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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 09-05-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ.10102/4-5-2018 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.Κατσίδης Ευστάθιος 
2.Καραίσκος Γεώργιος 

3. Βύρλιος Μάρκος  
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Μπίγγας Στέφανος 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την πλειοψηφία κ. Βύρλιος Μάρκος, κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του κ. Τσοκτουρίδη Ιωάννη, τακτικού µέλους από την πλειοψηφία, να παραβρεθεί σε 
αυτήν. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών της  την  
από 3-5-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: ¨Από τις 23/04/2018 εργάζονται 
στην υπηρεσία καθαριότητας 19 νέοι υπάλληλοι σύµφωνα µε τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ και µέχρι 
την έκδοση των οριστικών πινάκων θα πρέπει να αµοίβονται σαν Ι∆ΟΧ γι’ αυτό προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης 
των παρακάτω κωδικών… 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 20.6011.0000 – Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Καθαριότητας. 

• ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 90.000,00 ευρώ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 20.6041.0000 Τακτικές αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 20.6051.0000 – Εργοδοτικές εισφορές, Καθαριότητας. 

• ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 15.000,00 ευρώ 
ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 20.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού¨. 

 
Επίσης έθεσε υπόψη των µελών της την υπ΄αρίθµ 10194/7-5-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η 
οποία έχει ως εξής:  ¨Για την αντιµετώπιση της δαπάνης µισθοδοσίας λόγω µετάταξης του υπαλλήλου µας 
Ειρηναίου ∆αλκερανίδη µε Βαθµό Α σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας από ∆.Ε. Χειριστή 
Γεωργικού Ελκυστήρα σε ∆.Ε. Οδηγού Αυτοκινήτου απαιτείται τροποποίηση πρ/σµού οικ. έτους 2018 και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Από τον Κ.Α. 20.6011.0000 το ποσό των 12.000 ευρώ σε νέο Κ.Α. 20.6021.0000. 
2. Από τον Κ.Α. 20.6051.0000 το ποσό των   3.000 ευρώ σε νέο Κ.Α. 20.6052.0024¨. 
 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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ΑΔΑ: ΩΝ31ΩΡ6-6ΙΡ



  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 81/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Βύρλιος Μάρκος 

Μπίγγας Στέφανος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΝ31ΩΡ6-6ΙΡ


		2018-05-14T11:02:33+0300
	Athens




