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.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 278/2021 
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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. 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 αν. 
Προϊστάµενο ∆/νσης ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 21683/5-10-2021 εισήγηση στην οποία 
αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: 
1. «Λόγω επίτευξης χαµηλότερου συµβατικού τιµήµατος  των  έργων  µε τίτλο «Προσαρµογή 
κτηριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας», «Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου 
Μεσοβούνου» και «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου ∆ήµου Εορδαίας», 
οφείλουµε να προβούµε σε ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για µερική διαγραφή του επιπλέον 
ποσού που δεσµεύτηκε (περίπτ.α παρ.2 άρθρο 4 Π.∆.80/16). Το ποσό αυτό µπορεί να διατεθεί για άλλες 
δαπάνες του ∆ήµου κατόπιν σχετικής τροποποίησης του  προϋπολογισµού.  
Προτείνουµε εποµένως την παρακάτω τροποποίηση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος έτους 
2021: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 
5-10-2021 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

ΣΑΤΑ 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 

τροποποίηση 

15.7331.0163 

Προσαρµογή κτηριακών 
εγκαταστάσεων παιδικών 
σταθµών ∆ήµου Εορδαίας 
(ΣΑΤΑ) 175.000,00 -72.462,06 102.537,94 

15.7331.0168 Συντήρηση στέγης πολιτιστικού 21.900,00 -10.273,90 11.626,10 
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κέντρου Μεσοβούνου (ΣΑΤΑ) 

30.7333.0083 

Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου 
∆ήµου Εορδαίας  (ΣΑΤΑ) 300.000,00 -86.111,43 213.888,57 

30.7311.0050 

Κατασκευή εξωτερικού 
κλιµακοστασίου και φρεατίου 
ανελκυστήρα στο κτίριο της 
σχολής επιστηµών υγείας του 
Π∆Μ (ΣΑΤΑ) 0,00 74.400,00 74.400,00 

30.7331.0176 

Συντήρηση εγκατάσταση ψύξης -
θέρµανσης κλιµατισµού 
πνευµατικού κέντρου 
Πτολεµαΐδας (ΣΑΤΑ) 0,00 10.000,00 10.000,00 

35.7413.0051 

Στρατηγική µελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Σ.Μ.Π.Ε) για το έργο "Τοπικό 
Ρυµοτοµικό πρώην Στρατοπέδου 
Καπετάν Φούφα" στην 
Πτολεµαΐδα (ΣΑΤΑ) 0,00 24.754,55 24.754,55 

30.7135.0099 
Προµήθεια αλατοδιανοµέων και 
λεπίδων εκχιονισµού (ΣΑΤΑ) 0,00 37.200,00 37.200,00 

15.7135.0100 

Προµήθεια Συστήµατος 
Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών 
Ποδηλάτων ∆ήµου Εορδαίας 
(ΣΑΤΑ 22.492,84 + ΤΑΚΤΙΚΑ 
14459,16) 0,00 22.492,84 22.492,84 

      0,00   

 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. B.2 της υπ’ αρ. ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 
τεύχος Β’), στην οµάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα 
Προηγούµενα Οικονοµικά Έτη (ΠΟΕ) και στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως 
πρόβλεψη µη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δύο 
προηγούµενων ετών, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο αναφερόµενο άρθρο.  
 
Κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η µείωση του συνολικού 
ποσού που εγγράφηκε στην οµάδα δαπανών «85» κατά την κατάρτισή του, παρά µόνο εάν κατά την εκτέλεση 
του προϋπολογισµού τα εισπραχθέντα ποσά από την οµάδα εσόδων «32» δικαιολογούν τη µείωση των 
προβλέψεων µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε./οµάδα«85». Στην περίπτωση αυτή, ο 
προϋπολογισµός αναµορφώνεται και η οµάδα δαπανών «85» µειώνεται κατά το επιπλέον ποσό που 
εκτιµάται ότι θα εισπραχθεί από την οµάδα «32» µέχρι το τέλος του έτους, εφαρµοζόµενου για την εκτίµηση 
αυτή χρονολογικού ποσοστού ανάλογου µε το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των 
εισπράξεων από την οµάδα «32». 
 
Στον Προϋπολογισµό έτους 2021 στην οµάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 
κατά τα παρελθόντα έτη» έχει εγγραφεί το ποσό των 9.724.468,86 € και στην οµάδα δαπανών 85 
«Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού 
έτους» το ποσό των 9.654.468,56 €. Οι εισπράξεις στην οµάδα II για το έτος 2021 έφτασαν στο ποσό των 
353.689,33€ και σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της παρ. Β2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 46735/2020  δύναται να 
εκτιµηθεί ότι µέχρι το τέλος του έτους µπορούν να εισπραχθούν 471.585,80  € [353.689,33/(9/12)] και άρα το 
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ποσό της οµάδας «85» να µειωθεί κατά 401.585,80 € (471.585,80 - 70.000,00), διαµορφούµενο σε 
9.252.883,09 € (9.654.468,56-401.585,80) 
 
Προτείνουµε ωστόσο ο στόχος εισπράξεων να µην είναι µεγαλύτερος του ποσού των 370.000,00 € και η 
µείωση στην οµάδα δαπανών 85 να µη ξεπεράσει το ποσό των 300.000,00 € οπότε να διαµορφωθεί στο 
ποσό των  9.354.468,86 € (9.654.468,56-370.000,00). Συγκεκριµένα προτείνουµε την παρακάτω 
τροποποίηση: 

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα 5-
10-2021 µετά 
τροποποίηση 

ΣΑΤΑ 
Πρόταση για 

τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 

τροποποίηση 

15.6473.0000 
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

15.7135.0100 

Προµήθεια Συστήµατος 
Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών 
Ποδηλάτων ∆ήµου Εορδαίας 
(ΣΑΤΑ 22.492,84 + ΤΑΚΤΙΚΑ 
14459,16) 22.492,84 14.459,16 36.952,00 

15.7135.0101 

Προµήθεια και Τοποθέτηση 
Συνθετικού ∆απέδου για 
αθλητικούς χώρους ∆ήµου 
Εορδαίας 0,00 37.200,00 37.200,00 

20.8261.0007 

Επιστροφή ποσού µειωµένου 
τιµολογίου ανταποδοτικών 
τελών του  άρθρου 202 Ν 
3463/2006 40.000,00 5.000,00 45.000,00 

30.7135.0102 

Προµήθεια ειδικών δοχείων 
ανακύκλωσης αποτσίγαρων 
∆ήµου Εορδαίας 0,00 2.480,00 2.480,00 

35.7111.0004 

Απαλλοτρίωση λόγω 
τροποποίησης ρυµοτοµικού 
σχεδίου. Υπηρεσία Πρασίνου 0,00 64.734,13 64.734,13 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων.  Γενικές Υπηρεσίες 254.622,37 65.000,00 319.622,37 

00.6823.0000 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 70.558,83 20.000,00 90.558,83 

00.8511.0000 
Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 9.520.216,52 -300.000,00 9.220.216,52 

20.8511.0000 
Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 134.252,34 0,00 134.252,34 

00.9111.0000 
Αποθεµατικό. Γενικές 
Υπηρεσίες 202.159,90 86.126,71 288.286,61 

      0,00   

 
Επίσης στην υπ’αριθµ 21357/1-10-2021 εισηγηση της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιων αναφερονται τα εξης: 
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση χρηµατοδότησης για τη «Σύναψη σύµβασης εργασίας µίσθωσης έργου για το έργο 
«Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» µε ακρωνύµιο: RESPONSE Grant Agreement: 
957751 Θεµατική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις». 
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Με το από 23-9-2021 έγγραφο της, η ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών εισηγείται την πρόσληψη ενός (1) ατόµου 
ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής  µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου δώδεκα (12) µηνών και δυνατότητα 
ανανέωσης όσο διαρκεί το έργο µετά από την έκδοση ανακοίνωσης και τα οριστικά  αποτελέσµατα της 
ανακοίνωσης αυτής.  
Με την υπ’ αριθµ. 320/2019 απόφαση του ∆.Σ. (Α∆Α : 6Ε8ΚΩΡ6-5ΣΚ)  αποφασίστηκε η συµµετοχή  του 
φορέα µας στο εταιρικό σχήµα για την υποβολή της πρότασης του έργου «Integrated Solutions for Positive 
Energy and Resilient Cities» και Ακρωνύµιο Response στη θεµατική ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020  του 
Προγράµµατος Horizon 2020».  Ο προϋπολογισµός του έργου για τον ∆ήµο Εορδαίας ανέρχεται στα 
121.500,00 ευρώ τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

70.6041.0004 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράµµατος 
RESPONSE Λοιπές Υπηρεσίες 70.200,00 

70.6421.0001 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 
(RESPONSE) 8.000,00 

70.6422.0001 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων. 
(RESPONSE) 8.000,00 

70.6495.0005 Λοιπές δαπάνες (RESPONSE) 24.300,00 

70.6613.0001 Προµήθεια διαφηµιστικού υλικού (RESPONSE) 1.000,00 

70.7134.0004 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά (RESPONSE) 2.000,00 

70.7135.0085 Παγκάκια µε φωτοβολταϊκό smart-bench-infokiosk (RESPONSE) 8.000,00 

    121.500,00 

 
Προκειµένου να πληρωθεί η δαπάνη της σύναψης σύµβασης εργασίας µίσθωσης έργου για το έργο 
«Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» µε ακρωνύµιο: RESPONSE Grant Agreement: 
957751 Θεµατική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις», θα πρέπει να προβούµε σε 
τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 ως προς τη χρηµατοδότηση, µεταφέροντας το ποσό των 4.500,00 
€ από τον Κ.Α. 70.6041.0004 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράµµατος 
RESPONSE» στον Κ.Α. 70.6117.0000 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία». 
 
 Ο Προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 
30-9-2021 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

70.6041.0004 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων για τις 
ανάγκες του προγράµµατος 
RESPONSE Λοιπές Υπηρεσίες 70.200,00 -4.500,00 65.700,00 

70.6117.0000 

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελµατία (4.500,00 
RESPONSE) 30.000,00 4.500,00 34.500,00 

      0,00   

 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 278/2021 

                                               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 
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2. τις υπ’αριθµ 21683/5-10-2021 &21357/1-10-2021 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 278/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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