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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 274/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο: «Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ», µε  Κωδικό ΟΠΣ:5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-2020» και 
αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2021. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Τεχν. Υπηρεσιών και έθεσε υπόψη των µελών  την υπ’αριθµ. 20909/27-9-2021 εισήγηση του Αυτ/λους 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο « Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και 
κόµβου ΑΕΒΑΛ», µε Κωδικό ΟΠΣ: 5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « ∆υτική Μακεδονία 2014-
2020»και αναµόρφωση Π/Υ έτους 2021» 
Ιστορικό  
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας εξέδωσε την µε αρ. πρωτ.:2747/20-09-
2018 Πρόσκληση 71 µε τίτλο : «Έργα λειτουργικής αναβάθµισης και οδικής ασφάλειας του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης µε τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό», εντός των 
περιοχών ΕΣΒΑΑ ∆ήµου Εορδαίας, στον Άξονα Προτεραιότητας 7 : Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και 
της άρσης των προβληµάτων σε βασικές υποδοµές δικτύων», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Η πρόσκληση αυτή εκδόθηκε σε εκτέλεση του εγκεκριµένου Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου 
Εορδαίας µε τίτλο: «Εδώ ζούµε…Καλύτερα» (Α∆Α:6ΜΝ∆7ΛΨ-4Λ4), συνολικού προϋπολογισµού 
8.560.000ευρώ µε χρηµατοδότηση κατά 8.150.000,00 ευρώ από το ΕΤΠΑ και κατά  410.000,00 ευρώ από το 
ΕΚΤ. 
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Στα πλαίσια αυτά , ο ∆ήµος Εορδαίας σύµφωνα µε την µε αρ.: 39/2020 προγενέστερη, Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, αποφάσισε την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης µε τίτλο: «Μελέτη συνδετήριας οδού 
ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ 
του ∆ήµου Εορδαίας συνολικού προϋπολογισµού, 1.247.481,86 ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%).  
Για την πρόταση αυτή εκδόθηκε η µε αρ.: 2719/22-07-2021 (Α∆Α: Ψ6Γ87ΛΨ-ΧΘ1) Πράξη Ένταξης, µε  αλλαγή 
τίτλου ως εξής : «Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» µε MIS: 5056684,συνολικού 
προϋπολογισµού 1.247.481,89 ευρώ. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση, περί αποδοχής της πράξης ένταξης και αναµόρφωσης του τεχνικού 
προγράµµατος ( εφόσον απαιτείται ) και του προϋπολογισµού έτους 2021, ως προς το ως άνω ποσό, όσον 
αφορά τον τίτλο και τη χρηµατοδότηση. Ειδικότερα ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται ως εξής: 
Όσον αφορά  τα έξοδα 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

60.7413.0050 

Μελέτη Συνδετήριας οδός 
ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ  
(ΣΒΑΑ ΕΤΠΑ) 1.247.481,86 -1.247.481,86 0,00 

64.7333.0092 

Βελτίωση συνδετήριας οδού 
ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ 
(ΣΒΑΑ ΕΤΠΑ) 0,00 1.247.481,86 1.247.481,86 

      0,00   
 
Για το ανωτέρο έχει γίνει πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 21REQ009039291 2021-08-05 
Εισηγητικό σκέλος:  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης σχετικά µε: 
Α. Την αποδοχή της πράξης ένταξης µε τίτλο : « Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ», 
συνολικού προϋπολογισµού , 1.247.481,86 ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) 
Β) Την αναµόρφωση του τεχνικού προγράµµατος όσον αφορά τον τίτλο της πράξης σύµφωνα µε την πράξη 
ένταξης 
Γ) Την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2021 ως εξής  
Όσον αφορά  τα έξοδα 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

60.7413.0050 

Μελέτη Συνδετήριας οδός 
ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ  (ΣΒΑΑ ΕΤΠΑ) 1.247.481,86 -1.247.481,86 0,00 

64.7333.0092 

Βελτίωση συνδετήριας 
οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ (ΣΒΑΑ ΕΤΠΑ) 0,00 1.247.481,86 1.247.481,86 

      0,00   
Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 274/2021 

                                               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 

3852/2010 
2. την υπ’αριθµ 2719/22-07-2021 (Α∆Α: Ψ6Γ87ΛΨ-ΧΘ1) Πράξη Ένταξης, µε  αλλαγή τίτλου ως εξής : 
«Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» µε MIS: 5056684 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΔΑ: 64ΟΤΩΡ6-ΙΟ1



 3

3. την υπ’αριθµ. 20909/27-9-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Αποδέχεται την Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο « Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ», µε Κωδικό ΟΠΣ: 5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « ∆υτική Μακεδονία 2014-2020», 
συνολικού προϋπολογισµού , 1.247.481,86 ευρώ. 
2.Εισηγειται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, ως εξής:  
Όσον αφορά  τα έξοδα 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

60.7413.0050 

Μελέτη Συνδετήριας οδός 
ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ  (ΣΒΑΑ ΕΤΠΑ) 1.247.481,86 -1.247.481,86 0,00 

64.7333.0092 

Βελτίωση συνδετήριας 
οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ (ΣΒΑΑ ΕΤΠΑ) 0,00 1.247.481,86 1.247.481,86 

      0,00   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 274/2021  

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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