
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 116/2017  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-7-2017 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. 23140/5-7-2017 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 Ζαµανιδης 1. Ιορδανιδης Φωτιος 
2. Κοκκινιδης Γεωργιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Μιχος Κων/νος 
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
8. Μπιγγας Στέφανος 

 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι 
απαιτείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για τους λόγους που αναφέρονται 
στην υπ’αριθµ 21474/21-6-2017 εισήγηση της  Οικονοµικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκριµένα : 

1. Με το υ̟’ αρ. 16232/16-5-2017 έγγραφο της ∆/νσης ̟εριβάλλοντος καθαριότητας & 
̟οιότητας  ζωής, έγινε γνωστή στην υ̟ηρεσία µας η ανάγκη ̟ληρωµής για ̟αράβολα 
καταχώρησης δηλώσεων στο Εθνικό κτηµατολόγιο η ο̟οία θα φτάσει στο ύψος των  
15.000,00 €. Το ̟οσό αυτό δεν έχει ̟ροβλεφθεί στον ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2017 και 
κατά συνέ̟εια θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούµε σε τρο̟ο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 
2017 µεταφέροντας α̟ό το α̟οθεµατικό, το ̟οσό των 15.000,00 € στον Κ.Α. 
00.6495.0000 µε τίτλο «Λοι̟ές δα̟άνες γενικής φύσεως», ̟ροκειµένου να καλυφθεί η 
συγκεκριµένη δα̟άνη και να ψηφισθεί η αντίστοιχη ̟ίστωση.  

 
2. Για την κάλυψη αναγκών µισθοδοσίας ̟αρακαλούµε να τρο̟ο̟οιήσετε τον 

̟ροϋ̟ολογισµό του οικονοµικού έτους 2017 µεταφέροντας α̟ό τον Κ.Α. 20.6011.0000  
µε τίτλο «Τακτικές α̟οδοχές (̟εριλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά ε̟ιδόµατα) Υ̟ηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού», το 
̟οσό των 10.000,00 € στον Κ.Α. 20.6042.0001 µε τίτλο «Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα 
εκτάκτων» και το ̟οσό των 20.000,00 € στον 20.6012.0002 «Εργασία - Νυχτερινά & 
εξαιρέσιµα τακτικών» 

 
3. Προκειµένου να ̟ροβούµε στην α̟όδοση κρατήσεων υ̟έρ τρίτων, δεδοµένου ότι οι 

εισ̟ράξεις, αναµένονται τελικά ̟ερισσότερες α̟ό ότι είχε ̟ροβλεφθεί στην αρχική του 
ψήφιση, ̟ρέ̟ει να ̟ροβούµε στην ενίσχυση του Κ.Α.  εσόδων 4111.0002 «Υ̟έρ 
συντάξεως υ̟αλλήλων» µε το ̟οσό των 30.000,00 € και αντίστοιχα του Κ.Α. εξόδων  
00.8211.0002 «Α̟όδοση κρατήσεων υ̟έρ συντάξεως υ̟αλλήλων». Ταυτόχρονα, µε το 
άρθρο 350 ̟αρ.3 του Ν.4412/2016, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% ε̟ί όλων των 
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συµβάσεων ̟ου υ̟άγονται στον N.4412/2016, για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της ΑΕΠΠ, ανεξάρτητα α̟ό την ̟ηγή ̟ροέλευσης χρηµατοδότησης. Θα 
̟ρέ̟ει ε̟οµένως να δηµιουργηθεί ένας ΝΕΟΣ Κ.Α. εσόδων και αντίστοιχα εξόδων 
̟ροκειµένου να ̟ροβούµε στην α̟όδοση της εν λόγω κράτησης. Συγκεκριµένα 
εγγράφουµε το ̟οσό των 1.000,00 € στο ΝΕΟ Κ.Α. Εσόδων 4142.0032 «Υ̟έρ ΑΕΠΠ 
0,06%» και αντίστοιχα στα έξοδα στον ΝΕΟ Κ.Α. 00.8242.0032 «Α̟όδοση κράτησης 
υ̟έρ ΑΕΠΠ 0,06%» 

 
4. Με το υ̟’ αρ. 3/18-1-2017 γραµµάτιο είσ̟ραξης  εισ̟ράχθηκε α̟ό το ∆ήµο µας το 

̟οσό των 7.648,01 € για την «Αρχιτεκτόνικη µελέτη για την κατασκευή α̟οδυτηρίων 
στο γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου», το ̟οσό των 3.824,18 € για την «Ηλεκτρολογική 
µελέτη για την κατασκευή α̟οδυτηρίων στο γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου» και το ̟οσό 
των 3.824,18 για την «Στατική  µελέτη για την κατασκευή α̟οδυτηρίων στο γή̟εδο Τ.∆ 
Αγ. Χριστοφόρου», α̟ό ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ΘΗΣΕΑ. Τα ̟οσά αυτά δεν 
έχουν ̟ροβλεφθεί στον ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2017 και κατά συνέ̟εια θα ̟ρέ̟ει να 
̟ροβούµε στην α̟οδοχή του συνολικού ̟οσού των 15.296,37 € και να τρο̟ο̟οιήσουµε 
τον ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2017 εγγράφοντας το ̟αρα̟άνω ̟οσό στα έσοδα στον Κ.Α. 
1314.0000 «Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό το ̟ρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12ν. 3274/2004)» και 
στα έξοδα στους ΝΕΟΥΣ  Κ.Α. 61.8123.0011 «Αρχιτεκτόνικη µελέτη για την κατασκευή 
α̟οδυτηρίων στο γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου (ΘΗΣΕΑΣ)» το ̟οσό των 7.648,01 €, 
Κ.Α. 61.8123.0012 «Ηλεκτρολογική µελέτη για την κατασκευή α̟οδυτηρίων στο γή̟εδο 
Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου (ΘΗΣΕΑΣ)» το ̟οσό των 3.824,18 €,  και Κ.Α. 61.8123.0013 
«Στατική  µελέτη για την κατασκευή α̟οδυτηρίων στο γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου 
(ΘΗΣΕΑΣ)» το ̟οσό των 3.824,18 €. 

 
5. Με το υ̟’ αρ. 75/31-3-2017 γραµµάτιο είσ̟ραξης  εισ̟ράχθηκε α̟ό το ∆ήµο µας το 

̟οσό των 3.559,94 € για την χρηµατοδότηση καταφυγίου αδέσ̟οτων ζώων (τρόφιµα) 
στο ∆ήµο Εορδαίας , σε βάρος των ̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του 
Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων. Το ̟οσό αυτό δεν έχει ̟ροβλεφθεί 
στον ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2017 και κατά συνέ̟εια θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούµε στην 
α̟οδοχή του ̟οσού των 3.559,94 € και να τρο̟ο̟οιήσουµε τον ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 
2017 εγγράφοντας το ̟αρα̟άνω ̟οσό στα έσοδα στον Κ.Α. 1211.0007 «Χρηµατοδότηση 
καταφυγίου αδέσ̟οτων ζώων  (Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης)» και στα έξοδα στον 
Κ.Α. 70.6632.0001 «Προµήθεια ξηράς τροφής αδέσ̟οτων σκύλων» 

 
6. Παρακαλούµε ε̟ίσης για τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αρ. 1/2017 Α̟όφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µεταφέροντας το ̟οσό 500,00 € α̟ό τον  Κ.Α. 63.8123.0005 «Εσωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης ∆.∆. ∆ροσερού» στον Κ.Α. 63.7412.0037 «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
∆.∆. ∆ροσερού», το ο̟οίο είχε µεταφερθεί εκ ̟αραδροµής µε την ̟ροαναφερόµενη 
α̟όφαση. 

 
7. Στον Κ.Α. 61.7413.0018 του  ̟ροϋ̟ολογισµού  οικονοµικού έτους 2017 έχει ̟ροβλεφθεί 

το ̟οσό των 119.082,00 € για τη «Μελέτη αξιο̟οίησης σ̟ηλαίου τ.δ. Ερµακιάς» α̟ό  
χρηµατοδότηση του ̟ρογράµµατος ΘΗΣΕΑΣ. Το ̟οσό αυτό αναλογούσε σε δα̟άνη 
υ̟ολογισµένη σε µικρότερο Φ.Π.Α. α̟ό το ισχύον, µε α̟οτέλεσµα να µην αρκεί για την 
εξόφληση της 4ης και τελικής εντολής ̟ληρωµής  της εν λόγω µελέτης. Η διαφορά του 
̟οσού  των 6.087,03 € ̟ου ̟ροκύ̟τει, ̟ροτείνουµε να καλυφθεί α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΤΑ 
και συγκεκριµένα α̟ό τον Κ.Α. 15.7326.0042 « Αξιο̟οίηση Σ̟ηλαίου Ερµακιάς», 
̟ροκειµένου να ̟ροβούµε στην εξόφληση της. 

 

ΑΔΑ: 62ΠΕΩΡ6-ΒΤΜ



8. Τέλος ̟αρακαλούµε για τρο̟ο̟οίηση ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2017, ̟ροκειµένου να 
̟ληρωθεί α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΤΑ και η «Εκ̟όνηση µελέτης για τη βελτίωση ̟οιότητας 
του ήχου στο ∆ηµοτικό κολυµβητήριο Πτολεµαϊδας» στον Κ.Α. 30.7411.0000, 
µεταφέροντας το ̟οσό των 3.690,00 € ̟ου α̟αιτείται, α̟ό τον Κ.Α. 15.7326.0042 
«Αξιο̟οίηση Σ̟ηλαίου Ερµακιάς». 

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
Όσον αφορά τα έσοδα: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση 

για τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα  
µετά την 
τρο̟/ση 

1211.0007 
Χρηµατοδότηση καταφυγίου αδέσ̟οτων 
ζώων  (Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης) 0,00 3.559,94 3.559,94 

1314.0000 
Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό το ̟ρόγραµµα "Θησέας" 
(άρθρα 6-12ν. 3274/2004) 964.799,62 15.296,37 980.095,99 

4111.0002 Υ̟έρ συντάξεως υ̟αλλήλων 230.000,00 30.000,00 260.000,00 

4142.0032 Υ̟έρ ΑΕΠΠ 0,06%» 0,00 1.000,00 1.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    49.856,31   

 
Όσον αφορά τα έξοδα: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       

21-6-2017 Πληρωµές 
Πρόταση 

για τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6495.0000 Λοι̟ές δα̟άνες γενικής φύσεως 21.271,44 1.253,00 15.000,00 36.271,44 

15.7326.0042 
Αξιο̟οίηση Σ̟ηλαίου 
Ερµακιάς (ΣΑΤΑ) 673.200,00 0,00 -9.777,03 663.422,97 

20.6011.0000 

Τακτικές α̟οδοχές 
(̟εριλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά ε̟ιδόµατα). 
Υ̟ηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 710.114,56 276.148,21 -30.000,00 680.114,56 

20.6042.0001 
Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα 
εκτάκτων 16.500,00 7.629,44 10.000,00 26.500,00 

20.6012.0002 
Εργασία - Νυχτερινά & 
εξαιρέσιµα τακτικών 15.900,00 14.636,57 20.000,00 35.900,00 

30.7411.0000 

Μελέτες έρευνες για κατασκευές 
και ε̟έκταση κτιρίων. (ΣΑΤΑ 
3.690,00) 18.800,00   3.690,00 22.490,00 

63.7412.0037 
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ∆.∆. 
∆ροσερού 24.000,01 0,00 500,00 24.500,01 

61.7413.0018 

Μελέτη αξιο̟οίησης σ̟ηλαίου 
τ.δ. Ερµακιάς (ΘΗΣΕΑΣ 
119.082,00+ ΣΑΤΑ 6.087,03) 119.082,00 89.460,36 6.087,03 125.169,03 

61.8123.0011 

Αρχιτεκτόνικη µελέτη για την 
κατασκευή α̟οδυτηρίων στο 
γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου 
(ΘΗΣΕΑΣ)   0,00 7.648,01 7.648,01 

61.8123.0012 

Ηλεκτρολογική µελέτη για την 
κατασκευή α̟οδυτηρίων στο 
γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου 
(ΘΗΣΕΑΣ)   0,00 3.824,18 3.824,18 
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61.8123.0013 

Στατική  µελέτη για την 
κατασκευή α̟οδυτηρίων στο 
γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου 
(ΘΗΣΕΑΣ)   0,00 3.824,18 3.824,18 

63.8123.0005 
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ∆.∆. 
∆ροσερού 24.999,99 0,00 -500,00 24.499,99 

70.6632.0001 
Προµήθεια ξηράς τροφής 
αδέσ̟οτων σκύλων 15.000,00 5.074,08 3.559,94 18.559,94 

00.8211.0002 
Α̟όδοση κρατήσεων υ̟έρ 
συντάξεως υ̟αλλήλων 230.000,00 105.340,56 30.000,00 260.000,00 

00.8242.0032 
Α̟όδοση κράτησης υ̟έρ ΑΕΠΠ 
0,06% 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

00.9111.0000 Α̟οθεµατικό. Γενικές Υ̟ηρεσίες 246.825,21 

  

-15.000,00 231.825,21 

  ΣΥΝΟΛΟ     49.856,31    
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 116/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την υπ΄αρίθµ  21474/21-6-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 
ως εξής: 

Όσον αφορά τα έσοδα: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση 

για τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα  
µετά την 
τρο̟/ση 

1211.0007 
Χρηµατοδότηση καταφυγίου αδέσ̟οτων ζώων  
(Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης) 0,00 3.559,94 3.559,94 

1314.0000 
Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό το ̟ρόγραµµα "Θησέας" 
(άρθρα 6-12ν. 3274/2004) 964.799,62 15.296,37 980.095,99 

4111.0002 Υ̟έρ συντάξεως υ̟αλλήλων 230.000,00 30.000,00 260.000,00 

4142.0032 Υ̟έρ ΑΕΠΠ 0,06%» 0,00 1.000,00 1.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    49.856,31   

 
 
Όσον αφορά τα έξοδα: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       

21-6-2017 Πληρωµές 
Πρόταση για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6495.0000 Λοι̟ές δα̟άνες γενικής φύσεως 21.271,44 1.253,00 15.000,00 36.271,44 

15.7326.0042 
Αξιο̟οίηση Σ̟ηλαίου Ερµακιάς 
(ΣΑΤΑ) 673.200,00 0,00 -9.777,03 663.422,97 

20.6011.0000 

Τακτικές α̟οδοχές 
(̟εριλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά ε̟ιδόµατα). 
Υ̟ηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 710.114,56 276.148,21 -30.000,00 680.114,56 
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20.6042.0001 
Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα 
εκτάκτων 16.500,00 7.629,44 10.000,00 26.500,00 

20.6012.0002 
Εργασία - Νυχτερινά & 
εξαιρέσιµα τακτικών 15.900,00 14.636,57 20.000,00 35.900,00 

30.7411.0000 

Μελέτες έρευνες για κατασκευές 
και ε̟έκταση κτιρίων. (ΣΑΤΑ 
3.690,00) 18.800,00   3.690,00 22.490,00 

63.7412.0037 
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ∆.∆. 
∆ροσερού 24.000,01 0,00 500,00 24.500,01 

61.7413.0018 

Μελέτη αξιο̟οίησης σ̟ηλαίου 
τ.δ. Ερµακιάς (ΘΗΣΕΑΣ 
119.082,00+ ΣΑΤΑ 6.087,03) 119.082,00 89.460,36 6.087,03 125.169,03 

61.8123.0011 

Αρχιτεκτόνικη µελέτη για την 
κατασκευή α̟οδυτηρίων στο 
γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου 
(ΘΗΣΕΑΣ)   0,00 7.648,01 7.648,01 

61.8123.0012 

Ηλεκτρολογική µελέτη για την 
κατασκευή α̟οδυτηρίων στο 
γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου 
(ΘΗΣΕΑΣ)   0,00 3.824,18 3.824,18 

61.8123.0013 

Στατική  µελέτη για την 
κατασκευή α̟οδυτηρίων στο 
γή̟εδο Τ.∆ Αγ. Χριστοφόρου 
(ΘΗΣΕΑΣ)   0,00 3.824,18 3.824,18 

63.8123.0005 
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ∆.∆. 
∆ροσερού 24.999,99 0,00 -500,00 24.499,99 

70.6632.0001 
Προµήθεια ξηράς τροφής 
αδέσ̟οτων σκύλων 15.000,00 5.074,08 3.559,94 18.559,94 

00.8211.0002 
Α̟όδοση κρατήσεων υ̟έρ 
συντάξεως υ̟αλλήλων 230.000,00 105.340,56 30.000,00 260.000,00 

00.8242.0032 
Α̟όδοση κράτησης υ̟έρ ΑΕΠΠ 
0,06% 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

00.9111.0000 Α̟οθεµατικό. Γενικές Υ̟ηρεσίες 246.825,21 

  

-15.000,00 231.825,21 

  ΣΥΝΟΛΟ     49.856,31   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  116/2017. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κοκκινιδης Γεωργιος 
Καϊδης Αποστολος 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Μιχος Κων/νος 
Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
Μπιγγας Στέφανος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 62ΠΕΩΡ6-ΒΤΜ
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