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Αριθµ. απόφ 37/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-3-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ.6219/9-3-2018 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:
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Σάββας Ζαµανίδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Ευσταθιος Κατσιδης
6. Καιδης Αποστολος
7. Στέφανος Μπίγγας
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
9. Γεωργιος Καραϊσκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την
υπ’αριθµ 6547/13-3-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αρ. 4514/16-2-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 1/2018
µελέτη για «προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018» συνολικού
ποσού 45.243,88 €. Στον π/υ έχει εγγραφεί το ποσό των 24.800,00 € στον Κ.Α. 20.6662.0020 για «προµήθεια
λαµπτήρων» το οποίο δεν επαρκεί για κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης. Προτείνεται εποµένως η
τροποποίηση π/υ µεταφέροντας το ποσό των 15.000,00 € από τον Κ.Α. 20.6011.0000 µε τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Υπηρεσία
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού», και το ποσό των 5.443,88 € από τον 20.6051.0000 µε τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου στον 20.6662.0020 τον οποίο
µετονοµάζουµε σε «Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»
Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

20.6051.0000

Τακτικές αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα)Υπηρεσία
Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισµού
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού µε σύµβαση
∆ηµοσίου ∆ικαίου

20.6662.0020

Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού
ηλεκτρολογικού υλικού

20.6011.0000

Πληρωµές

Πρόταση
για τροπ/ση

∆ιαµ/θέντα
µετά την
τροπ/ση

1.090.000,00

123.450,82

-15.000,00

1.075.000,00

200.000,00

368,99

-5.443,88

194.556,12

24.800,00

0,00

20.443,88

45.243,88

∆ιαµ/θέντα
13-3-2018
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ΣΥΝΟΛΟ
0,00
»
Επίσης µε την από 13-3-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικ έτους 2018 για τον εξής λογο:
«Με έγγραφο της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών, µας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 3/2018 µελέτη για
«Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ» συνολικού ποσού 34.596,00
€. Στον π/υ έχει εγγραφεί το ποσό των 24.800,00 € στον Κ.Α. 20.7135.0020 για «Προµήθεια εξοπλισµού για
ΦΟΠ (ΣΑΤΑ)» το οποίο δεν επαρκεί για κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης. Προτείνεται εποµένως η
τροποποίηση π/υ µεταφέροντας το ποσό των 9.796,00 € από τον Κ.Α. 15.7326.0042 µε τίτλο «Αξιοποίηση
Σπηλαίου Ερµακιάς (ΣΑΤΑ)», στον 20.7135.0020 τον οποίο µετονοµάζουµε σε «Προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ»
Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής:

∆ιαµ/θέντα
13-3-2018

Πρόταση
για
τροπ/ση

∆ιαµ/θέντα
µετά την
τροπ/ση

Κωδικός

Περιγραφή

20.7135.0020

Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων προς
τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ (ΣΑΤΑ)

24.800,00

9.796,00

34.596,00

15.7326.0042

Αξιοποίηση Σπηλαίου Ερµακιάς (ΣΑΤΑ)

67.566,32

-9.796,00

57.770,32

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Αριθµ. απόφ 37/2018
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. τις εισηγήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας
3. τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 όπως αυτή αναλύεται
παραπάνω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 37/2018.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σαββας Ζαµανιδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φώτιος Ιορδανίδης
Ιωαννης Τσοκτουρίδης
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Ευσταθιος Κατσιδης
Καιδης Αποστολος
Στέφανος Μπίγγας
Σοφοκλής Σιδηροπουλος
Γεωργιος Καραϊσκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ

