ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθµ. απόφ. 80/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-42016 πρόσκληση του Προέδρου, που 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:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας, οικονοµικού έτους
2016.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
1.Παρασκευη Βρυζιδου
2. Ιωάννης Αριστερίδης
2.Γεώργιος Καραϊσκος
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
4. Γεώργιος Κοκκινίδης
5. Γεώργιος Χαϊτίδης
6. Κων/νο Σερσεµης
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 134-2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας αναφορικά µε την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016.
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω την τροποποίηση του προϋπολογισµού , παρά µόνον σε ότι αφορά τις δαπάνες
µισθοδοσίας προσωπικού και τις λειτουργικές δαπάνες του ∆ήµου.

Αριθµ. Αποφ.80/2016
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 & την
ανωτέρω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2016 ως κάτωθι:
1. Με την υπ’ αρ. 13/2016 (Α∆Α Ω3ΖΛΩΡ6-ΠΘΥ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την υπ’ αρ. 56/2016 (Α∆Α
6ΨΖΧΩΡ6-150) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε και ψηφίστηκε αντίστοιχα, η πίστωση για
διενέργεια προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών – φαξ – φωτοτυπικών, αντί του ποσού των 10.600,00 από
τον Κ.Α. 10.6651.0001 µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Έπειτα όµως από την κατάρτιση τεχνικών
προδιαγραφών της υπηρεσίας µηχανοργάνωσης για το έτος 2016 προκύπτει δαπάνη ύψους 36.388,32 € η
οποία πρέπει να καλυφθεί µέσω της διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισµού.
Παρακαλούµε εποµένως :
 Για έγκριση προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών – φαξ – φωτοτυπικών, αντί του ποσού των
36.388,32 από τον Κ.Α. 10.6651.0001 µε τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού
 Για τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2016 ως εξής:

Κωδικός

10.6651.0001

Περιγραφή
Προµήθεια υλικού
τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
αναλώσιµα εκτυπωτών, φαξ(

∆ιαµ/θέντα
16-3-2016

15.000,00

Έκθ/Θέντα

Πρόταση για
τροποποίηση

∆ιαµ/θεντα
µετά την
τροπ/ση

14.998,96

26.000,00

41.000,00

µελανάκια )

00.9111.0000

Αποθεµατικό.Γενικές Υπηρεσίες

574.000,00

0,00

-26.000,00

548.000,00

2. Με την υπ’ αρ. 75/2016 (Α∆Α 7138ΩΡ6-879) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε και ψηφίστηκε
πίστωση ποσού των 4.920,00 από τον Κ.Α. 70.7413.0000 για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης
ενεργειακής απόδοσης, κατά ΚΕΝΑΚ , για την πληρότητα των απαιτούµενων τευχών µελέτης του έργου
«Κατασκευή 12/θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας». Η δαπάνη θα καλυφθεί από
ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2015 η οποία όµως έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό στους κάτωθι Κ.Α.:

Κωδικός
Εξόδου
70.6261.1000
70.6262.1000
70.7135.1000
70.8113.0000

Περιγραφή

∆ιαµ/ντα

Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από ΣΑΤΑ Σχ. 2015
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων σχολικών
µονάδων από ΣΑΤΑ Σχ. 2015
Λοιπός εξοπλισµός σχολικών µονάδων από ΣΑΤΑ Σχ. 2015
Λοιπές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
2015)

49.093,41
40.000,00
25.000,00
772,59
114.866,00

Παρακαλούµε εποµένως:
 Για Ανατροπή του ποσού των 4.920,00 € από την υπ’ αρ. 101/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
µε Κ.Α. 70.6261.1000, που αφορά την 295/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και διάθεση του
ποσού στην 656/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
 Για τροποποίηση της υπ’ αρ. 295/2015 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατά συνέπεια και του
προϋπολογισµού έτους 2016 µεταφέροντας το ποσό των 4.920,00 € που αφορά ΣΑΤΑ Σχολείων
έτους 2015 από τον Κ.Α. 70.6261.1000 στον Κ.Α. 70.7413.0000 προκειµένου να πληρωθεί η
παραπάνω µελέτη.
Συγκεκριµένα:

Κωδικός

70.6261.1000

70.7413.0000

Περιγραφή
Συντήρηση και επισκευή σχολικών
κτιρίων (ΣΑΤΑ Σχ. 2015 49.093,41
– 4.920,00 & ΣΑΤΑ Σχ. 2016
50.000,00 €)
Λοιπές µελέτες (ΣΑΤΑ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ
50.000,00 + ΣΑΤΑ Σχολείων
4.920,00)

∆ιαµ/θέντα
16-3-2016

Πρόταση για
τροποποίηση

∆ιαµ/θεντα
µετά την
τροπ/ση

99.093,41

-4.920,00

94.173,41

50.000,00

4.920,00

54.920,00

3. Σύµφωνα µε τα κάτωθι εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση Π/Υ 2016 αναφορικά µε το
έργο

Έργο : ‘Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δίκτυο του ∆ήµου

Εορδαίας’ . Το ως άνω έργο είχε ενταχθεί στο ΕΑΠ µε προϋπολογισµό 150.000,00 ευρώ και είχε εγγραφεί
στον Προϋπολογισµό έτους 2016 στον Κ.Α. 30.7333.0063

µε τίτλο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού

οδοστρώµατος του οδικού δικτύου του ∆ήµου (Ε.Α.Π.)» µε το ποσό των 108.000,00 σύµφωνα µε το υπ’ αρ.
26150/24-6-2015 συµφωνητικό. Με την υπ’ αρ. 24/2016 Απόφαση Οικονοµικής επιτροπής έγινε ψήφιση
πίστωσης του ποσού των 108.000,00 από πιστώσεις ΕΑΠ (α/α 46/12-1-2016 ΠΑΥ) στο όνοµα του αναδόχου
Αποστολίδη Ιωάννη.

Το Υπ.ΜΕ.∆Ι µε την υπ’αριθµ. ΚΑ/ΦΚ000/ΧΡ/1958/30-12-2014 απόφασή του επιχορήγησε τον ∆ήµο Εορδαίας
µε το ποσό των 100.000,00 σε βάρος του πρ/σµού του ενάριθµου έργου 2014 ΣΕ 57100004 της ΣΑΕ 571 του
Π∆Ε στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση οδικού δικτύου του ∆ήµου
Εορδαίας .
Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2016 για την
εγγραφή του ποσού των 100.000,00 από πιστώσεις ΣΑΕ 571 του Π∆Ε. Προκειµένου επίσης να αποφευχθεί
οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωµής από την εν λόγω χρηµατοδότηση και δεδοµένης υπάρχουσας αρχικής
ένταξης στο ΕΑΠ παρακαλούµε για την παρακάτω τροποποίηση:


∆ιαγράφουµε το ποσό των 50.000,00 από τον Κ.Α. 1321.0004 «Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος
Τέλους Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π)» των εσόδων και αντίστοιχα από τα έξοδα από τον Κ.Α. 30.7333.0063 µε
τίτλο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δικτύου του ∆ήµου (Ε.Α.Π.)»



Εγγράφουµε στα Έσοδα και συγκεκριµένα στο Κ.Α. 1329.0000 «Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και
έργα (Σ.Α.Ε.Π.)» το ποσό των 100.000,00 και αντίστοιχα στα έξοδα στον Κ.Α. 30.7333.0063

µε τίτλο

«Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δικτύου του ∆ήµου»
Παρακαλούµε εποµένως για την τροποποίηση του προϋπολογισµού , ως εξής:

Όσον αφορά τα έσοδα

Κωδικός

1321.0004
1329.0000

Περιγραφή
Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράµµατος Τέλους
Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π)
Λοιπές Επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα (Σ.Α.Ε.Π.)

∆ιαµ/θέντα
12-4-2016

Εισπ/χθέντα

Πρόταση
για
τροπ/ση

∆ιαµ/θέντα
µετά την
τροπ/ση

11.684.622,00

482.729,99

-50.000,00

11.634.622,00

1.787.851,89

0,00

100.000,00

1.887.851,89

Όσον αφορά τα έξοδα

Κωδικός

30.7333.0063

Περιγραφή
Επισκευή φθορών ασφαλτ.
οδοστρ. του οδικού δικτύου του
∆ήµου (Ε.Α.Π.)

∆ιαµ/θέντα
12-4-2016

Τιµολ/θέντα

108.000,00

50.105,94

Πρόταση
για
τροπ/ση

50.000,00

∆ιαµ/θέντα
µετά την
τροπ/ση

158.000,00

Τέλος παρακαλούµε για ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € από ΣΑΕ 571 και του υπόλοιπου ποσού από
ΕΑΠ.

4. Με την υπ’ αρ. 11/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση ποσού 18.450,00 € από τον
Κ.Α. 30.6117.0021 για εργασίες της έκδοσης αδείας αξιοποίησης υδάτινων πόρων για το έργο «Ανάπλαση
Νότιας εισόδου πόλεως Πτολεµαΐδας» µε αρ. σύµβασης 34938/6-8-2014 από ιδίους πόρους.
Με το υπ’ αρ. 88/28-3-2016 έγγραφο της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας µας κοινοποιήθηκε η υπ’ αρ. 13
πιστοποίηση εργασιών του 4ου ΕΑΠ µε την οποία χρηµατοδοτείτε η ανάθεση των παραπάνω εργασιών µε το
ποσό των 18.450,00 €. Παρακαλούµε εποµένως για την παρακάτω τροποποίηση προϋπολογισµού και την
αντίστοιχη ψήφιση πίστωσης.
Συγκεκριµένα παρακαλούµε για την παρακάτω τροποποίηση:



Εγγράφουµε στα Έσοδα και συγκεκριµένα στο Κ.Α. 1321.0004 «Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος
Τέλους Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π)», το ποσό των 18.450,00 και αντίστοιχα στα έξοδα στον Κ.Α. 30.6117.0021
Έκδοση άδειας αξιοποίησης υδάτινων πόρων για το έργο «Ανάπλαση νότιας εισόδου Πτολεµαΐδας»



∆ιαγράφουµε το ποσό των 18.450,00 € από ιδίους πόρους από τον Κ.Α. 30.6117.0021 µε τίτλο «Έκδοση
άδειας αξιοποίησης υδάτινων πόρων για το έργο “Ανάπλαση νότιας εισόδου Πτολεµαΐδας”» των εξόδων και
τα µεταφέρουµε στο αποθεµατικό.
Συγκεκριµένα παρακαλούµε για την παρακάτω τροποποίηση:

Όσον αφορά τα έσοδα:

Κωδικός

1321.0004

Περιγραφή
Έσοδα Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράµµατος Τέλους
Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π)

∆ιαµ/θέντα
13-4-2016

Εισπ/χθέν
τα

11.634.622,00

482.729,99

∆ιαµ/θέντα
12-4-2016

Τιµολ/θέν
τα

Πρόταση
για
τροπ/ση

18.450,00

∆ιαµ/θέντα
µετά την
τροπ/ση

11.653.072,00

Όσον αφορά τα έξοδα:

18.450,00

0,00

Πρόταση
για
τροπ/ση
18.450,00
ΕΑΠ 18.450,00
Ιδιοι πόροι

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες
548.000,00
Το µέλος της Ο.Ε κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος ψήφισε αρνητικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 80/2016

0,00

18.450,00

Κωδικός

30.6117.0021

Περιγραφή
Έκδοση άδειας αξιοποίησης
υδάτινων πόρων για το έργο
"Ανάπλαση νότιας εισόδου
Πτολεµαΐδας (Ε.Α.Π.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
•
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ

Ιωάννης Αριστερίδης
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Γεώργιος Χαϊτίδης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Κων/νο Σερσεµη
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σάββας Ζαµανίδης

∆ιαµ/θέντα
µετά την
τροπ/ση

18.450,00

566.450,00

