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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 327/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  37ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-11-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια περιφοράς 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 25851/15-11-2021 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 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. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Αθηνά Τερζοπουλου 
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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. 25846/15-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
1. «Με έγγραφο της ∆/νσεως Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής διαβιβάστηκαν στην 
υπηρεσίας µας οι αρ. 74/2021 και 73/2021 τεχνικές περιγραφές  «Εορταστικός διάκοσµος  Χριστουγέννων  
∆.Ε. Πτολεµαΐδας» και «Εορταστικός διάκοσµος  Χριστουγέννων  ∆.Ε. Μουρικίου, Βερµίου, Αγ. Παρασκευής 
και Βλάστης» ποσού 33.372,12 € και 26.150,36 € αντίστοιχα. Στον προϋπολογισµό έτους 2021 στον Κ.Α. 
15.6691.0001 µε τίτλο «Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων» και στον Κ.Α. 15.6471.0002 µε τίτλο «Έξοδα 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Κατασκευές, Σκηνικά, παραστάσεις)» είναι εγγεγραµµένο το ποσό των 
30.000,00 € και 74.400,00 € αντίστοιχα.  
Σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του 
Ν.4585/2018, όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό 
Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου  και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον 
αφορούν σε διαφορετικές δηµοτικές ενότητες. Η ρύθµιση αφορά κάθε είδος εγγραφής δηλαδή πιστώσεις για 
εκτέλεση έργων, προµηθειών, εργασιών ή µελετών και είναι αναγκαία διότι επιτρέπει την διενέργεια των 
διαδικασιών ανάθεσης από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των δηµοτικών ενοτήτων έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες, να αποφεύγονται οι µετακινήσεις προσωπικού για την διεκπεραίωση 
των διαδικασιών ανάθεσης και να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση των προµηθευτών και εργοληπτών 
κάθε περιοχής στους διαγωνισµούς που έχουν τοπική αναφορά έτσι ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονοµία, 
ιδίως στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής κρίσης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης, προκειµένου να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός 
του ∆ήµου ως εξής: 

 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 15-11-

2021    
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

15.6471.0002 
Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Κατασκευές, Σκηνικά, 
παραστάσεις) 74.400,00 -29.522,48 44.877,52 

15.6691.0001 Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων 30.000,00 -30.000,00 0,00 

15.6691.0008 Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων ∆.Ε. Πτολεµαΐδας 0,00 33.372,12 33.372,12 

15.6691.0009 
Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων ∆.Ε. Μουρικίου, Βερµίου, Αγ. 
Παρασκευής και Βλάστης 0,00 26.150,36 26.150,36 

      0,00   

 

2. Με την υπ’αρ΄ 127/2021 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η επιστροφή 
ανταποδοτικών τελών έτους 2019 -2020 ποσού 957,76 € και 44.531.,93 € αντίστοιχα.  Στον προϋπολογισµό 
έτους 2021 στον Κ.Α. 20.8261.0007 µε τίτλο «Επιστροφή ποσού µειωµένου τιµολογίου ανταποδοτικών τελών 
του  άρθρου 202 Ν 3463/2006» είναι εγγεγραµµένο το ποσό των 45.000,00 € το οποίο δεν επαρκεί για τη 
κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης. Παρακαλούµε εποµένως για τροποποίηση του προϋπολογισµού και 
συγκεκριµένα: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 15-11-

2021    
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

20.8261.0007 
Επιστροφή ποσού µειωµένου τιµολογίου ανταποδοτικών τελών 
του  άρθρου 202 Ν 3463/2006 45.000,00 1.000,00 46.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 288.286,61 -1.000,00 287.286,61 

      -1.000,00   

 
Στις 17-11-2021 ηµέρα Τετάρτη µέσω e-mail διαβιβάστηκε στα µέλη της Ο.Ε η υπ’αριθµ. 25846/15-11-2021 
συµπληρωµατική εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , επίσης µε θέµα τροποποίηση 
προϋπολογισµού και στην οποία  αναφέρονται τα εξής: 
«Με την 292/2021 Απόφαση οικονοµικής Επιτροπής και την 123/2021 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
αποφασίστηκε η αποδοχή ένταξης της πράξης µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου για την αντιµετώπιση 
καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ΕΠ ∆Μ» στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-
2020» ποσού 737.800,00 €. Το ποσό αυτό εκ παραδροµής εγγράφηκε στον Κ.Α. 30.7131.0032 
64.7131.0032.αντί του ορθού Κ.Α.  64.7131.0032.  
Παρακαλούµε για λήψη απόφασης της σχετικής  τροποποίησης 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» 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω εισηγήσεων πλην των µελών Αθηνά 
Τερζοπουλου και Στέφανου Μπίγγα , οι οποίοι  είναι θετικοί στο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα ενώ 
δηλώνουν παρόντες στο 1. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 327/2021 

                                               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. τις υπ’αριθµ. 25846/15-11-2021 & 26014/16-11-2021 εισηγήσεις της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

ΑΔΑ: ΩΓΦΜΩΡ6-ΨΚΙ



 3

1.Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 όπως αυτή 
αναφέρεται παραπάνω στην υπ’αριθµ 25846/15-11-2021 εισήγηση. Τα µέλη Αθηνά Τερζοπουλου και 
Στεφανής Μπίγγας δηλώσαν παρόντες. 
 
2. Τροποποιεί εν µέρει την 292/2021 ΑΟΕ και πιο συγκεκριµένα εγγράφει το πόσο των  737.800,00 €  στον 
Κ.Α. 64.7131.0032  αντί του  Κ.Α. 30.7131.0032  . Εισηγείται οµόφωνα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, µε δεσµευτική ισχύ 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.  Κατά τα λοιπά ισχύει η 292/2021 ΑΟΕ .  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 327/2021  

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστού  
 3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
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