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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
            Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αναµόρφωση 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                                1. Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών  την υπ’αριθµ 12334/21-4-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία 
απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την αντιµετώπιση απαίτησης βάσει της 
υπ’άριθµ 219/2015 δικαστικής απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και της υπ’αριθµ 28/2017 
σχετικής δικαστικής απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτ. Μακεδονίας. 
Επίσης θέτουµε υπόψη σας τις από 6-4-2017 εισηγήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε τις οποίες 
προτείνονται τα εξής : 

1) Ανακατανοµή χρηµατοδότησης  για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ( ΣΑΕ 055) 

Με το υπ’ αρ. 4307/9-2-2017 (Α∆Α  Ψ∆3Η465ΧΘ7-2Ι6) έγγραφο του Υπ. Εσ.  εγκρίθηκε για το ∆ήµο µας το 
ποσό των 70.000,00 € σε βάρος πιστώσεων του έργου «2003ΣΕ05500005  Πρόγραµµα πρόληψης και 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού της 
χώρας».  Σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφο, η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, 
σύµφωνα µε τη πρόοδο των έργων µε  παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ. Το ποσό 
αυτό εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε την υπ’αρ. 53/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
µε την οποία διατέθηκε το ποσό των 40.000,00 € στον Κ.Α. 30.7425.0000, για  «∆απάνες  έκτακτης ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας» σύµφωνα µε την 21/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  και το ποσό των 
30.000,00 στον Κ.Α. 30.6117.0000 για εργασίες αποχιονισµού και λοιπές υπηρεσίες. 

Από το ποσό των 40.000,00 € της 21/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  παραµένουν αδιάθετα 
τα κάτωθι  ποσά: 

1. Για Εργασίες αποχιονισµού από την υπ’ αρ. 34.1075/17-1-2017 Απόφαση Ανάθεσης παραµένει 
αδιάθετο το ποσό των 140,00  € 

2. Για προµήθεια αλατιού σύµφωνα µε την 27.993/17-1-2017 Απόφαση Ανάθεσης παραµένει 
αδιάθετο το ποσό των 5.175,26  € 

3. Για προµήθεια πετρελαίου κίνησης και Θέρµανσης, σύµφωνα µε την 29.1013/17-1-2017 
Απόφαση Ανάθεσης παραµένει αδιάθετο το ποσό των 9.877,78  € 
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4. Για προµήθεια θερµαντικών σωµάτων σύµφωνα µε την 30.1014/17-1-2017 Απόφαση 
Ανάθεσης παραµένει αδιάθετο το ποσό των 50,01  € 

Συνολικά το ποσό των 15.243,05 € προτείνουµε για ανακατανεµηθεί για  προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες φθορών που 
προέκυψαν στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου µετά την θεοµηνία. 

Οµοίως από το ποσό των 30.000,00 €, µε την υπ’ αρ. 5844/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  εγκρίθηκε 
δαπάνη ύψους 24.800,00 €, για εργασίες αποχιονισµού , από τις οποίες ανατέθηκε τελικά το ποσό των 
18.420,00 µε την υπ’ αρ. 6057/3-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Συνεπώς παραµένει αδιάθετο το ποσό των 
6.380,00 € το οποίο προτείνουµε για ανακατανεµηθεί για  προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες φθορών που προέκυψαν στα κτίρια του ∆ήµου µετά την 
θεοµηνία. 

Παρακαλούµε εποµένως για την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2017 ως εξής: 
� Το ποσό των 15.243,05 € να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.7425.0000 «Λοιπές ειδικές δαπάνες» στον 

ΝΕΟ Κ.Α. 64.6662.0021 «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΣΑΕ 
055)», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη πίστωση και  

� Το ποσό των 6.380,00 € να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.6117.0000 «Λοιπές αµοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία.» στον ΝΕΟ Κ.Α. 
64.6661.0021 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΣΑΕ 055)», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη 
πίστωση. 

 
Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής:  
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
06-04-2017 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

30.7425.0000 

Λοιπές ειδικές 
δαπάνες.Υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων 102.723,43 16.121,42 -15.243,05 87.480,38 

30.6117.0000 

Λοιπές αµοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 
µε την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελµατία. 54.800,00 17.157,60 -6.380,00 48.420,00 

64.6662.0021 

Προµήθεια υλικών συντήρησης 
και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΣΑΕ 055) 0,00 0,00 15.243,05 22.519,62 

64.6661.0021 
Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων (ΣΑΕ 055) 0,00 0,00 6.380,00 6.380,00 

        0,00   

 
2) Ανακατανοµή ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Στον προϋπολογισµό έτους 2017 στον Κ.Α. 30.7312.0010 «Έργα Κάλυψης δράσεων προστασίας» είναι 
κατανεµηµένο το ποσό των 17.035,97 € από ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ετών 2013, 2014 και 2015. Τα ποσά 
αυτά είχαν κατανεµηθεί µε τις 232/2013, 468/2014, και 174/2015 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις οποίες η χρηµατοδότηση αφορά την κάλυψη ενεργειών όπως: α) ο καθαρισµός 
βλάστησης για τη µείωση του κινδύνου στα π̟εριαστικά δάση, άλση, κ.λ.̟π. β) ο Καθαρισµός – έλεγχος 
χωµατερών γ) η ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθµού δ) θέµατα εξοπλισµού και 
λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες , καύσιµα κλπ).  

 
Από το παραπάνω ποσό, παραµένει αδιάθετο το ποσό των 5.407,35 € από ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 
2014 και των 7.633,00 € από ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2015. Συνολικά το ποσό των 13.040,35 € θα 
µπορούσε να διατεθεί για την Συντήρηση και την προµήθεια ανταλλακτικών των µηχανηµάτων και οχηµάτων  
του ∆ήµου που έχουν οριστεί για πολιτική προστασία.  
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Παρακαλούµε εποµένως για την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2017 προκειµένου να 
ανακατανεµηθεί το ποσό των 13.040,35  € ως εξής: 

� Το ποσό των 12.000,00 € να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.7312.0010 «Έργα Κάλυψης δράσεων 
προστασίας» στον ΝΕΟ Κ.Α. «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου. ΣΑΤΑ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2014+2015», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη πίστωση και  

� το ποσό των 1.040,35 να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.7312.0010 «Έργα Κάλυψης δράσεων 
προστασίας» στον ΝΕΟ Κ.Α. 30.6264.0010 «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και οχηµάτων 
του ∆ήµου. ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη πίστωση. 

 
Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής:  
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
06-04-2017 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

30.7312.0010 

Έργα Κάλυψης δράσεων προστασίας 
(3.627,32 € ΣΑΤΑ 13,  5775,65 € ΣΑΤΑ 
14, 7.633,00 € ΣΑΤΑ 15-5.407,35-
7.633,00 )  Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 17.035,97 124,00 -13.040,35 3.995,62 

30.6672.0010 

Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων 
του ∆ήµου. ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
2014+2015 (5.407,35 € + 6.592,65  € 
Αντίστοιχα) 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 

30.6264.0010 

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και 
οχηµάτων του ∆ήµου. ΣΑΤΑ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015 (1.040,35) 0,00 0,00 1.040.35 1.040,35 

        0,00   

 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Σ.Σιδηροπουλος: δεν ψηφίζω 
     Αριθµ. Αποφ  70/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 
3. Τις εισηγήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 , 
σύµφωνα µε τις σχετικές εισηγήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσας, ως εξής:   
1. Για την αντιµετώπιση της απαίτησης βάσει της υπ’άριθµ 219/2015 δικαστικής απόφασης Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κοζάνης και της υπ’αριθµ 28/2017 σχετικής δικαστικής απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου 
∆υτ. Μακεδονίας και λόγω του ότι οι εγγεγραµµένες πιστώσεις δεν επαρκούν προτείνουµε την κάτωθι 
τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2017: 

Να µεταφερθεί το ποσό των 40.000,00 από το Αποθεµατικό στον  Κ.Α. 00.6492.0000 «∆ικαστικά έξοδα 
και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων.»  
Να µεταφερθεί το ποσό των 7.500,00 €  από το Αποθεµατικό στον  Κ.Α. 00.6492.0001 «Πληρωµή τόκων 
υπερηµερίας και λοιπών αποζηµιώσεων». 

Ο προϋπολογισµός προτείνεται να διαµορφωθεί ως εξής:  
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Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
21-04-2017 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων. 20.000,00 7.170,00 40.000 ,00 €  60.000,00 

00.6492.0001 
Πληρωµή τόκων υπερηµερίας 
και λοιπών αποζηµιώσεων  5.000,00 0,00 7.500,00 12.500,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό        414.904,74  0,00 -47.500,00  367.404,74 

 

2. Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2017  προκειµένου να ανακατανεµηθεί το ποσό των 
15.243,05 €  για  προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων προκειµένου να 
καλυφθούν δαπάνες φθορών που προέκυψαν στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου µετά την θεοµηνία ως εξής: 

� Το ποσό των 15.243,05 € να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.7425.0000 «Λοιπές ειδικές δαπάνες» στον 
ΝΕΟ Κ.Α. 64.6662.0021 «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΣΑΕ 
055)», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη πίστωση και  

� Το ποσό των 6.380,00 € να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.6117.0000 «Λοιπές αµοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία.» στον ΝΕΟ Κ.Α. 
64.6661.0021 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΣΑΕ 055)», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη 
πίστωση. 

Ο προϋπολογισµός προτείνεται να διαµορφωθεί ως εξής:  
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
06-04-2017 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

30.7425.0000 

Λοιπές ειδικές 
δαπάνες.Υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων 102.723,43 16.121,42 -15.243,05 87.480,38 

30.6117.0000 

Λοιπές αµοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 
µε την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελµατία. 54.800,00 17.157,60 -6.380,00 48.420,00 

64.6662.0021 

Προµήθεια υλικών συντήρησης 
και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΣΑΕ 055) 0,00 0,00 15.243,05 22.519,62 

64.6661.0021 
Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων (ΣΑΕ 055) 0,00 0,00 6.380,00 6.380,00 

        0,00   

 
3. επίσης να ανακατανεµηθεί το ποσό των 13.040,35  € ως εξής: 

� Το ποσό των 12.000,00 € να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.7312.0010 «Έργα Κάλυψης δράσεων 
προστασίας» στον ΝΕΟ Κ.Α. «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου. ΣΑΤΑ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2014+2015», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη πίστωση και  

� το ποσό των 1.040,35 να µεταφερθεί από τον Κ.Α. 30.7312.0010 «Έργα Κάλυψης δράσεων 
προστασίας» στον ΝΕΟ Κ.Α. 30.6264.0010 «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και οχηµάτων 
του ∆ήµου. ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015», ψηφίζοντας και την αντίστοιχη πίστωση. 

 
Ο προϋπολογισµός προτείνεται να διαµορφωθεί ως εξής:  
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
06-04-2017 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 
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30.7312.0010 

Έργα Κάλυψης δράσεων προστασίας 
(3.627,32 € ΣΑΤΑ 13,  5775,65 € ΣΑΤΑ 
14, 7.633,00 € ΣΑΤΑ 15-5.407,35-
7.633,00 )  Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 17.035,97 124,00 -13.040,35 3.995,62 

30.6672.0010 

Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων 
του ∆ήµου. ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
2014+2015 (5.407,35 € + 6.592,65  € 
Αντίστοιχα) 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 

30.6264.0010 

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και 
οχηµάτων του ∆ήµου. ΣΑΤΑ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015 (1.040,35) 0,00 0,00 1.040.35 1.040,35 

Το µέλος της Ο.Ε. Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  70/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
 

ΑΔΑ: 6ΛΙΞΩΡ6-9ΨΗ
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