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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 230/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-8-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 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 44848/7/30-7-2021, β) της υπ’αριθµ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να 
λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 16230/29-7-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικ/κων Υπηρεσιών, στην οποία  αναφέρονται τα εξής: 
 
Α) «ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση προϋπολογισµού προγράµµατος  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ » στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 
Με την υπ’ αρ.  175/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε η αποδοχή του ποσού των 281.700,00  €  
της πράξης ένταξης του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων, µε τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Στο πλαίσιο της άνω πρόσκλησης, ο ∆ήµος Εορδαίας υπέβαλε 
πρόταση για το έργο µε τίτλο : «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Εορδαίας», συνολικού 
προϋπολογισµού 491.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Εορδαίας.  

 Το ως άνω ποσό εξειδικεύεται στα κάτωθι υποέργα : 
Υποέργο 1ο που αφορά: ‘’Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Πτολεµαΐδας’’ συνολικού προϋπολογισµού 365.000,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των  
208.050,00 ευρώ χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και το ποσό των 156.950,00 ευρώ από 
ιδίους πόρους ( ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ). 
Υποέργο 2ο που αφορά:: ‘’Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αυλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης 
στο γυµναστήριο του γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου’,’ συνολικού προϋπολογισµού 126.000,00 ευρώ, εκ 
των οποίων το ποσό των 73.650,00 ευρώ από το Π∆Ε «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και το ποσό των 52.350,00 από 
ιδίους πόρους ( ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ). 
Σύµφωνα µε σχετικό όρο της πράξης ένταξης, ο ∆ήµος θα  προβεί στην απορρόφηση πρώτα του ποσού που 
χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Για το 1ο Υποέργο  ‘’Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Πτολεµαΐδας’’ από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ πληρώθηκε το ποσό των 
167.654,50 € και παραµένει για πληρωµή το ποσό των 40.395,50 €.  
Για το 2ο Υποέργο ‘’Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο 
γυµναστήριο του γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου’’ από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ πληρώθηκε το ποσό των 69.353,98 € και ύστερα από το υπ’ αρ. 12589/14-6-2021 πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής (Σχετ. η υπ. 175/2021 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου), παραµένει αδιάθετο το ποσό των 
4.296,02 €. 
 Με την αρ. 55055/22-7-2021 εντολή µεταφοράς της ∆/νσης Οικονοµικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, διατίθεται 
στο ∆ήµο µας το ποσό των 44.691,52 €, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων ∆ήµου Εορδαίας». Για την απορρόφηση του παραπάνω ποσού θα πρέπει να προβούµε σε 
τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 προκειµένου να εγγραφεί το αδιάθετο ποσό των  4.296,02 € του 
Υποέργου ‘’Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο 
γυµναστήριο του γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου’’ στο Υποέργο  ‘’Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης 
εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας’’. 

 Συγκεκριµένα θα πρέπει να προβούµε στην παρακάτω τροποποίηση: 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα  29-7-2021  Πρόταση για τροπ/ση  ∆ιαµ/θέντα µετά την τροπ/ση 

1322.0013 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 2.525.060,85 4.296,02 2.529.356,87 

 
Όσον αφορά  τα έξοδα      

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
29-7-2021 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ 

Σύνολο 
πρότασης για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

60.7331.0151 

Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης 
εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Πτολ/δας (101.303,06 + 
4296,02 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ+ ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡ.ΟΙΚ.ΕΤΩΝ 35086,27 
+35899,96 - 4296,02) 172.289,29 -4.296,02 4.296,02 0,00 172.289,29 

30.7331.0007 
Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ. 
2021)  Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 45.787,16 4.296,02 0,00 4.296,02 50.083,18 

      0,00 4.296,02 4.296,02   

Παρακαλούµε για λήψη της σχετικής απόφασης.» 
 
Επίσης  στην υπ’αριθµ. 16588/3-8-2021 εισήγησή της,  η ∆/νση Οικ/κων Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής: 

Β) «Με την υπ’ αρ. 45/2021 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Ε. εγκρίθηκε η εισήγηση της Προέδρου Καϊδου 
Άννα, για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των 15.000,00 € από τον ∆ήµο Εορδαίας, ώστε να προβεί στην  απευθείας 
ανάθεση µε Εταιρία Υπηρεσιών Ασφαλείας για την φύλαξη του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου (∆ΑΚ).  
Σύµφωνα µε την παρ.1ιε(iii) άρθρο 72 Ν.3852/10, στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής επιτροπές είναι και η λήψη απόφασης  
για τη  χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, καθώς 
και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης 
αποζηµίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.  
Στον προϋπολογισµό έτους 2021 έχει εγγραφεί το ποσό των 259.800,00 € που αφορά το χρηµατοδότηση του ετήσιου 
προγράµµατος δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006. Κατά συνέπεια για την επιπλέον 
χρηµατοδότηση απαιτείται η τροποποίηση προϋπολογισµού και συγκεκριµένα : 

 

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή 
∆ιαµορφωθέντα  4-

8-2021 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά 
την τροπ/ση 

00.6738.0000 
Χρηµατοδότηση  Κοινωφελούς  ∆ηµοτικής Επιχείρησης  
Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.)  (άρθρου 259 παρ.1 Κ.∆.Κ.)  

259.800,00 15.000,00 274.800,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 290.159,90 -15.000,00 275.159,90 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00   

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
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Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά, πλην των µελών Αθηνάς Τερζοπουλου και 
Στέφανου Μπίγγα, οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά το σκέλος (Β) , ως προς την έκτακτη επιχορήγηση της 
ΚΕ∆Ε για την φύλαξη του ∆ΑΚ. 

Αριθµ. Απόφ. 230/2021 
 

                                               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 16230/29-7-2021 &16588/3-8-2021 εισηγήσεις της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 

 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021, όπως αυτή 
αναλύεται παραπάνω στις σχετικές εισηγήσεις και πιο συγκεκριµένα : 
Α) την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 ως προς το  πρόγραµµα  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ » στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις», ως εξής: 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα  29-7-2021  Πρόταση για τροπ/ση  ∆ιαµ/θέντα µετά την τροπ/ση 

1322.0013 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 2.525.060,85 4.296,02 2.529.356,87 

 
Όσον αφορά  τα έξοδα      

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
29-7-2021 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ 

Σύνολο 
πρότασης για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

60.7331.0151 

Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης 
εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Πτολ/δας (101.303,06 + 
4296,02 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ+ ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡ.ΟΙΚ.ΕΤΩΝ 35086,27 
+35899,96 - 4296,02) 172.289,29 -4.296,02 4.296,02 0,00 172.289,29 

30.7331.0007 
Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ. 
2021)  Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 45.787,16 4.296,02 0,00 4.296,02 50.083,18 

      0,00 4.296,02 4.296,02   

Β) την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 ως προς την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 15.000,00 

€ από τον ∆ήµο Εορδαίας στην ΚΕ∆Ε , σχετική η υπ’ αρ. 45/2021 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.∆.Ε., ως εξης: 

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή 
∆ιαµορφωθέντα  4-

8-2021 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα µετά την 
τροπ/ση 

00.6738.0000 
Χρηµατοδότηση  Κοινωφελούς  ∆ηµοτικής Επιχείρησης  
Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.)  (άρθρου 259 παρ.1 Κ.∆.Κ.)  

259.800,00 15.000,00 274.800,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 290.159,90 -15.000,00 275.159,90 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00   

Τα µέλη Αθηνά Τερζοπουλου και Στέφανος Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά το σκέλος (Β) , ως προς την έκτακτη 
επιχορήγηση της ΚΕ∆Ε υψους 15.000,00 ευρω , για την φύλαξη του ∆ΑΚ. 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  230/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου  
5. Στέφανος Μπιγγας 
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