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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 99/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευή 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. 8305/19-4-2021 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 επιχορήγησης του ∆ήµου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους- 
Τροποποίηση του 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 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Άννα Καϊδου  

2. Αθηνα Τερζοπουλου 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Στέφανος Μπίγγας 

 

7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Άννα 
Καϊδου.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 8019/15-4-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα έξης: 
«ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση ΟΤΑ για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 

1.Με την υπ’ αρ. 81783/26-11-2020 (Α∆Α ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. εγκρίθηκε η 
επιχορήγηση του ∆ήµου µας µε το ποσό των 188.830,00 € για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων προς τρίτους, (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
2/31648/∆ΠΓΚ/3-08-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών όπως ισχύει. Η αποδοχή του ποσού έγινε 
µε τις 258/2020 και 179/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής και του ∆ηµοτικού συµβούλιου 
αντίστοιχα. Τελικά  αποδόθηκε στο ∆ήµο µας το ποσό των 114.446,13 €, στις 26-2-2021 µε το αρ. 50/26-2-
2021 γραµµάτιο είσπραξης  για την πληρωµή των υπ’ αρ. 70, 71 και 72 χρηµατικών ενταλµάτων ποσού 
70.394,40 €, 6.520,05 € και 37.531,68 € αντίστοιχα. 
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Το ποσό αυτό δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2021, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υπ’ 
αρ. 918/4-12-2020 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 του ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ. Θα πρέπει εποµένως να προβούµε σε 
αποδοχή και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 για το ποσό των 114.446,13 € και  συγκεκριµένα θα 
πρέπει να προβούµε στην παρακάτω αναµόρφωση: 

1. Εγγράφουµε στα έσοδα, στον ΝΕΟ Κ.Α. 1215.0001 µε τίτλο «Επιχορήγηση για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων» το ποσό των 114.446,13 € και 

2. Αντίστοιχα στα έξοδα στους κάτωθι Κ.Α.: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
15-4-2021 

Πρόταση 
για τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων.  Γενικές 
Υπηρεσίες 

250.000,00 4.622,37 254.622,37 

00.6823.0000 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 60.000,00 10.558,83 70.558,83 

00.8117.0000 Λοιπά έξοδα.  110.000,00 99.264,93 209.264,93 

      114.446,13   

2.Με την υπ’ αρ. 28693/13-04-2021 (Α∆Α 6ΘΓΡ46ΜΤΛ6-ΧΘΕ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. εγκρίθηκε η 
επιχορήγηση του ∆ήµου µας µε το ποσό των 358.553,93 € για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως την 
31η Οκτωβρίου 2020 που αφορούν σε αξιώσεις από διαδοχικές συµβάσεις κατά το άρθρο 11 του π.δ. 
164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄), όπως και σε αξιώσεις των συµµετεχόντων στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάµει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του 
ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).  

Θα πρέπει εποµένως να προβούµε σε αποδοχή και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021, για το ποσό 
των 358.553,93 € προκειµένου να εξοφληθούν οφειλές του πρώην ∆ήµου Πτολεµαΐδας στο ΙΚΑ κατόπιν 
αξιώσεων σχολικών φυλάκων (Σχετ. 20/2007 και 107/2008, Αποφάσεις Μονοµελούς πρωτοδικείου Κοζάνης  
και  82/2013 και  130/2009 Αποφάσεις  Εφετείου ∆υτ. Μακεδονίας). 

Συγκεκριµένα θα πρέπει να προβούµε στην παρακάτω αναµόρφωση: 

1. Εγγράφουµε στα έσοδα, στον ΝΕΟ Κ.Α. 1215.0002 µε τίτλο «Επιχορήγηση για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής» το 
ποσό των 358.553,93 € και 

2. Αντίστοιχα στα έξοδα στους κάτωθι Κ.Α.:  
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
15-4-2021 

Πρόταση 
για τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

70.8111.0002 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών  430.000,00 358.553,93 788.553,93 

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

                                       
Αριθµ. Απόφ. 99/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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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’ αρ. 81783/26-11-2020 (Α∆Α ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, εγκρίθηκε η επιχορήγηση 
του ∆ήµου µας µε το ποσό των 188.830,00 € 
3. την υπ’ αρ. 28693/13-04-2021 (Α∆Α 6ΘΓΡ46ΜΤΛ6-ΧΘΕ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, εγκρίθηκε η επιχορήγηση 
του ∆ήµου µας µε το ποσό των 358.553,93 € 
4. την υπ’αριθµ 8019/15-4-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται α) το ποσό των 188.830,00 € για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους, 
σχετ η υπ’ αρ. 81783/26-11-2020 (Α∆Α ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ & β) το ποσό των 
358.553,93 € προκειµένου να εξοφληθούν οφειλές του πρώην ∆ήµου Πτολεµαΐδας στο ΙΚΑ κατόπιν αξιώσεων 
σχολικών φυλάκων (Σχετ. 20/2007 και 107/2008, Αποφάσεις Μονοµελούς πρωτοδικείου Κοζάνης  και  
82/2013 και  130/2009 Αποφάσεις  Εφετείου ∆υτ. Μακεδονίας), σχετ η υπ’αριθµ .  28693/13-04-2021 (Α∆Α 
6ΘΓΡ46ΜΤΛ6-ΧΘΕ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021  όπως αυτή αναφέρετε παραπάνω. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  99/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Αννα Καϊδου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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