
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 91/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-6-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε 
αρ. πρωτ. 12570/6-6-2018 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                              

 

3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευστάθιος Κατσίδης 
6. Καϊδης Απόστολος 

 

7. Κωνσταντίνος Μίχος 
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
9. Γεώργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την µειοψηφία κ. Μίχος Κωνσταντίνος κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Μπίγγα Στέφανου. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την από 
14-6-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 

 «Με την υπ’ αρ. 351/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 µε 
την οποία έγινε και η κατανοµή των πιστώσεων ΣΑΤΑ.  Προκειµένου όµως να καλυφθούν δαπάνες που 
αφορούν συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων όπως και δαπάνες επέκτασης 
ΦΟΠ, παρακαλούµε για ανακατανοµή των πιστώσεων από ΣΑΤΑ και συγκεκριµένα: 

1. Προτείνουµε τη µεταφορά του ποσού των 57.770,32 € από τον Κ.Α. 15.7326.0042 «Αξιοποίηση 
Σπηλαίου Ερµακιάς» από πιστώσεις ΣΑΤΑ στους:  

� Κ.Α. 30.6261.0000 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου - Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων», το ποσό των 24.400,00 €,  

� Κ.Α. 30.6262.0000 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων - Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων», το ποσό των 24.400,00 €, 

� Κ.Α. 70.6261.0000 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου - Λοιπές 
Υπηρεσίες» το ποσό των 8.970,32 €, 

 
 

2. Προτείνουµε τη µεταφορά του ποσού των 50.629,68 € από τον Κ.Α. 20.7131.0015 «Προµήθεια 
απορριµµατοφόρου» από πιστώσεις ΣΑΤΑ, στους:  

� Κ.Α. 20.7325.0021 «Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου Εορδαίας», το ποσό των 25.000,00 €,  
� Κ.Α. 70.6261.0000 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου - Λοιπές 
Υπηρεσίες» το ποσό των 15.829,68 €, 
� Κ.Α. 70.6262.0000 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων – Λοιπές 

Υπηρεσίες», το ποσό των 9.800,00 € 
 
 

ΑΔΑ: ΩΧ5ΖΩΡ6-ΒΑΗ



3. Και αντίστοιχα την µεταφορά των κάτωθι ποσών που ήταν εγγεγραµµένοι στους αντίστοιχους Κ.Α. 
από ΤΑΚΤΙΚΑ, στο αποθεµατικό. Συνολικά µεταφέρουµε στο αποθεµατικό το ποσό των 19.200,00 
€ από:   

� Τον Κ.Α. 30.6261.0000 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου - Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων», το ποσό των 9.600,00 €,  

� Κ.Α. 30.6262.0000 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων - Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων», το ποσό των 4.600,00 €, 

� Κ.Α. 70.6261.0000 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου - Λοιπές 
Υπηρεσίες» το ποσό των 5.000,00 €, 

 
 

Ο προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντ
α 

Μεταφορ
ά ΣΑΤΑ 

από 
Σπήλαιο 
Ερµακιάς 
προς Κ.Α. 

Μεταφορ
ά ΣΑΤΑ 

από 
προµήθει

α 
Απορ/ρο
υ προς 

Κ.Α. 

Μεταφορά 
τακτικών 

προς 
αποθ/τικό 

∆ιαµ/θέντ
α µετά 

την 
τροπ/ση 

20.7325.00
21 

Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου 
Εορδαίας (ΣΑΤΑ) 43.880,29   25.000,00   68.880,29 

30.6261.00
00 

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων του ∆ήµου Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων  (ΣΑΤΑ 24.400 
+ 400 ΤΑΚΤΙΚΑ) 10.000,00 24.400,00   -9.600,00 24.800,00 

30.6262.00
00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µονίµων εγκαταστάσεων. 
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων (ΣΑΤΑ 
24.400 + 400 ΤΑΚΤΙΚΑ) 5.000,00 24.400,00   -4.600,00 24.800,00 

70.6261.00
00 

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων του ∆ήµου - Λοιπές 
Υπηρεσίες (ΣΑΤΑ) 5.000,00 8.970,32 15.829,68 -5.000,00 24.800,00 

70.6262.00
00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µονίµων εγκαταστάσεων - Λοιπές 
Υπηρεσίες (ΣΑΤΑ)   15.000,00   9.800,00   24.800,00 

15.7326.00
42 

Αξιοποίηση Σπηλαίου Ερµακιάς 
(ΣΑΤΑ) 57.770,32 -57.770,32     0,00 

20.7131.00
15 

Προµήθεια απορριµµατοφόρου 
(ΣΑΤΑ) 195.371,75   -50.629,68   144.742,07 

00.9111.00
00 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 418.117,62     19.200,00 437.317,62 

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

Αριθµ. απόφ 91/2018 

  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 
4. την από 14-6-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
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. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 91/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     Φώτιος Ιορδανίδης     
                     Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
                     Γεώργιος Θεοδοσιάδης         
                     Ευστάθιος Κατσίδης 
                     Καϊδης Απόστολος 
                     Κωνσταντίνος Μίχος 
                     Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
                     Γεώργιος Καραϊσκος 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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