
-∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ          Αριθµ. Απόφ.   46/ 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 11ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  7-6-2021  ηµέρα  ∆ευτέρα    και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  11757/2-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή µέ Τηλεδιάσκεψη µέσω  e presence.gon.g.r σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67    του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νοµοθετικού 
περιεχοµένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους 
του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 63548/7-10-2020 µε τα 
παρακάτω θέµατα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 99-2021 ΑΟΕ σχετικά µε την Αποδοχή επιχορήγησης του ∆ήµου 
Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021.     
………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3.  Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5.  Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6.  Κεσκερίδης Χρήστος 
7.  Αντωνιάδου Μαρία 
8.  Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
10. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Πράπα Αναστασία 
12. Φουρκιώτης Νικόλαος 
13. Μίχος Κων/νος 
14. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
15. Τσάγια Ειρήνη 
16. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
17. Μπίγγας Στέφανος 
18. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
19. Μαυρίδου Μάρθα 
20. Σολαχίδου Βασιλική 
21. Καραβασίλης Ιωάννης 
22. Σπόντης ∆ηµήτριος 
23. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
24. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
25. Χόλµπα Αντωνία 
 
 

 
1. Κάλφας Παναγιώτης 
2. Τερζοπούλου Αθηνά 
3. Σισσιος Μιχάλης 
4. ∆ίκας Ιωάννης  
5. Κωτσίδης Στέφανος. 
6. Τουρτούρης Αθανάσιος 
7. Μωυσιάδης Στυλιανός 
8. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
………………………………………………………………………………………………………………. 
. Οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  Πτολεµαΐδας & Εµπορίου ,  παρευρέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµήτρη Ορφανίδη ο οποίος 
εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ’αριθ 
99/2021 ΑΟΕ ( Α∆Α : 61ΦΩΡ6-ΚΒΕ )  που αφορά Αποδοχή επιχορήγηση του ∆ήµου µας για την 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους. Και συγκεκριµένα : 

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. 

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   
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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 

 
Επειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                    Αριθµ. απόφ. 46/2021 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την 99/2021 ΑΟΕ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. 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. 

2. Τροποποιεί τον πρ/σµό εσόδων εξόδων οικ. Έτους 2021 του ∆ήµου µας ως εξής :  

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

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   

Β. 

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 

 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 46 /2021 

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Μίχος Κων/νος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τσάγια Ειρήνη 
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         Πτολεµαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Παπαχρήστου Αναστάσιος. 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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