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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 316/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  36ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-11-2021 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. 24936/5-11-2021 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 του 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, έθεσε υπόψη των µελών την  
υπ’αριθµ. 24541/2-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση προϋπολογισµού» 
Α) Με το 21616/5-10-2021 έγγραφό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 
08/2021 µελέτη του έργου «Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χάρων ∆ήµου Εορδαίας (Γ’ Φάση)»   
ποσού 720.000,00 €. Στον προϋπολογισµό έτους 2021 στον Κ.Α. 30.7332.0061 µε τίτλο «Βελτίωση - 
Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών ( Γ Φάση)» είναι εγγεγραµµένο το ποσό των 455.000,00 € από πιστώσεις 
∆ωρεά TAP AG. Το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης και θα πρέπει να 
προβούµε σε τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021.  

Με την υπ ́ αριθµ. 75029/13-10-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723) 

επιχορηγούνται οι ∆ήµοι της χώρας από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», µε το συνολικό 
ποσό ύψους 107.883.582,80 €, ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων. Ειδικότερα δε ο ∆ήµος 
Εορδαίας επιχορηγείται µε το συνολικό ποσό των 500.657,16 €. 
 Προτείνουµε µέρος του παραπάνω ποσού και συγκεκριµένα το ποσό των 265.000,00 € να διατεθεί για το 
έργο «Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χάρων ∆ήµου Εορδαίας (Γ’ Φάση)».   Θυµίζουµε ότι µε την αρ. 
24495/2-11-2021 εισήγηση µας ζητήσαµε την απορρόφηση του ποσού των 199.662,98 € για το έργο 
«Κατασκευή χώρων ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και Στέγης 
Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» και παρέµεινε προς 
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διάθεση  το ποσό των 300.994,18 €. Ως εκ τούτου συστήνουµε την αποδοχή του ποσού των 265.000,00 € 
και τη διάθεση τους για το έργο «Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χάρων ∆ήµου Εορδαίας (Γ’ Φάση)».   
Συγκεκριµένα θα γίνει η κάτωθι τροποποίηση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος: 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

   

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα         
µετά τροπ. Κέντρου 

∆ιηµέρευσης 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα µετά τη 
τροποποιηση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 
25 Ν 1828/89). 

6.531.148,90 265.000,00 6.796.148,90 

 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
   

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα         
µετά τροπ. 

Κέντρου 
∆ιηµέρευσης 

Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα µετά τη 
τροποποιηση 

30.7332.0061 

Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χάρων 
∆ήµου Εορδαίας (Γ’ Φάση)  (∆ΩΡΕΑ TAP 
AG 455.000,00 + 265.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ) 455.000,00 265.000,00 720.000,00 

 

Β) Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό των 35.994,18 € της υπ ́ αριθµ. 75029/13-10-2021 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, προτείνουµε να διατεθεί για ενίσχυση του Κ.Α. 00.6495.0000 µε τίτλο «∆ικαστικά 
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων». Κατά συνέπεια θα πρέπει 
να προβούµε στην αποδοχή του ποσού των 35.994,18 € τροποποιώντας τον προϋπολογισµό έτους 2021 ως 
εξής: 
 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

   

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα         
µετά τροπ. Παιδ. 

Χαρών 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα µετά τη 
τροποποιηση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89). 

6.796.148,90 35.994,18 6.832.143,08 

     

     ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

   

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα         
µετά τροπ. Παιδ. 

Χαρών 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα µετά τη 
τροποποιηση 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων.  Γενικές 
Υπηρεσίες 254.622,37 35.994,18 290.616,55 

 

Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε µε την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19, 
µε τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 και την παρ.4α του άρθρου 10 του 
Ν.4674/20 και την παρ.2 του άρθρου 117 του Ν.4674/2020 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 η 
Οικονοµική Επιτροπή, αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και 
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσµευτικής 
εισήγησης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 
 

Γ) Με το 24353/1-11-2021 έγγραφό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επανυποβλήθηκε στην υπηρεσία 
µας η υπ’ αρ. 12/2019 µελέτη του έργου «Κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ στο 1ο- 2ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας»  ποσού 
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12.750,00 €. Στον προϋπολογισµό έτους 2021 στον Κ.Α. 15.7331.0159 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση χώρου για 
κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο 1- 2ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας» είναι εγγεγραµµένο το ποσό των 9.650,00 € από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης οπότε 
θα πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 – τεχνικού προγράµµατος ως προς 
το ποσό αλλά και τον τίτλο.  
Προτείνουµε την παρακάτω τροποποίηση:  
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα         2-

11-2021 
Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
τη τροποποιηση 

15.7331.0159 
Κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ στο 1ο- 2ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας 
(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 9.650,00 3.100,00 12.750,00 

30.7331.0007 
Συντ. & επισκ. σχολ. κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ. 2021)  
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 50.083,18 -3.100,00 46.983,18 

      0,00   

 

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

Αριθµ. Απόφ. 316/2021 
                                               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. 24541/2-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιων 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 όπως αυτή 
αναφέρεται παραπάνω.                    

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 316/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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