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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 24-10-2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 21114/18-10-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 21285/21-10-2019 εισήγηση της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας ,στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Προκειµένου να λειτουργήσει το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του ∆ήµου µας απαιτείται η προµήθεια εξοπλισµού 
κτηνιατρείου ενδεικτικού κόστους 15.000,00 € , όπως και ενός κλειστού οχήµατος µεταφοράς ζώων µε άδεια τύπου I 
ενδεικτικού κόστους 33.000,00 €.  
Τα ποσά αυτά δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2019 οπότε θα πρέπει να προβούµε στην τροποποίηση 
του. Συγκεκριµένα προτείνουµε: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
21-10-2019 

Πρόταση 
για 

τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντ
α µετά 

την 
τροπ/ση 

15.7326.004
2 Αξιοποίηση Σπηλαίου Ερµακιάς (ΣΑΤΑ) 110.836,07 -48.000,00 62.836,07 

70.7132.001
1 

Προµήθεια οχήµατος µεταφοράς ζώων 
(ΣΑΤΑ) 0,00 33.000,00 33.000,00 

70.7135.007
4 Προµήθεια εξοπλισµού κτηνιατρείου (ΣΑΤΑ) 0,00 15.000,00 15.000,00 

Το µέλος Α.Τερζοπουλου διαφώνησε για την τροποποίηση του προϋπολογισµού, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει 
α)προγραµµατισµός προµηθειών και εργασιών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και να µην αντιµετωπίζονται 
αποσπασµατικά & β) να εκτελεστεί το έργο: «Αξιοποίηση Σπηλαίου Ερµακιάς» λόγο σπουδαιότητας , στην πρόταση αυτή 
συµφώνησε και το µέλος Στ.Μπίγγας. Επίσης το µέλος Ε.Κοκκινιδης ανέφερε ότι θα ψηφίσει την τροπ/ση µε την 
προϋπόθεση να εκτελεστεί το ανωτέρω έργο.  

ΑΔΑ: Ω4ΡΘΩΡ6-35Λ



Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.100/2019 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει 
2. την υπ’αριθµ 21285/21-10-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2019 όπως αυτή αναλύεται παραπάνω.  
   Τα µελη Α.Τερζοπουλου & Στ.Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   100/2019. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: Ω4ΡΘΩΡ6-35Λ
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