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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 330/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  38ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-12-2021 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. 27169/29-11-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ακύρωση της 322/2021. Έγκριση ή µη, εκ νέου, της υπ’αριθµ. 53/2021 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε περί 4ης αναµόρφωσης 
του 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. 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 322/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε 
η υπ’αριθµ 53/2021 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε περί 4ης τροπ/σης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. Κατά τον έλεγχο 
νοµιµότητας και ύστερα από επικοινωνία µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 
διορθωθεί η τροπ/ση του προϋπολογισµού στα εξής σηµεία: στον ΚΑ 10.6421 στην τέταρτή στήλη από λάθος 
είναι 2000€ ενώ κανονικά είναι 200€, στον ΚΑ 10.6422 τέταρτή στήλη από λάθος είναι 2000€ ενώ κανονικά 
είναι 200€ & στον ΚΑ 15.7133.002 στην  Τρίτη στήλη έπρεπε να είναι -1000 διότι στην τέταρτη στήλη 
αποµένουν 250€. 
Ύστερα από τα παραπάνω επανυποβαλλεται προς έγκριση  η υπ’αριθµ. 53/2021 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε περί 4ης 
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2021, σε ορθή επανάληψη, και στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Η Πρόεδρος επί του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής : ότι από την 3η Τροποποίηση του 
προϋπολογισµού τους τρέχοντος έτους, πρέπει να διαµορφωθούν οι παρακάτω  κωδικοί του 
Προϋπολογισµού µε τα αντίστοιχα ποσά, τα έσοδα δεν αλλάζουν τα έξοδα αλλάζουν ως εξής: 

 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ (Έως 11/06/2021) 

ΚΑΕ 
 
 

Περιγραφή  
(1) Αρχικός Προϋπολογισµός 

(2) Τελευταίος 
∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός 

(3) Ποσό Αναµόρφωσης 
(4)=(2)+(3) ∆ιαµορφωµένος 
Προϋπολογισµός (µετά την 

αναµόρφωση) 
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ΕΣΟ∆Α 

Τα έσοδα δεν αλλάζουν και παραµένουν ως έχουν 

ΕΞΟ∆Α 

00.6117 

Λοιπές αµοιβές 
λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες µε 

την ιδιότητα του 
ελεύθερου 

επαγγελµατία 

45.000,00 € 42.000,00 € 20.000,00 € 62.000,00 € 

00.6131 
Λοιπές αµοιβές 

τρίτων 
5.000,00 € 4.000,00 € 3.250,00 € 7.250,00 € 

00.6431 
Έξοδα ενηµέρωσης 

και προβολής 
δραστηριοτήτων 

1.000,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

00.6433 

Τιµητικές διακρίσεις 
αναµνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων 
και αντιπροσωπειών 

3.000,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

00.6443 
∆απάνες δεξιώσεων 

και εθνικών ή 
τοπικών εορτών 

2.000,00 € 2.000,00 € -1.500,00 € 500,00 € 

00.6463 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 

500,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

00.6515 
Αµοιβές και 

προµήθειες τραπεζών 
150,00 € 150,00 € 371,31 € 521,31 € 

10.6011 

Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου(περιλαµβάνο
νται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) ∆ιοίκηση 

85.000,00 € 75.000,00 € 2.000,00 € 77.000,00 € 

10.6012 

Αποζηµίωση 
υπερωριακής 

εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες 
και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € 

10.6112 Αµοιβές τεχνικών  2.500,00 € 2.500,00 € -2.500,00 € 0,00 € 

10.6162 
Λοιπά έξοδα τρίτων 

∆ιοίκησης 
3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 

10.6261 
Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων 
ακινήτων ∆ιοίκησης 

15.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 
 

30.000,00 € 
 

10.6264 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 

µηχανηµάτων 
∆ιοίκησης 

3.500,00 € 3.500,00 € -2.500,00 € 1.000,00 € 

10.6265 

Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων και 

λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού 

εξοπλισµού ∆ιοίκηση 

1.500,00 € 3.000,00 € -1.500,00 € 1.500,00 € 

10.6266 
Συντήρηση 
εφαρµογών 
λογισµικού 

2.000,00 € 3.000,00 € -2.000,00 € 1.000,00 € 

10.6274 
∆απάνες καθαρισµού 

γραφείων 
2.000,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

10.6421 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση 

µετακινούµενων 
αιρετών 

1.000,00 € 1.000,00 € -800,00 € 200,00 € 

10.6422 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση  
υπαλλήλων 
∆ιοίκησης 

1.000,00 € 1.000,00 € -800,00 € 200,00 € 

10.6431 

Έξοδα ενηµέρωσης 
και προβολής 

δραστηριοτήτων της 
∆ιοίκησης 

1.000,00 € 3.000,00 € -2.500,00 € 500,00 € 

10.6433 

Τιµητικές διακρίσεις, 
αναµνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών 

2.500,00 € 3.500,00 € -2.500,00 € 1.000,00 € 

10.6453 Λοιπές συνδροµές 1.000,00 € 3.000,00 € -2.500,00 € 500,00 € 
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(ανανέωση χρήσης 
εφαρµογών) 

10.6463.001 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 

∆ιοίκησης 
500,00 € 500,00 € -500,00 € 0,00 € 

10.6463.002 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 

Σχολών 
500,00 € 500,00 € -500,00 € 0,00 € 

10.6471.001 
Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 
∆ιοίκησης 

3.000,00 € 3.000,00 € -1.500,00 € 1.500,00 € 

10.6472 
Έξοδα αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

2.000,00 € 4.500,00 € -4.000,00 € 500,00 € 

10.6473 
Εξοδα οργάνωσης 

κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 

1.500,00 € 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 

10.6612 
Προµήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων ∆ιοίκηση 

1.500,00 € 2.500,00 € -1.200,00 € 1.300,00 € 

10.6633 

Προµήθεια χηµικού 
υλικού 

(Απολυµαντικά, 
χηµικά κλπ)  

κολυµβητήριο 

15.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 € 

10.6644 
Προµήθεια καυσίµων 

και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες 

0,00 € 2.500,00 € -1.059,31 € 1.440,69 € 

10.6661 
Υλικά συντήρησης 

και επισκευής κτιρίων 
∆ιοίκηση  

10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 
 

25.000,00 € 
 

10.6673 

Ανταλλακτικά 
επίπλων και σκευών 

και λοιπού 
εξοπλισµού ∆ιοίκηση 

1.000,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

10.6681 
Υλικά φαρµακείου 

∆ιοίκησης 
1.500,00 € 1.500,00 € -1.000,00 € 500,00 € 

10.7131 
Μηχανήµατα και 

λοιπός εξοπλισµός 
∆ιοίκηση 

2.500,00 € 2.500,00 € -1.500,00 € 1.000,00 € 

10.7134.000 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 

λογισµικά ∆ιοίκηση 

2.000,00 € 2.000,00 € 5.750,00 € 7.750,00 € 

15.6052.002 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε 

σύµβαση αορίστου 
χρόνου ΚΗΦΗ 

22.500,00 € 17.500,00 € 1.000,00 € 18.500,00 € 

15.6111 
Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων 

2.500,00 € 5.000,00 € -3.000,00 € 2.000,00 € 

15.6117.002 

Λοιπές αµοιβές 
λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες µε 

την ιδιότητα του 
ελεύθερου 

επαγγελµατία ΚΗΦΗ  

1.500,00 € 1.500,00 € -1.004,00 € 496,00 € 

15.6162.001 

 
Λοιπά έξοδα τρίτων 

ΒΣΣ 
 

1.500,00 € 1.000,00 € -500,00 € 500,00 € 

15.6162.002 

 
Λοιπά έξοδα τρίτων 

ΚΗΦΗ 
 

1.500,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

15.6261.01 
Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων 
ΚΗΦΗ 

750,00 € 1.500,00 € -1.500,00 € 0,00 € 

15.6263.001 

Συντήρηση και 
επισκευή 

µεταφορικών µέσων 
ΒΣΣ 

5.000,00 € 7.000,00 € -3.000,00 € 4.000,00 € 

15.6266.001 
Συντήρηση 
εφαρµογών 

λογισµικού ΒΣΣ 
1.000,00 € 1.000,00 € -504,00 € 496,00 € 

15.6266.002 
Συντήρηση 
εφαρµογών 

λογισµικού ΚΗΦΗ 
1.000,00 € 1.000,00 € -504,00 € 496,00 € 
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15.6274.001 
∆απάνες καθαρισµού 

γραφείων ΒΣΣ 
1.000,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

15.6274.002 
∆απάνες καθαρισµού 

γραφείων ΚΗΦΗ 
1.000,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

15.6443.001 
∆απάνες δεξιώσεων 

και εθνικών ή 
τοπικών εορτών ΒΣΣ 

500,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

15.6443.002 

∆απάνες δεξιώσεων 
και εθνικών ή 

τοπικών εορτών 
ΚΗΦΗ 

500,00 € 1.500,00 € -1.000,00 € 500,00 € 

15.6612.002 
Προµήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων ΚΗΦΗ  
800,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

15.6635.002 
Προµήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας  ΚΗΦΗ 
750,00 € 750,00 € -750,00 € 0,00 € 

15.6681.002 
Υλικά φαρµακείου 

ΚΗΦΗ 
2.000,00 € 3.000,00 € -1.500,00 € 1.500,00 € 

15.7133.002 Έπιπλα σκεύη ΚΗΦΗ 1.250,00 € 1.250,00 € -1.000,00 € 250,00 € 

15.7134.001 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 

λογισµικά ΒΣΣ 

1.250,00 € 1.250,00 € 2.000,00 € 3.250,00 € 

15.8227.002 
Απόδοση ειδικής 

εισφοράς 
αλληλεγγύης ΚΗΦΗ 

10,00 € 110,00 € 250,00 € 360,00 € 

      

      

Έσοδα  1.120.000,00€ 1.265.400,00 € 0,00€ 1.265.400,00 €  

Έξοδα   1.075.899,50€ 1.230.736,20 € 0,00€ 1.230.736,20 € 

Αποθεµατικό   44.100,50€ 34.663,80 € 0,00€ 34.663,80 € 

 Σύνολο Έξοδών  1.120.000,00€ 1.265.400,00 €  1.265.400,00€ 

Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω , το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

Αριθµ. Απόφ. 330/2021 
                                               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.  53/2021 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε περί 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2021σε ορθή 
επανάληψη 
3. την υπ’αριθµ 322/2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα  
 

Ακυρώνει την 322/2021 ΑΟΕ . Εγκρίνει  την 4η Υποχρεωτική Αναµόρφωση Προϋπολογισµού  οικονοµικού 
έτους 2021 της ΚΕ∆Ε , σύµφωνα µε την 53/2021 Α∆Σ ( σε ορθή επανάληψη)  της ΚΕ∆Ε , όπως αυτή 
αποτυπώνεται στους παραπάνω πίνακες. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 330/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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