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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 66/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-3-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 5397/11-3-2021 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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Τροποποίηση  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. Αθηνά Τερζοπουλου 
3.∆ηµητριος Καρακασιδης 
4. Κυριακος Αντωνιαδης 

3. Αθανάσιος Τουρτούρης  

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στεφανος Μπίγγας   
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην Μ. Σταυρου ,Αναπ. Προϊστάµενη του Τµ. 
Προϋπολογισµού , η οποία έθεσε υπ’ όψιν των µελών την υπ’αριθ. 5415/11-3-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. 
Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 «Κατόπιν προφορικών αιτηµάτων των υπηρεσιών του ∆ήµου, σε συνέχεια του υπ’ αρ.  22218/26-2-2021 
εγγράφου της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας  για τον προγραµµατισµό 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α’ βαθµού, εισηγούµαστε την τροποποίηση 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  
12-3-2021 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

00.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 0,00 10.000,00 10.000,00 

00.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 0,00 2.500,00 2.500,00 

10.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση , ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 0,00 50.000,00 50.000,00 

10.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 0,00 12.500,00 12.500,00 

15.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)Υπηρεσίες Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 200.000,00 -30.000,00 170.000,00 

15.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 50.000,00 -5.000,00 45.000,00 

15.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Κοινωνικής Πολιτικής 350.000,00 12.000,00 362.000,00 

15.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 90.000,00 3.000,00 93.000,00 

25.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 
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ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσίες Ύδρευσης - 
¶ρδευσης - Αποχέτευσης 

25.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσίες Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης 8.000,00 -3.000,00 5.000,00 

30.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Τεχνικών Υπηρεσιών 30.000,00 20.000,00 50.000,00 

30.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

35.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Υπηρεσία Πρασίνου 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

35.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Πρασίνου 50.000,00 10.000,00 60.000,00 

40.6011.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα).Υπηρεσία Πολεοδοµίας 280.000,00 -20.000,00 260.000,00 

40.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 65.000,00 -4.000,00 61.000,00 

45.6011.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 

45.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 15.000,00 -2.000,00 13.000,00 

50.6011.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)∆ηµοτική Αστυνοµία 260.000,00 -30.000,00 230.000,00 

50.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 60.000,00 -6.000,00 54.000,00 

70.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Λοιπές Υπηρεσίες 60.000,00 20.000,00 80.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 340.368,11 -113.000,00 227.368,11 

      0,00   

Το µέλος Στ Μπιγγας ζήτησε διευκρινίσεις για τους  ΚΑ για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις ∆/κες & 
Οικ/κες υπηρεσίες, στην Τεχν. Υπηρεσία, στις λοιπές υπηρεσίες καθώς και στην υπηρεσία άρδευσης. Η αν. 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού τόνισε ότι υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες στην Οικ. Υπηρεσία 
λόγο τις διόρθωσης των τετραγωνικών κλπ ενώ στις λοιπές υπηρεσίες εντάσσονται οι ελαιοχρωµατιστές, 
ωστόσο διαπιστώνει, ύστερα από την παρατήρηση του κ Μπίγγα για τον ΚΑ αντιµετώπισης της µισθοδοσίας 
των υδρονοµέων, ότι αντί αφαίρεσης του ποσού των  20.000,00 € και 3.000,00 € από τους Κ.Α. 25.6041.0000 
και 25.6054.0024 αντίστοιχα , αφαιρούµε το επιπλέον ποσό των 23.000,00 € από το αποθεµατικό. Η 
τροποποίηση θα γίνει ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  
12-3-2021 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

00.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση , ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 0,00 10.000,00 10.000,00 

00.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 0,00 2.500,00 2.500,00 

10.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση , ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 0,00 50.000,00 50.000,00 

10.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 0,00 12.500,00 12.500,00 

15.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)Υπηρεσίες Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 200.000,00 -30.000,00 170.000,00 

15.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 50.000,00 -5.000,00 45.000,00 

15.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση , ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Κοινωνικής Πολιτικής 350.000,00 12.000,00 362.000,00 

15.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 90.000,00 3.000,00 93.000,00 

30.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση , ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Τεχνικών Υπηρεσιών 30.000,00 20.000,00 50.000,00 

30.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

35.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Υπηρεσία Πρασίνου 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

35.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Πρασίνου 50.000,00 10.000,00 60.000,00 

40.6011.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα).Υπηρεσία Πολεοδοµίας 280.000,00 -20.000,00 260.000,00 

40.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 65.000,00 -4.000,00 61.000,00 

45.6011.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 

45.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 15.000,00 -2.000,00 13.000,00 

50.6011.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)∆ηµοτική Αστυνοµία 260.000,00 -30.000,00 230.000,00 
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50.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 60.000,00 -6.000,00 54.000,00 

70.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Λοιπές Υπηρεσίες 60.000,00 20.000,00 80.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 340.368,11 -136.000,00 204.368,11 

      0,00   

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                      
Αριθµ. Απόφ. 66/2021 

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 υπ’αριθµ. 5415/11-3-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών, όπως αυτή διορθώθηκε  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2021, όπως αυτή 
αναλύεται παραπάνω.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  66/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
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