
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα    13 12- 2016     ηµέρα  Τρίτη    και  
ώρα  6 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε   το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο    σε       Ειδική Συνεδρίαση   µετά   την    υ̟. αριθµ. 
45049/9-12-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου  κ. Γεωργίου 
Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους 
χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
       Έγκριση  ̟ροϋ̟ολογισµού  οικονοµικού   Έτους  2017 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Σίσσιος Μιχαήλ 1 Καραφουλίδης Ανέστης 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κύρκα Μαρία 
3 Καίδης Απόστολος 3 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
4 Κατσίδης Ευστάθιος 4 Απαζίδου Σοφία. 
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 5 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 6 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 8 Μίχος Κωνσταντίνος 
9 Βύρλιος Μάρκος 9 Μπίγγας Στέφανος 
10  Σιδηρόπουλος Κοσµάς   

    11 Παπάς Ευθύµιος   
12 Κάλφας Γεώργιος 
13 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
14 Κοκκινίδης Γεώργιος 
15 Αριστερίδης Ιωάννης 
16 Χαιτίδης Γεώργιος 
17 Παπαοικονόµου Παντελής 
18 Βρυζίδου Παρασκευή 
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

ΑΔΑ: 7ΚΞ4ΩΡ6-Ξ2Κ



20 Τσολακίδης Ισαάκ  
    21 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

22 Ανδρεάδης Κων/νος 
23 Καραϊσκος Γεώργιος 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
   Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε 
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:  
«1. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών ̟ου εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, µετά α̟ό γνώµη 
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, ̟αρέχονται οδηγίες για 
την κατάρτιση, εκτέλεση και αναµόρφωση του ̟ροϋ̟ολογισµού 
των δήµων και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την 
εφαρµογή των ε̟όµενων ̟αραγράφων. Με όµοια α̟όφαση 
µ̟ορεί ε̟ίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση 
των ιδίων εσόδων ή ε̟ί µέρους οµάδων τους ̟ου εγγράφονται 
στον ̟ροϋ̟ολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή οµάδες αυτών. 
2.Ο ̟ροϋ̟ολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες ̟ου 
̟αρέχονται ετησίως µε την κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών 
Οικονοµικών και Εσωτερικών της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου και 
κατό̟ιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υ̟ηρεσίας του 
δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων 
εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές. 
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2 . Η  εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή, στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων της 
̟ου αφορούν την ̟ροετοιµασία κατάρτισης του ̟ροϋ̟ολογισµού, 
καταθέτει το ̟ροσχέδιο αυτού στην οικονοµική ε̟ιτρο̟ή. Για τη 
σύνταξη του ̟ροσχεδίου, η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή συγκεντρώνει 
και αξιολογεί τυχόν ̟ροτάσεις των υ̟ηρεσιών του δήµου, καθώς 
και της ε̟ιτρο̟ής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υ̟άρχει. Εάν το 
̟ροσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υ̟οβληθεί εµ̟ρόθεσµα στην 
οικονοµική ε̟ιτρο̟ή, τότε καταρτίζεται α̟ό αυτήν. 
Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή και η ε̟ιτρο̟ή διαβούλευσης 
διατυ̟ώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του 
̟ροϋ̟ολογισµού και δεν α̟αιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους 
για ό̟οιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. 
3 . Η οικονοµική ε̟ιτρο̟ή, έως την 5η Σε̟τεµβρίου, µεριµνά για 
την ενσωµάτωση του σχεδίου του ̟ροϋ̟ολογισµού στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ̟ου τηρείται στο Υ̟ουργείο 
Εσωτερικών, ̟ροκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 
του ν. 4111/2013, να ̟αράσχει τη γνώµη του ε̟' αυτού, µε βάση 
κριτήρια ̟ου καθορίζονται µε α̟όφασή του, µε σκο̟ό την 
ε̟ίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων ̟ροϋ̟ολογισµών. Με τη 
γνώµη του Παρατηρητηρίου, η ο̟οία κοινο̟οιείται στους δήµους, 
στις αρµόδιες για την ε̟ο̟τεία τους Αρχές και στους Υ̟ουργούς 
Εσωτερικών και Οικονοµικών ̟ροσδιορίζονται οι δήµοι ̟ου: α) 
έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια ̟ροϋ̟ολογισµών, β) έχουν 
̟αραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των ̟ροϋ̟ολογισµών ̟ου 
̟αρασχέθηκαν µε την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση της 
̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το 
σχέδιο του ̟ροϋ̟ολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση 
δεδοµένων του Υ̟ουργείου Εσωτερικών εντός της ̟ροβλε̟όµενης 
̟ροθεσµίας. Στη γνώµη ̟εριλαµβάνονται και τα ̟οσά ̟ου η 
οικονοµική ε̟ιτρο̟ή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει 
σε ε̟ιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου 
του ̟ροϋ̟ολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το 
Υ̟ουργείο Εσωτερικών ̟αρέχει οδηγίες για την ανάλογη 
διαµόρφωση του σχεδίου του ̟ροϋ̟ολογισµού, το ο̟οίο 
υ̟οβάλλεται α̟ό την οικονοµική ε̟ιτρο̟ή στο δηµοτικό 
συµβούλιο ̟ρος συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος 
Οκτωβρίου και υ̟οχρεωτικά συνοδεύεται α̟ό τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, καθώς 
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και α̟ό αιτιολογική έκθεση, στην ο̟οία ̟αρουσιάζονται οι τυχόν 
̟ροσαρµογές ̟ου ε̟ήλθαν στο σχέδιο του ̟ροϋ̟ολογισµού. 
 
4. Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον 
̟ροϋ̟ολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης ̟ου 
̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε 
µία ειδική γι' αυτόν το σκο̟ό συνεδρίαση και υ̟οβάλλει τη 
σχετική α̟όφαση σε έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο 
στην αρµόδια για την ε̟ο̟τεία του δήµου Αρχή, ̟ου σε κάθε 
̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου. 
Συνοδευτικά στοιχεία του ̟ροϋ̟ολογισµού ̟ου α̟οστέλλεται σε 
έντυ̟η µορφή α̟οτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονοµικής 
ε̟ιτρο̟ής και οι α̟οφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου ̟ου 
αφορούν την ε̟ιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και 
εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συµµόρφωση 
του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης της 
̟αραγράφου 1. 
 
Η γνώµη του «Παρατηρητήριου Οικονοµικής Αυτοτέλειας» µας 
στάλθηκε  µε το υ̟’ αρ.  1288/4-11-2016  έγγραφο, σύµφωνα µε το 
ο̟οίο το  σχέδιο Π/Υ ̟ου κατατέθηκε  α̟ό  το   ∆ήµο   µας            
στις 7-9-2016 ήταν σύµφωνο µε την τις οδηγίες τις υ̟’ αρ. 
23976/22-7-2016 ΚΥΑ 
 
Για το λόγο αυτό θέτω υ̟όψη του συµβουλίου την  195/2016  
α̟όφαση της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής  σχετικά µε την σύνταξη του 
̟ροϋ̟ολογισµού  Εσόδων – Εξόδων οικονοµικού  Έτους 2017 και 
καλώ το συµβούλιο να ψηφίσει τον ̟ροϋ̟ολογισµό οικονοµικού  
Έτους 2017 
 
                                       Αριθµ. α̟όφ.  332/2016  
 
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ό̟ως 
αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφηµένα – 
α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της ̟αρούσας συνεδρίασης και 
αφού έλαβε υ̟όψη του  : 
 
 

- την ̟ερί̟τ. α’ της ̟αρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
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- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013  

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 ό̟ως ισχύει 

- την ̟αρ.3 του άρθρου 76 και τις ̟ερι̟τ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 

του Ν.3852/2010 

- τις ̟αρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- την υ̟’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) 

α̟όφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆. ̟ερί του καθορισµού των ̟οσοστών 

κατανοµής των ̟όρων στις ∆ηµοτικές Ενότητες 

- την Α̟οφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- την υ̟’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) 

α̟όφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση ̟άγιας 

̟ροκαταβολής στις δηµοτικές και το̟ικές κοινότητες. 

- την 149/2016 ΑΟΕ σχετικά µε την σύνταξη σχεδίου 

̟ροϋ̟ολογισµού  έτους 2017. 

-   την  195/2016 ΑΟΕ  σχετικά µε την σύνταξη του 

̟ροϋ̟ολογισµού οικονοµικού  Έτους 2017  

- Το τεχνικό ̟ρόγραµµα του δήµου  

- Την υ̟’ αριθ. 3/2016  α̟όφαση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής µε 

την ο̟οία εισηγήθηκε το ̟ροσχέδιο του ̟ροϋ̟ολογισµού  στην 

Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

- Την  ΚΥΑ 23976/22-7-2016 απόφαση Υπ Οικονοµικών – Εσωτερικών 

µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
1.  Ψηφίζει τον ̟ροϋ̟ολογισµό  οικονοµικού έτους 2017 του 
∆ήµου Εορδαίας  ό̟ως εµφανίζονται στο ε̟ισυνα̟τόµενο κείµενο 

ΑΔΑ: 7ΚΞ4ΩΡ6-Ξ2Κ



το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας α̟όφασης 
και στη γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής : 
 

Προσχέδιο Προϋπ/σµός 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

2017 2017 
00 Τακτικά έσοδα 11.121.466,00 11.443.115,38 
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 81.500,00 143.500,00 
02 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 110.000,00 120.000,00 
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 3.839.403,00 3.899.403,00 
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 191.750,00 351.000,00 
05 Φόροι και εισφορές 58.000,00 85.000,00 
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.832.713,00 6.832.712,38 
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 8.100,00 11.500,00 
1 Έκτακτα έσοδα 30.642.718,00 32.432.048,38 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 500,00 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 45.000,00 100.601,51 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 30.540.968,00 32.134.250,32 
14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 7.250,00 114.196,55 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 48.000,00 77.500,00 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.500,00 5.000,00 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 14.200,00 31.600,00 

21 Τακτικά έσοδα 13.000,00 31.000,00 
22 Έκτακτα έσοδα 1.200,00 600,00 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 9.534.769,00 9.509.819,00 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00 0,00 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 9.534.769,00 9.509.819,00 
4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 4.715.793,00 4.792.071,50 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.920.000,00 3.920.000,00 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 795.793,00 872.071,50 
5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 10.308.417,00 11.250.052,04 

  Σύνολα εσόδων 66.337.363,00 69.458.706,30 
 

Όσον αφορά τα έξοδα: 

 

Προσχέδιο Προϋπ/σµός 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

2017 2017 
6 Έξοδα 18.336.161,00 18.561.163,12 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.770.025,00 7.305.680,00 
61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.015.540,00 922.438,00 
62 Παροχές τρίτων 3.875.473,00 3.871.805,80 
63 Φόροι - τέλη 241.500,00 281.500,00 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 509.376,00 433.634,00 
65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 393.997,00 493.078,70 
66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.404.618,00 1.093.914,21 
67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.339.839,00 3.316.040,91 
68 Λοιπά Έξοδα 785.793,00 843.071,50 
7 Επενδύσεις 32.744.421,00 35.649.296,98 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.247.862,00 1.416.167,16 
73 Έργα 30.939.941,00 32.907.578,60 
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74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 556.618,00 1.325.551,22 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 
8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 14.765.405,00 14.750.955,00 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.339.950,00 1.339.950,00 
82 Αποδόσεις 3.990.686,00 4.001.186,00 
83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 
85 Προβλέψεις µη είσπραξης 9.434.769,00 9.409.819,00 
9 Αποθεµατικό 491.376,00 497.291,20 

  Σύνολα δαπανών 66.337.363,00 69.458.706,30 
 

2.. Ο ̟ροϋ̟ολογισµός να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις κατά νόµο 
διατυ̟ώσεις.  

 
 Την ̟αρα̟άνω α̟όφαση καταψήφισε ο ∆Σ Σοφοκλής 
Σιδηρό̟ουλος αναφέροντας ότι ψηφίζει µόνον το σκέλος των 
λειτουργικών   εξόδων  του  ̟ροϋ̟ολογισµού.  
Η ∆Σ Ιωάννα Ανδρονικίδου  ψήφισε λευκό. 

 
 

          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 332 /2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4. Κατσίδης Ευστάθιος 

 5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος Μάρκος 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Παπάς Ευθύµιος  

 12. Κάλφας Γεώργιος  

                                          13. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        15. Αριστερίδης Ιωάννης 

 16  Χαιτίδης Γεώργιος 

 17. Παπαοικονόµου Παντελής 
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     18. Βρυζίδου Παρασκευή 

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

             Πτολεµαΐδα 20. Τσολακίδης Ισαάκ 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           21. Ασπράγκαθος Ιωάννης  

             Συµβουλίου  22.  Ανδρεάδης Κων/νος 

 23. Καραϊσκος Γεώργιος 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   24. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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