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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ.331/2021 
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:                 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
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. 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 την υπ’αριθµ 27471/2-12-2021 εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 

             ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση προϋπολογισµού» 

Α) Με την υπ ́ αριθµ. 85940/22-11-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α :ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ) 

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 7.000.000,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά 
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητάς τους. Ειδικότερα δε ο ∆ήµος Εορδαίας επιχορηγείται µε το συνολικό 
ποσό των 50.597,50 €. Θα πρέπει να προβούµε σε αποδοχή του παραπάνω ποσού και σε τροποποίηση του 
προϋπολογισµού έτους 2021. Προτείνουµε την παρακάτω τροποποίηση: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 
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Β) Με την υπ ́ αριθµ. 85880/22-11-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α : 6ΘΖ∆46ΜΤΛ6-Ο1Θ) 

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 100.000.000,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και κατά 
προτεραιότητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεµών 
υποχρεώσεων προς τρίτους προκειµένου να µη καταστούν ληξιπρόθεσµες. Ειδικότερα δε ο ∆ήµος 
Εορδαίας επιχορηγείται µε το συνολικό ποσό των 464.071,68 €. Θα πρέπει να προβούµε σε αποδοχή του 
παραπάνω ποσού και σε τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2021. Προτείνουµε την παρακάτω 
τροποποίηση: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 
   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 01-12-

2021    
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89). 6.367.480,10 464.071,68 6.831.551,78 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 01-12-
2021    

Πρόταση για τροπ/ση  ∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

10.6273.0001 Έξοδα κάλυψης φωτισµού ∆ηµ. Κτιρίων 
∆ήµου 

300.000,00 70.000,00 370.000,00 

10.6273.0003 Αντίτιµο αξίας ρεύµατος χαµηλής τάσης Β/Κ, 
Μουσείου Κολυµβ. 

200.000,00 20.000,00 220.000,00 

10.6273.0004 Αντίτιµο αξίας ρεύµατος αντλ/σίων Τ.Κ. 85.000,00 60.000,00 145.000,00 

25.6273.0006 Αντίτιµο αξία ρεύµατος αντλιοστασίων -
αρδευτικών εγκαταστάσεων ∆ήµου 
Εορδαίας 

50.000,00 20.000,00 70.000,00 

00.6492.0000 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων.  Γενικές Υπηρεσίες 

355.616,55 200.000,00 555.616,55 

00.6823.0000 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 90.558,83 94.071,68 184.630,51 

   464.071,68  

 

 

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 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 01-

12-2021    
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

4311.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 817.720,00 50.597,50 868.317,50 

     
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 01-

12-2021    
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

00.6711.0000 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές. (ΥΠ.ΕΣ.)Γενικές Υπηρεσίες 817.720,00 50.597,50 868.317,50 
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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» 

 
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. 331/2021 

                                               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 27471/2-12-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται το ποσό των 50.597,50 € , σύµφωνα µε την υπ ́ αριθµ. 85940/22-11-2021 απόφαση του ΥΠΕΣ 

καθώς και το ποσό των 464.071,68 €  σύµφωνα µε την υπ ́ αριθµ. 85880/22-11-2021 απόφαση του ΥΠΕΣ και 

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/όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 331/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 

 
 

ΑΔΑ: ΨΩΓ4ΩΡ6-5ΝΞ
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