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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  12ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-3-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω e:presence.gov.gr , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.6402/26-3-2021 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του ∆ήµου Εορδαίας, 
στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. Κυριάκος Αντωνιαδης 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 

3. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Κοκκινιδης Ευστάθιος  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµ Τσεχελίδης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι τα θέµατα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθούν και να ληφθουν άµεσα οι σχετικές αποφάσεις για τους λόγους 
που αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1. Αποδοχή απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του ∆ήµου 
Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας .   
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι  υπάρχει προθεσµία για την υλοποίηση της συναφθείσας µε την 
165/2021 ΑΟΕ προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Π∆Μ και των ∆ήµων Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και 
Βοίου, µε αντικείµενο την υλοποίηση έργου µε τίτλο : «Υποδοµές για τη στήριξη της Επιχειρηµατικότητας στην 
ΠΕ Κοζάνης (Φάση)» , µε χρηµατοδότηση από το 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής 
Μακεδονίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
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Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος, διότι  υπάρχει  προθεσµία για την υλοποίηση της συναφθείσας µε την 165/2021 
ΑΟΕ, προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Π∆Μ και των ∆ήµων Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Βοίου, µε 
αντικείµενο την υλοποίηση έργου µε τίτλο : «Υποδοµές για τη στήριξη της Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ 
Κοζάνης (Β’φαση)» , µε χρηµατοδότηση από το 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής 
Μακεδονίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας . 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος 
έθεσε υπόψη των µελών την από 24-3-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, στην 
οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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 την µε αριθµ.165/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ενέκρινε τη σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Π∆Μ και των ∆ήµων Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Βοίου, µε 
αντικείµενο την υλοποίηση έργου µε τίτλο : «Υποδοµές για τη στήριξη της Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ 
Κοζάνης (Β’φαση)» , µε χρηµατοδότηση από το 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής 
Μακεδονίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  
Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στα 413.928,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της 
συνεισφοράς του ∆ήµου Εορδαίας  αποφασίσθηκε σε ποσοστό 15% επί του ως άνω ποσού δηλαδή 
62.089,20 µε χρηµατοδότηση από πόρους του Ε.Α.Π.. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε και σχετικό  Τεχνικό 
∆ελτίο και ∆∆ΕΕ, προκειµένου να εγγραφεί σχετικό έργο στο Τοπικό Πόρο . 
Συνακόλουθα, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µε την µε αριθµ. 1524/27-10- 2020  Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής αποφάσισε την έγκριση σύναψης της εν λόγω προγραµµατικής, συνολικού 
προϋπολογισµού 2.400.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α 24%.).  
Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε η µε αριθ :.309/2020 (Α∆Α: Ψ1ΛΥ7ΛΨ-ΩΑΤ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία αποφασίσθηκε η  έγκριση της ένταξης του ως 
έργου στον Τοπικό Πόρο του ∆ήµου Εορδαίας µε κωδικό 2.1.76 και στο ύψος του ως ποσού των 62.089,20 
ευρώ 
 Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση περί αποδοχής και λογιστικής εγγραφής του ποσού της 
συµµετοχής και συνεισφοράς του ∆ήµου που ανέρχεται στο ποσό των  62.089,20  ευρώ, στον 
Προϋπολογισµό τους έτους 2021  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) 9.042.574,52 62.089,20 9.104.663,72 

     

Όσον αφορά  τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για 

τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

 
00.6737.0011 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Π∆Μ και των 
∆ήµων Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Βοίου, µε αντικείµενο 
την υλοποίηση έργου µε τίτλο : «Υποδοµές για τη στήριξη της 
Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (Φάση)» 0,00 62.089,20 62.089,20 

ΑΔΑ: ΩΙΕΛΩΡ6-4ΝΞ



 
Εισηγητικό  
Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση περί αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2021 για την αποδοχή 
και λογιστική εγγραφή του έργου  µε τίτλο  «Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Π∆Μ και των 
∆ήµων Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Βοίου, µε αντικείµενο την υλοποίηση έργου µε τίτλο : «Υποδοµές για 
τη στήριξη της Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (Φάση)» , όπως αυτή µνηµονεύεται παραπάνω, µε 
χρηµατοδότηση από τον Τοπικό Πόρο του ∆ήµου Εορδαίας για το ποσοστό συνδροµής του ∆ήµου  που 
ανέρχεται στο ποσό των 62.089,20 ευρώ. Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης.» 
Το θέµα είναι κατεπείγον διότι ξεκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου και 
απαιτείται η έκδοση ΑΑΥ από όλους τους συµβαλλόµενους . ∆εδοµένου ότι 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 (Α΄ 177).  
(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)» παρακαλούµε για την λήψη της σχετικής 
απόφασης, σύµφωνα µε την εισήγηση. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Ολα τα 
παρόντα µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφησαν θετικά.  

                                          Αριθµ. Απόφ. 78/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την 165/2021 ΑΟΕ 
3. την από 24-3-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Αποδέχεται το προαναφερόµενο ποσό για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο : « Υποδοµές για τη στήριξη της 
Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης  (Β φάση)», µε χρηµατοδότηση από το 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Π∆Μ και των ∆ήµων Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Βοίου µε 
αντικείµενο την υλοποίηση του προαναφερόµενου έργου, και  εισηγείται µε δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα  µε το 
άρθρο 2 του ν. 4722/2020, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, 
όπως αυτή αναλύεται παραπάνω.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 78/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κυριάκος Αντωνιαδης 
2. Τσεχελίδης ∆ηµητριος 
3. ∆ηµητριος Σποντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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