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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-4-2018 ηµέρα ∆ευτέρα 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.9325/24-4-2018 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 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Στέφανος Μπίγγας 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 8652/12-4-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 

«Με την παρ.7 άρθρο 21 Ν.4039/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 54 του 
Ν.4483/17 ορίζεται ότι τα έσοδα από τα πρόστιµα για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την  
προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή την χρησιµοποίησή τους (Ν.4039/2012), εγγράφονται µε τρόπο 
διακριτό στον προϋπολογισµό του δήµου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δηµοτικών 
καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιµετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
νόµου αυτού.  

Στον προϋπολογισµό έτους 2018 υπάρχει εγγεγραµµένο το ποσό των 500,00 € στον Κ.Α. 1519 µε 
τίτλο «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων» ο οποίος θα πρέπει να 
γίνει µη καταληκτικός προκειµένου να αναπτυχθεί σε εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης. 
Προτείνεται εποµένως η παρακάτω ανάλυση, στην οποία δεν υπάρχει καµία µεταβολή στα έσοδα της ΟΜΑ∆ΑΣ 
Ι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ’ αρ. ΚΥΑ οικ. 25595/26-7-2017 (ΦΕΚ 2658/28-7-
2017 τεύχος Β'). 

 
Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
12-4-2018 Πληρωµές 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

1519 

Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 
ποινές επιβαλλόµενες βάσει 
ειδικών διατάξεων. 500,00 0,00 -500,00 0,00 

1519.0000 

Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 
ποινές επιβαλλόµενες βάσει 
ειδικών διατάξεων. 0,00 0,00 200,00 200,00 

1519.0001 

Πρόστιµα για τα δεσποζόµενα και 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την  προστασία των ζώων από 
την εκµετάλλευση ή την 0,00 0,00 300,00 300,00 

ΑΔΑ: ΨΠΜΡΩΡ6-8ΝΑ



χρησιµοποίησή τους 
(Ν.4039/2012) 

  ΣΥΝΟΛΟ     0,00   
». 
  
Επίσης µε την υπ΄αρίθµ 9815/30-4-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2018 η οποία έχει ως εξής:   

«Με την υπ’ αρ. 32658/9-3-2018 αναγγελία πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µας 
έγινε γνωστή η παρακράτηση από την Γ’ κατανοµή ΚΑΠ 2018, του ποσού  των 1.906,84 €  για τόκους 
υπερηµερίας του ∆ανείου του Βαρβούτειου ∆ηµοτικού ωδείου.  

Το ποσό αυτό δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2018 και για το λόγο αυτό ζητούµε τη 
τροποποίηση του Π/Υ, µεταφέροντας το ποσό των 1.906,84 € από τον Κ.Α. 00.6521.0000 «Τόκοι δανείου 
εσωτερικού (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)» στον Κ.Α. 00.6521.0002 «Τόκοι δανείου εσωτερικού (ΒΑΡΒΟΥΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ)» 

 
Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
30-4-2018 Πληρωµές 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.6521.0000 
Τόκοι δανείου εσωτερικού 
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Γενικές Υπηρεσίες 7.253,21 0,00 -1.906,84 5.346,37 

00.6521.0002 

Τόκοι δανείου εσωτερικού 
(ΒΑΡΒΟΥΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ) Γενικές 
Υπηρεσίες 0,00 0,00 1.906,84 1.906,84 

  ΣΥΝΟΛΟ     0,00   
». 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ 59/2018 

  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 59/2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

      ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΠΜΡΩΡ6-8ΝΑ
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