
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.   35/2019           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-4-2019 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. 7037/4-4-2019 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Σάββας Ζαµανίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί παρουσίασε την 
υπ΄αρίθµ 7165/5-4-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, σχετικά µε την τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2019 , η οποία έχει ως εξής: 
1. «Για την κάλυψη αναγκών µισθοδοσίας παρακαλούµε να τροποποιήσετε τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 

2019 µεταφέροντας 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», το ποσό των 170.000,00 
€ στον Κ.Α. 20.6041.0000 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , ηµεροµησθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα )» και από τον Κ.Α. 
20.6051.0000  µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου», το ποσό των 60.000,00 € 
στον Κ.Α. 20.6054.0024 µε τίτλο «ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ». 

2. Θα πρέπει επίσης να προβούµε και σε αύξηση του ποσού, για απόδοση κρατήσεων  
  
Αναλυτικότερη προτείνουµε την κάτωθι τροποποίηση:  
 
 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
28-3-2019  

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.4111.0002 Υπέρ συντάξεως 450.000,00 50.000,00 500.000,00 

00.4124.0001 
Υπερ Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  1.500,00 1.000,00 2.500,00 

00.4131.0027 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 40.000,00 5.000,00 45.000,00 

      56.000,00   
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΓΦ5ΩΡ6-Φ59



ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
28-3-2019  

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

20.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 1.060.000,00 -170.000,00 890.000,00 

20.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου 200.000,00 -60.000,00 140.000,00 

20.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 
συµβάση , ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών 
γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 120.000,00 170.000,00 290.000,00 

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 25.000,00 60.000,00 85.000,00 

00.8211.0002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ συντάξεως 450.000,00 50000,00 500.000,00 

00.8224.0001 
Απόδοση Υπερ Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  1.500,00 1000,00 2500,00 

00.8231.0027 
Απόδοση κρατήσεων για ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 40.000,00 5000,00 45000,00 

      56.000,00   

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

 
Αριθµ. απόφ.   35/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την υπ΄αρίθµ 7165/5-4-2019 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 2019 όπως αυτή αναλύεται παραπάνω.  
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   35/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
ΕυσταθιοςΚατσιδης                            
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

           ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΓΦ5ΩΡ6-Φ59
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