
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 133/2017                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 31-7-2017 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 26329/26-
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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017  για την αντιµετώπιση δαπανών, 
τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2017.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος                               1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ιωαννης Τσοκτουρίδης  2.Γεώργιος Κοκκινίδης 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης  3.Φώτιος Ιορδανίδης 
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Στέφανος Μπίγγας   
6. Γεώργιος Καραϊσκος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
   Απουσία του Πρόεδρου της Ο.Ε. κ Σαββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος κ Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα και αφού όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να 
συζητηθεί, έθεσε υπ’ όψη των µελών  την από 25-7-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε την οποία καλούµαστε να 
ψηφίσουµε πιστώσεις, από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 καθώς και να προβούµε σε σχετική 
τροποποίηση του προϋπολογισµού και πιο συγκεκριµένα: 

« Προκειµένου να ̟ροβούµε στην ̟ληρωµή της υ̟’αρ. 92/2016 ∆ιαταγής ̟ληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κοζάνης υ̟έρ της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΞΕ», 
̟αρακαλούµε ό̟ως ̟ροχωρήσετε σε τρο̟ο̟οίηση ̟ροϋ̟ολογισµού και ψηφίσετε τις κάτωθι 
αναγραφείσες ̟ιστώσεις α̟ό τους αντίστοιχους Κωδικούς Προϋ̟ολογισµού Οικ. Έτους 2017: 

 
1. Ποσό 23.543,58 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.6492.0001, για νόµιµους τόκους, σε εκτέλεση της υ̟’ αρ. 

92/2016 ∆ιαταγής ̟ληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, υ̟έρ της εταιρείας µε 
την ε̟ωνυµία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΞΕ»,  

2. Ποσό 173,60 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.6492.0000, για δα̟άνες ε̟ίδοσης σε δικαστικό ε̟ιµελητή, 
δυνάµει της ως άνω ∆ιαταγής ̟ληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 

3. Ποσό 3.729,30 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.6492.0000, για έξοδα α̟ογράφου, για δικαστική δα̟άνη, 
για ̟αρόν αντίγραφο, και σύνταξη ̟αρούσας ε̟ιταγής, µαζί µε νοµική συµβουλή, δυνάµει 
της ως άνω ∆ιαταγής ̟ληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 

Προκειµένου να ̟ροβούµε στην ̟ληρωµή της υ̟’αρ. 31/2016 ∆ιαταγής ̟ληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Εορδαίας, υ̟έρ του «Μιχαηλίδη Θεοδόσιου του Ανέστη», ̟αρακαλούµε ό̟ως 
ψηφίσετε τις κάτωθι αναγραφείσες ̟ιστώσεις α̟ό τους αντίστοιχους Κωδικούς Προϋ̟ολογισµού 
Οικ. Έτους 2017: 
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1. Ποσό 619,48 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.8117.0000, το ο̟οίο αφορά σε ε̟ιδικασθέν κεφάλαιο 
α̟αίτησης, βάσει της µε αρ. 31/2016 ∆ιαταγής ̟ληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, υ̟έρ 
του «Μιχαηλίδη Θεοδόσιου του Ανέστη». Το συνολικό ε̟ιδικασθέν κεφάλαιο είναι 4.920,00 €. 
Το ̟οσό των 4.300,52 € όµως, είναι ψηφισµένο µε την 3/2017 Α̟όφαση Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής α̟ό ̟ιστώσεις του ΥΠΕΣ (ληξι̟ρόθεσµα) (226 Α.Α.Υ.), ο̟ότε ζητάµε ψήφιση για 
την διαφορά. 

2. Ποσό 260,00 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.6492.0000, για δικαστικά έξοδα, δυνάµει της 31/2016 
∆ιαταγής ̟ληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, υ̟έρ του «Μιχαηλίδη Θεοδόσιου του 
Ανέστη» 

Προτείνουµε την κάτωθι τρο̟ο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2017: 
� Να µεταφερθεί το ̟οσό των 23.543,58 α̟ό το Α̟οθεµατικό στον  Κ.Α. 00.6492.0001 «Πληρωµή 

τόκων υ̟ερηµερίας και λοι̟ών α̟οζηµιώσεων»   
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής:  
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
25-07-2017 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6492.0001 

Πληρωµή τόκων 
υ̟ερηµερίας και 
λοι̟ών 
α̟οζηµιώσεων  12.500,00 7.500,00 23.543,58 36.043,58 

00.9111.0000 Α̟οθεµατικό 134.667,07        0,00 -23.543,58  111.123,49 
Για τις ανωτέρω αναφερόµενες ∆ιαταγές πληρωµής ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας και ο ∆/ντης Οικ/κων 
Υπηρεσιών µε το υπ’αριθµ 38170/2-11-2016 έγγραφο τους , εισηγούνται την µη άσκηση ανακοπής επειδή τα οφειλοµενα 
ποσά έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου.  
Επίσης από την Οικονοµική Υπηρεσία , Γρ. Μισθοδοσίας, ζητείται µε την από 27-7-2017 εισήγηση η τροποποίηση του 
προϋπολογισµού οικ  έτους 2017 και πιο συγκεκριµένα : 
«Για την κάλυψη των αναγκών των εργοδοτικών εισφορών των εκτάκτων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ύδρευσης ( 
υδρονοµέων) εισηγούµαστε την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ  έτους 2017 ως εξης: 
Από τον ΚΑ 25.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Υπηρεσία Ύδρευσης) να µεταφερθεί το ποσό των 
3.000,00 ευρω στον ΚΑ 25.6054.0024 ΙΚΑ Εκτάκτων (Υπηρεσία Ύδρευσης). 
 
Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 

   2.  τις σχετικές εισηγήσεις 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 173,60 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, για δαπάνες επίδοσης σε δικαστικό 
επιµελητή,  σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 92/2016 ∆ιαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, υπέρ της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΞΕ», 
2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 3.729,30 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, για έξοδα απογράφου, για δικαστική 
δαπάνη, για παρόν αντίγραφο, και σύνταξη παρούσας επιταγής, µαζί µε νοµική συµβουλή, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 92/2016 
∆ιαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, υπέρ της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΞΕ»,   

3. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 619,48 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.8117.0000, το ο̟οίο αφορά διαφορα του 
ε̟ιδικασθέντος κεφάλαιου α̟αίτησης, βάσει της µε αρ. 31/2016 ∆ιαταγής ̟ληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Εορδαίας, υ̟έρ του «Μιχαηλίδη Θεοδόσιου του Ανέστη». 
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4. Εγκρινει και ψηφιζει ̟ίστωση ύψους 260,00 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.6492.0000, για δικαστικά έξοδα, 
δυνάµει της 31/2016 ∆ιαταγής ̟ληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, υ̟έρ του «Μιχαηλίδη 
Θεοδόσιου του Ανέστη» 
5. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ως εξής: 

Α)  

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
25-07-2017 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6492.0001 

Πληρωµή τόκων 
υ̟ερηµερίας και 
λοι̟ών 
α̟οζηµιώσεων  12.500,00 7.500,00 23.543,58 36.043,58 

00.9111.0000 Α̟οθεµατικό 134.667,07        0,00 -23.543,58  111.123,49 

Καθώς και την ψήφιση του ποσού των 23.543,58 Ευρώ α̟ό τον Κ.Α. 00.6492.0001, για νόµιµους τόκους, σε 
εκτέλεση της υ̟’ αρ. 92/2016 ∆ιαταγής ̟ληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, υ̟έρ της 
εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΞΕ», 

Β) Για την κάλυψη των αναγκών των εργοδοτικών εισφορών των εκτάκτων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ύδρευσης ( 
υδρονοµέων) εισηγούµαστε την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ  έτους 2017 ως εξης: 
Από τον ΚΑ 25.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Υπηρεσία Ύδρευσης) να µεταφερθεί το ποσό των 
3.000,00 ευρω στον ΚΑ 25.6054.0024 ΙΚΑ Εκτάκτων (Υπηρεσία Ύδρευσης) καθώς και να ψηφισθεί από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο η αντίστοιχη πίστωση. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  133/2017. 
 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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