προϋπολογισµό 2021 δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
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µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για 

τα έτη 2019 ή 2020. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του 

προϋπολογισµού, στην ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2019 και το 

έτος 2020 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισµός υποχρεωτικά αναµορφώνεται µέχρι το 

ύψος ποσού του 2019.  

Β) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ  

Οι ∆ήµοι και τα Νοµικά Πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α II (ΚΑΕ 32) τα πραγµατικά ποσά και, σύµφωνα 

µε αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 

«Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού 

έτους» µε βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραµµένων ποσών στον προϋπολογισµό του 2021 

για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο 

φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 ή 2020. Στην περίπτωση, που το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι 

µικρότερο του επιτρεπόµενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού µε αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ.  

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

Για τον υπολογισµό του οριστικού ταµειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσηµη κατάσταση συµφωνίας 

διαθεσίµων και ταµειακού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 31-12-2020, η οποία αποτελεί προσαρµογή στα βιβλία 

του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες –όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης 

των τραπεζικών λογαριασµών– λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα µετρητά του ταµείου, τις εισπρακτέες ή 

πληρωτέες επιταγές, καθώς και µη ενταλµατοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση 

συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασµών.  

∆) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ  

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων, 

όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 315/1999) της 31-12-2020. 

Για το ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΠΑΠ στις 31.12.2020 ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Οι εισπράξεις στους κωδικούς της οµάδας Ι για το έτος 2020 ανήλθαν σε µικρότερο ύψος (59.146,22€) από 

αυτές του έτους 2019 (112.420,00€).  Το σύνολο της Οµάδας Ι που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 

2021  ανέρχεται στο ποσό του 112.420,00€ και έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σύµφωνα µε τη γνώµη 

του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες της ΚΥΑ.  Συνεπώς η ΟΜΑ∆Α Ι παραµένει ως έχει. 

2) Το ποσό στην ΟΜΑ∆Α II (ΚΑΕ 32)  παραµένει αµετάβλητο. 

3) Το Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης, στον Π/Υ 2020 εγγράφηκε το ποσό των 70.600,30 €, ενώ 

τελικά το διαµορφωθέν ποσό στις 31.12.2020, σύµφωνα µε την Γ1/01.01.2021 σχετική βεβαίωση του Ειδικού 

Ταµεία, ανήλθε στο ποσό των 104.688,41€.  (+34.088,08€). 

 

4) Οι αµοιβές τρίτων, δαπάνες προµηθειών και λοιπών δαπανών ΠΟΕ, δηλαδή οι ΚΑ 00.8113.0000, 

00.8116.0000, 00.8117.0000 και 00.8131.0000 διαµορφώνονται στο ποσό των 23.628,79€ ενώ στον 

προϋπολογισµό έχει εγγραφεί συνολικά το ποσό των 32.945,00€ (+9.316,21€). 

Προτείνεται εποµένως η παρακάτω τροποποίηση: 

 

Στα ΕΣΟ∆Α: 

Κωδικός Περιγραφή Εγκεκ/να 
Πρόταση 

για 

∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 
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τροπ/ση 

5111.0000 Χρηµατικό υπόλοιπο 70.600,30 +34.088,08 104.688,41 

 

Στα ΕΞΟ∆Α και στους ΚΑΕ ΠΟΕ: 

Κωδικός Περιγραφή Εγκεκ/να 

Πρόταση για 

τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 

µετά την 

τροπ/ση 

00.8113.0000 Αµοιβές Τρίτων ΠΟΕ 6.500,00 0,00 6.500,00 

00.8116.0000 

∆απάνες προµηθειών 

ΠΟΕ 12.000,00 -6.000,00 6.000,00 

00.8117.0000 Λοιπές δαπάνες ΠΟΕ 12.000,00 +6.000,00 18.000,00 

00.8131.0000 

Φορολογικά πρόστιµα 

και προσαυξήσεις ΠΟΕ 2.445,00 0,00 2.445,00 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Το µέλος Στ. 
Μπίγγας δήλωσε παρών. Το µέλος Ευσ. Κοκκινιδης δήλωσε επιφυλακτικός µε τα οικονοµικά στοιχεία και 
ψηφίζει αρνητικά.  

                                       
Αριθµ. Απόφ. 44/2021 

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  ΚΥΑ οικ 46735/01-08-2020 (ΦΕΚ 3170/Τεύχος B) µε θέµα "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2021" 
3. την υπ’αριθµ. 1/2021 Α∆Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ  Ν.Π.∆.∆. « 1η Υποχρεωτική αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ 
έτους 2021»  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει  την 1η Υποχρεωτική Αναµόρφωση Προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2021 του ΚΟΙΠΠΑΠ, 

Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Εορδαίας , σύµφωνα µε την 1/2021 Α∆Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ , ως εξής: 

 

Στα ΕΣΟ∆Α: 

Κωδικός Περιγραφή Εγκεκ/να 

Πρόταση 

για 

τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

5111.0000 Χρηµατικό υπόλοιπο 70.600,30 +34.088,08 104.688,41 

 

Στα ΕΞΟ∆Α και στους ΚΑΕ ΠΟΕ: 

 

Κωδικός Περιγραφή Εγκεκ/να 

Πρόταση για 

τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 

µετά την 

τροπ/ση 

00.8113.0000 Αµοιβές Τρίτων ΠΟΕ 6.500,00 0,00 6.500,00 
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00.8116.0000 

∆απάνες προµηθειών 

ΠΟΕ 12.000,00 -6.000,00 6.000,00 

00.8117.0000 Λοιπές δαπάνες ΠΟΕ 12.000,00 +6.000,00 18.000,00 

00.8131.0000 

Φορολογικά πρόστιµα 

και προσαυξήσεις ΠΟΕ 2.445,00 0,00 2.445,00 

 

Το µέλος Στ. Μπίγγας δήλωσε παρών. Το µέλος Ευσ. Κοκκινιδης  ψήφισε αρνητικά.  

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  44/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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