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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 184/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  22ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-6-2021 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. 12936/18-6-2021 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 έτους 2021. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Σπόντης ∆ηµήτρης 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος κ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. ∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  O Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα καθώς και την 
υπ’αριθµ 12603/14-6-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

1.«Με την υπ’ αρ. 115/2021 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας, ο 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
καθίζησης εδαφόπλακας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 
9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας».  Στον προϋπολογισµό έτους 2021 στον Κ.Α. 60.7331.0151 µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολ/δας» είναι 
εγγεγραµµένο το ποσό των 136.389,33 €, που αφορά υπόλοιπο σύµβασης για το έτος 2021. Κατά συνέπεια 
θα πρέπει να προβούµε σε ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. προκειµένου να πληρωθεί η Συµπληρωµατική 
Σύµβαση του εν λόγω έργου. 

             Προτείνουµε την παρακάτω αναµόρφωση: 

Κωδικός 
Εξόδων 

Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα      10-6-

2021 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

60.7331.0151 

Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας 
µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολ/δας 
(101.303,06 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ+ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΑΡ.ΟΙΚ.ΕΤΩΝ 35086,27+35899,96) 136.389,33 35.899,96 172.289,29 

30.7331.0007 
Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ. 2021)  Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων 169.950,00 -35.899,96 134.050,04 

      0,00   
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2α) Με την 162/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η τροποποίηση προϋπολογισµού 
έτους 2021 για την αποδοχή του ποσού των 158.200,00 € για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 
που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19. Ωστόσο εκ παραδροµής το σύνολο των 
εξόδων που προτάθηκε ήταν στο ύψος των 161.614,80 €. Η διαφορά των 3.414,80 € θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από το αποθεµατικό. Οπότε η τροποποίηση στα έξοδα θα γίνει ως εξής:  

    
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 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 204.310,53 -3.414,80 200.895,73 

  Σύνολο   158.200,00   

 

β) Οµοίως µε την 162/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η τροποποίηση 
προϋπολογισµού έτους 2021 και αφαιρέθηκε από τον Κ.Α. 70.8111.0002 «Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών» 
το ποσό των 358.553,93 €. Εκ παραδροµής η υπηρεσία µας δεν έλαβε υπόψη της ότι µε την υπ΄αρ. 149/2021 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής είχε αφαιρεθεί το ποσό των -99.477,76 € µε αποτέλεσµα την ανεπάρκεια 
του κωδικού για κάλυψη των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών. Παρακαλούµε εποµένως για διόρθωση της 
υπ’ αρ. 162/2021 ως εξής: 

Κωδικός 
Εξόδων 

Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα      13-

05-2021 
Αρχική Πρόταση 
για τροποποίηση 

Ορθή πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
ορθή τροπ/ση 

70.8111.0002 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών  689.076,17 -358.553,93 -259.076,17 430.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 200.895,73 211.741,93 112.264,17 313.159,90 

 
  Επίσης µε την 12728/15-6-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αναφέρονται τα εξής: 

«Με τα υπ’ αρ. 92/11-06-2021 και 38/11-06-2021 έγγραφα τους οι σχολικές επιτροπές Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Εορδαίας  αιτούνται την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού ύψους 
3.241,83 € και 12.515,00 € αντίστοιχα, για την πληρωµή της τηλεθέρµανσης.  

Για την παραπάνω δαπάνη δεν υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
προβούµε σε τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 και συγκεκριµένα: 

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα µετά 
τροπ/ση covid 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

00.6731.0000 Προαιρετικές εισφορές  Σχολικών Επιτροπών 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 312.759,90 -15.000,00 297.759,90 

  Σύνολο   0,00   

 

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

ΑΔΑ: Ψ4Μ6ΩΡ6-ΡΕΘ
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Αριθµ. Απόφ. 184/2021 

                                               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. τις υπ’αριθµ 12603/14-6-2021 & 12728/15-6-2021  εισήγησεις της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών  
3. τις υπ’αριθµ 115/2021 , 149/2021 & 162/2021 ΑΟΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους ως εξής: 

   Α) προκειµένου να πληρωθεί η Συµπληρωµατική Σύµβαση του έργου µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης 
καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολ/δας», προτείνουµε την παρακάτω 
αναµόρφωση: 

Κωδικός 
Εξόδων 

Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα      10-6-

2021 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

60.7331.0151 

Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας 
µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολ/δας 
(101.303,06 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ+ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΑΡ.ΟΙΚ.ΕΤΩΝ 35086,27+35899,96) 136.389,33 35.899,96 172.289,29 

30.7331.0007 
Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ. 2021)  Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων 169.950,00 -35.899,96 134.050,04 

      0,00   

Β) Εγκρίνουµε την έκτακτη επιχορήγηση ποσού ύψους 3.241,83 € και 12.515,00 € για τις σχολικές επιτροπές 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Εορδαίας αντίστοιχα και προτείνουµε την παρακάτω 
αναµόρφωση  :  

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα µετά 
τροπ/ση covid 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

00.6731.0000 Προαιρετικές εισφορές  Σχολικών Επιτροπών 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 312.759,90 -15.000,00 297.759,90 

  Σύνολο   0,00   

Γ) Τροποποιεί εν µέρει την 162/2021 ΑΟΕ και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού έτους 2021, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 184/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

 

ΑΔΑ: Ψ4Μ6ΩΡ6-ΡΕΘ


