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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 162/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Από το πρακτικό της  19ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 7-6-2021 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 11803/2-6-2021 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 οικ33506/28-5-
2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 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. Κυριακος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 

3. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης 

5. Στεφανος Μπίγγας  
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος ∆ηµήτριος Καρακασιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµητριος 
Τσεχελιδης.  
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. 10147/15-5-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικ. Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την 

εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19  
1. Με την υπ ́αριθµ. 22848/26-3-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) 
επιχορηγούνται ∆ήµοι της χώρας µε το συνολικό ποσό των 50.000.000.00 €, για την κάλυψη έκτακτων και 
επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19.  
Η κατανοµή του συνολικού ποσού ανά ∆ήµο γίνεται για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της 
µείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισµό της διασποράς του, 
προκειµένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του 
κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. 
Ειδικότερα δε ο ∆ήµος Εορδαίας επιχορηγείται µε το συνολικό ποσό των 158.200,00 €  από τον λογαριασµό 
του Υπουργείου, µε τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.». 

Θα πρέπει να προβούµε σε αποδοχή του παραπάνω ποσού και σε τροποποίηση του προϋπολογισµού 
έτους 2021. Προτείνουµε την παρακάτω τροποποίηση: 

 
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 
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Κωδικός Εσόδων 
Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα    13-5-
2021   

Πρόταση για τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89). 6.007.885,92 158.200,00 6.166.085,92 

          

     
 
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

   
Κωδικός Εξόδων 

Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   13-05-

2021 
Πρόταση για 

τροποποίηση 
∆ιαµ/ντα µετά την 

τροπ/ση 

35.6264.0003 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 
πρασίνου (Υπηρεσία Πρασίνου) 0,00 6.138,00 6.138,00 

30.6117.0040 

Σύνταξη φακέλου ∆ηµόσιας σύµβασης για τη 
δηµοπράτηση της µελέτης Έργα Αντιπληµµυρικής 
προστασίας και εγγειοβελριωτικά έργα για την 
περιοχή της ∆υτ. Εορδαίας 0,00 23.956,80 23.956,80 

15.7135.0096 Προµήθεια οργάνων γυµναστικής  0,00 18.000,00 18.000,00 

15.7336.0148 
Συντήρηση υφιστάµενων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 0,00 100.000,00 100.000,00 

35.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ( επί 
σύµβαση, ηµεροµησθίων, ωροµισθίων κλπ ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Υπηρεσία Πρασίνου 200.000,00 10.400,00 210.400,00 

35.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Πρασίνου 60.000,00 3.120,00 63.120,00 

  Σύνολο   158.200,00   

 

Ειδικότερα για το έργο «Συντήρηση υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων» θα πρέπει να γίνει και η 
αντίστοιχη τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 
Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την 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 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» 
 
Επίσης στην υπ’αριθµ 11813/1-6-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αναφέρονται τα εξής: 
«Με την υπ’ αρ. 99/2021 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής αποφασίστηκε  η τροποποίηση 
προϋπολογισµού έτους 2021 περί αποδοχής του ποσού των 358.553,93 € για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής. Το ποσό αυτό εγγράφηκε στον 
Κ.Α. 70.8111.0002 µε τίτλο «Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών» και παρέµεινε αδιάθετο το αντίστοιχο ποσό 
από τακτικά το οποίο µπορούµε να διαθέσουµε για κάλυψη λοιπών αναγκών. Προτείνουµε την παρακάτω 
αναµόρφωση: 

Κωδικός Εξόδων 
Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα      1-6-
2021 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά 
την τροπ/ση 

10.6115.0001 Υπηρεσίες ∆ιαχειριστικού ελέγχου 0,00 24.800,00 24.800,00 

10.6274.0000 
∆απάνες καθαρισµού γραφείων  ∆.Ε. Πτολεµαϊδας 
(Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες) 5.000,00 9.000,00 14.000,00 

10.6274.0001 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ. Πύργων 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0002 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ. Ανατολικού 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0003 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ.  Μεσοβούνου 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0004 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ.  Κοµνηνών 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0005 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Αγ. Παρασκευής 6.000,00 4.000,00 10.000,00 

10.6274.0006 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Μουρικίου 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

10.6274.0008 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Βλάστης 0,00 1.500,00 1.500,00 

10.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

10.6462.0000 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων. Οικονοµικές και ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

20.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 7.000,00 10.000,00 17.000,00 

25.6262.0059 
Συντήρηση αρδευτικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ 24800 + 
10000 τακτικα) 24.800,00 10.000,00 34.800,00 

30.6274.0000 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων  ∆.Ε. Πτολεµαΐδας 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 
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(Υπηρεσία Τεχνικών Έργων) 

30.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 10.000,00 16.000,00 

30.7135.0097 Προµήθεια πολυκαρβονικών καθρεφτών 0,00 14.012,00 14.012,00 

35.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

70.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση, 
ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά 
επιδόµατα ). Λοιπές Υπηρεσίες 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

70.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  Λοιπές Υπηρεσίες 28.000,00 6.000,00 34.000,00 

70.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 1.500,00 1.500,00 

70.8111.0002 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών  689.076,17 -358.553,93 330.522,24 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 203.910,53 215.741,93 419.652,46 

      0,00   

 

Ύστερα από πρόταση του Αντιπροέδρου, για περαιτέρω ενίσχυση των ΚΑ καθαριότητας και την σύµφωνη 
γνώµη των µελών η προτεινόµενη αναµόρφωση του προϋπολογισµού διαµορφώνεται ως εξής:  
  

Κωδικός Εξόδων 
Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα      1-6-
2021 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

10.6115.0001 Υπηρεσίες ∆ιαχειριστικού ελέγχου 0,00 24.800,00 24.800,00 

10.6274.0000 

∆απάνες καθαρισµού γραφείων  ∆.Ε. 
Πτολεµαϊδας (Οικονοµικές και ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες) 5.000,00 11.000,00 16.000,00 

10.6274.0001 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ. Πύργων 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0002 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ. Ανατολικού 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0003 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ.  Μεσοβούνου 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0004 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Κ.  Κοµνηνών 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

10.6274.0005 
∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Αγ. 
Παρασκευής 6.000,00 4.000,00 10.000,00 

10.6274.0006 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Μουρικίου 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

10.6274.0008 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Βλάστης 0,00 1.500,00 1.500,00 

10.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

10.6462.0000 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων. Οικονοµικές και 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

20.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 7.000,00 10.000,00 17.000,00 

25.6262.0059 
Συντήρηση αρδευτικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ 
24800 + 10000 τακτικα) 24.800,00 10.000,00 34.800,00 

30.6274.0000 
∆απάνες καθαρισµού γραφείων  ∆.Ε. 
Πτολεµαϊδας (Υπηρεσία Τεχνικών Έργων) 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 

30.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 10.000,00 16.000,00 

30.7135.0097 Προµήθεια πολυκαρβονικών καθρεφτών 0,00 14.012,00 14.012,00 

35.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

70.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 
συµβάση , ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ). Λοιπές Υπηρεσίες 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

70.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  Λοιπές Υπηρεσίες 28.000,00 6.000,00 34.000,00 

70.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 1.500,00 1.500,00 

70.8111.0002 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών  689.076,17 -358.553,93 330.522,24 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 203.910,53 211.741,93 415.652,46 

      0,00   

 

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

                                      
Αριθµ. Απόφ. 162/2021 

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. 22848/26-3-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) & την 
υπ’αριθµ. 10047/15-5-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
4. την υπ’αριθµ 99/2021 ΑΟΕ & την υπ’αριθµ 11813/1-6-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΑΔΑ: ΩΗΙ2ΩΡ6-Ρ0Ι
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1.Αποδεχεται το ποσό των 158.200,00 €  από τον λογαριασµό του Υπουργείου, µε τίτλο «Κάλυψη των πάσης 
φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε δεσµευτική ισχύ, την 
προαναφερόµενη τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2021. 
2. Τροποποιεί εν µέρει την 99/2021 ΑΟΕ και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού έτους 2021, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω .  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  162/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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