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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 248/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  29ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-8-2021 ηµέρα Παρασκευή 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. 17938/23-8-2021 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 της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 τ.Β) , 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. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. Σπόντης ∆ηµητριος 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ. 17229/12-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών, στην οποία  αναφέρονται τα εξής: 
«Σε συνέχεια  της  υπ’ αρ. 56982/30-7-2021 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε την «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους ∆ήµους της Χώρας 
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών µονάδων», εκδόθηκε η υπ’ αρ. 226/2021 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για τις 
σχολικές µονάδες του ∆ήµου Εορδαίας, για το διδακτικό έτος 2021-2022 , ως εξής: 
• ∆έκα (10) θέσεις πλήρους απασχόλησης( µε έξι µισή (6,5) ώρες ηµερησίως) 
• Πενήντα δύο (52) θέσεις µερικής απασχόλησης ( µε τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως) 
Ο συνολικός αριθµός ωρών ηµερήσιας απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2021-2022 είναι 273 ώρες 
Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας τους για τους µήνες Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο θα πρέπει να 
προβούµε στην παρακάτω αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021: 
 
Όσον αφορά  τα έσοδα 

   Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  10-8-

2021   
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

1211.0009 

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ Ι∆ΟΧ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0,00 135.420,00 135.420,00 

 
Όσον αφορά  τα έξοδα 

   
Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα    
10-8-2021 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

15.6041.0000 
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται 362.000,00 90.000,00 452.000,00 
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βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα 
).Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής 
Πολιτικής 

15.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 93.000,00 45.420,00 138.420,00 

      135.420,00   

Για το έτος 2022 η δαπάνης τους θα προβλεφτεί στον αντίστοιχο προϋπολογισµό 
 

1. Λόγω συνεχόµενων αποσπάσεων υπαλλήλων στην υπηρεσία καθαριότητας προκύπτει ανάγκη 
τροποποίησης του προϋπολογισµού έτους 2021 και συγκεκριµένα:  

 Όσον αφορά  τα έξοδα 
   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   10-

8-2021     
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

20.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 
Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 1.300.000,00 65.000,00 1.365.000,00 

20.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου 300.000,00 17.000,00 317.000,00 

00.8112.0000 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων. 155.000,00 -82.000,00 73.000,00 

      82.000,00   

 
 

2. Με το υπ’ αρ. 16748/5-8-2021 έγγραφο του γραφείου ∆ηµάρχου έγινε γνωστή στην υπηρεσία µας η πρόθεση 
του ∆ήµου µας για υποβολή  2ης αίτησης στο πρόγραµµα Απασχόλησης Μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών 
του ΟΑΕ∆.  
Οι ειδικότητες για τις οποίες ενδιαφέρεται είναι: 

� Εργάτες γενικών καθηκόντων δύο (2) θέσεις 
� Υδραυλικούς µία (1) θέση 
� Οδηγούς δύο (2) θέσεις 
� ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι ∆Ε δύο (2) θέσεις 
� Τεχνίτες ∆οµικών τρεις (3) θέσεις 
� Καθαρίστριες επτά (7) θέσεις 

 
Το µέγιστο ποσό επιδότησης, θα ανέρχεται στο ποσό των (750,00*17)*12=153.000,00 € ετησίως 
{(750*17)*4=51.000,00 για το έτος 2021 και (750*17)*8=102.000,00 για το έτος 2022}. 

Λόγω µη ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων, θα πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση του 
προϋπολογισµού έτους 2021. Και συγκεκριµένα: 

Όσον αφορά τα έσοδα 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   10-08-

2021 
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

1219.0002 
Επιδότηση µέσω του προγράµµατος Απασχόλησης 
Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ 0,00 51.000,00 51.000,00 

 
 

Όσον αφορά  τα έξοδα 
   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα    10-

8-2021  
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

70.6041.0003 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µέσω του προγράµµατος 
απασχόλησης µακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆ 32.000,00 81.600,00 113.600,00 

70.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  Λοιπές Υπηρεσίες 34.000,00 20.400,00 54.400,00 

15.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Υπηρεσίες 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 170.000,00 -51.000,00 119.000,00 

      51.000,00   
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3. Με το υπ’ αρ. 15811/5-8-2021 έγγραφο του γραφείου ∆ηµάρχου έγινε γνωστή στην υπηρεσία µας η πρόθεση 
του ∆ήµου µας να διαθέσει θέσεις µαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη αποφοίτων Επαγγελµατικών 
λυκείων.  
Ειδικότερα υπάρχει η πρόθεση να απασχοληθούν σε θέσεις µαθητείας οι εξής ειδικότητες: 

� Τρεις (3)Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων 
� ∆ύο (2) Τεχνικοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 
� Ένα (1) Τεχνικό Οχηµάτων 
� Ένα (1) Υπάλληλο ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών 
� ∆ύο (2) Βοηθοί Νοσηλευτή 
� Ένα (1) Τεχνικό Εφαρµογών Πληροφορικής 
� ∆ύο (2) Τεχνικοί Φυτικής Παράγωγης 

 
Η δαπάνη για την αποζηµίωση των παραπάνω µαθητευόµενων για το έτος 2021, εκτιµάται στο ποσό των 
16.500,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6041.0006 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές µαθητευόµενων 
Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ», ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιµώνται στο ποσό των  3.600,00 € και θα 
βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ». 

Τα ποσά αυτά δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2021. Για την υλοποίηση της δαπάνης θα 
πρέπει να προβούµε στην παρακάτω τροποποίηση: 

Όσον αφορά  τα έξοδα 
   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα    10-

8-2021  
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

70.6041.0006 
Τακτικές αποδοχές µαθητευόµενων Μεταλυκειακού έτους 
ΕΠΑΛ 0,00 16.500,00 16.500,00 

70.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  Λοιπές Υπηρεσίες 54.400,00 3.600,00 58.000,00 

15.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Κοινωνικής Πολιτικής 119.000,00 -20.100,00 98.900,00 

      0,00   

4. Με το υπ’ αρ. 14839/3-6-2021 έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής  αιτείται  την προµήθεια 
υφασµάτινου κιόσκι αξίας 298,00 €. Το ποσό αυτό δεν είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό έτους 2021 
οπότε θα πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση του. Προτείνουµε την ενίσχυση του Κ.Α. 15.7135.0000 µε το 
ποσό των 5.000,00 € για την ενδεχόµενη κάλυψη παρόµοιων αιτηµάτων. Συγκεκριµένα προτείνουµε: 
  

Όσον αφορά  τα έξοδα 
   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα    10-8-

2021  
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

15.7135.0000 Λοιπός εξοπλισµός. 0,00 5.000,00 5.000,00 

15.8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

      0,00   

 
 

Επίσης στις 26-8-2021 µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στάλθηκε στα µέλη της Ο.Ε., η υπ’αριθµ 18334/26-
8-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως επείγον θέµα συζήτησης για τροπ/ση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, λογο της άµεσης εφαρµογής της 1580/2021 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, όλα τα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Πιο συγκεκριµένα: 
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«Με την υπ’ αρ. 1580/2021 απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο ∆ήµος µας υποχρεώνεται να 
αποδεχθεί προσωρινά τις προσφερόµενες υπηρεσίες των αιτούντων ως υπαλλήλων συνδεοµένων µαζί του µε 
συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου καταβάλλοντας τις νόµιµες αποδοχές τους µέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης επί της κύριας αγωγής τους. Σε συνέχεια ο ∆ήµος µας προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αρ.  
402/18005/24-8-2021 διαπιστωτικής πράξης για δώδεκα (12) εργάτες καθαριότητας και ένα (1) Οδηγό. Αυτό 
έχει σαν συνέπεια την πρόκληση δαπάνης η οποία δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2021 και 
θα πρέπει να προβούµε στην  άµεση τροποποίηση του.   
Συγκεκριµένα: 
 

   Όσον αφορά  τα έξοδα 
   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα    10-8-

2021  
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

20.6021.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25.000,00 50.000,00 75.000,00 

20.6052.0024 ΕΦΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 7.000,00 13.000,00 20.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό.Γενικές Υπηρεσίες 290.159,90 -63.000,00 227.159,90 

      0,00   

 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

Αριθµ. Απόφ. 248/2021 
                                               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. 17229/12-8-2021 & 18334/26-8-2021 εισηγήσεις της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021, όπως αυτή 
αναλύεται παραπάνω . 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  248/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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