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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  16  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 05-9-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 292015/1-9-2016 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Ιωαννης Αριστεριδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  
  

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
Εδώ προσήλθε το µέλος της Ο.Ε. ο Κ.Πολυχρονίδης 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) ορίζονται οι προθεσµίες εντός των οποίων 
πρέπει να ολοκληρώνονται τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού από τα συλλογικά όργανα 
των δήµων και των περιφερειών και την υποχρέωση ενσωµάτωσης αυτού, από την οικονοµική επιτροπή έως την 5η 
Σεπτεµβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται οι 
διαδικασίες που εφαρµόζονται σε τυχόν περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών που τάσσονται. 

Κατ’ εφαρµογή των οριζόµενων στην παρ. 1 του άρθρου 77, για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2017, 
εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης”. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή  σύµφωνα µε τα άρθρα 63δ & 266 παρ. 4 του ν. 3852/2010 και την  παρ. 4 του άρθ. 77 του 
Ν. 4172/2013: 
α) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική 
επιτροπή. 
β) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Εορδαίας για το έτος 2017. 

Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος διαφώνησε µε το σχέδιο του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 . 
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006. 
3. Την Κ.Υ.Α. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β) «Καθορισµός του τύπου του πρ/σµού των δήµων και κοινοτήτων».  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Την ΚΥΑ Υπ.Οικονοµικών-Εσωτερικών ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) 
απόφασης”. 

5. Τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου µέχρι 31-07-2016. 
6. Την υπ’αριθµ 1/2016 πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
   Συντάσσει σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου Εορδαίας οικονοµικού έτους 2017 τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ανέρχονται 
στο ύψος των 66.337.361,85 ευρώ,  και συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής: 
 

Σχέδιο 
Προϋπ/σµού Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

2016 

0 Τακτικά έσοδα 11.121.465,38 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 81.500,00 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 110.000,00 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 3.839.403,00 

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 191.750,00 

5 Φόροι και εισφορές 58.000,00 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.832.712,38 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 8.100,00 

1 Έκτακτα έσοδα 30.642.717,51 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 45.000,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 30.540.967,51 

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 7.250,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 48.000,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.500,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 14.200,00 

21 Τακτικά έσοδα 13.000,00 

22 Έκτακτα έσοδα 1.200,00 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 9.534.769,00 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 9.534.769,00 

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 4.715.793,00 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.920.000,00 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 795.793,00 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 10.308.416,96 

  Σύνολα εσόδων 66.337.361,85 
 

Σχέδιο 
Προϋπ/σµού Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

2016 

6 Έξοδα 18.336.160,02 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.770.024,51 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.015.540,00 

62 Παροχές τρίτων 3.875.472,51 

63 Φόροι - τέλη 241.500,00 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 509.376,00 

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 393.997,00 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.404.618,00 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.339.839,00 

68 Λοιπά Έξοδα 785.793,00 

7 Επενδύσεις 32.744.420,83 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.247.861,70 

73 Έργα 30.939.941,13 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 556.618,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 14.765.405,00 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.339.950,00 
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82 Αποδόσεις 3.990.686,00 

83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 9.434.769,00 

9 Αποθεµατικό 491.376,00 

  Σύνολα δαπανών 66.337.361,85 
 
Το µέλος Σ.Σιδηροπολος ψήφισε αρνητικά 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   149 /2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεώργιος Καραίσκος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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