
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 118/2019                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-11-2019 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 23443/14-11-2019 
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 23847/19-11-2019 εισήγηση της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας ,στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ.έτους 2019 
1.  Για την κάλυψη αναγκών µισθοδοσίας υπαλλήλων εισηγούµαστε την τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 ως 
εξής: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
19-11-2019 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

10.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 
Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 775.000,00 50.000,00 825.000,00 

15.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)Υπηρεσίες Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 143.000,00 -50.000,00 93.000,00 

20.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 857.000,00 -30.000,00 827.000,00 

20.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 130.000,00 30.000,00 160.000,00 
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50.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)∆ηµοτική 
Αστυνοµία 250.000,00 5.000,00 255.000,00 

50.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 55.000,00 -5.000,00 50.000,00 

      0,00   

 
     2.Με την 17/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προγραµµατισµός πολιτιστικών και λοιπών  εκδηλώσεων για 

το έτος 2019. Στον Κ.Α. 15.6471.0000 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ψηφίστηκε το ποσό των 12.000,00 € για 
προµήθειες διαφόρων υλικών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ∆ήµου». Ύστερα από προφορική επικοινωνία µε 
τον αντιδήµαρχο Οικονοµικών θα χρειαστεί να ενισχυθούν οι κωδικοί για τις συγκεκριµένες  εκδηλώσεις και συγκεκριµένα, 
να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2019 ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
19-11-2019 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων.  250.000,00 -45.500,00 204.500,00 

00.6737.0000 
Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 
∆ήµου  292.344,88 -80.000,00 212.344,88 

15.6255.0001 
Συµβόλαιο αστικής ευθύνης στα πλαίσια 
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 0,00 1.500,00 1.500,00 

15.6471.0002 
Εξοδα Χριστουγεννιατικων εκδηλώσεων 
(Κατασκευές, Σκηνικά, παραστάσεις) 0,00 74.400,00 74.400,00 

15.6234.0001 Μίσθωση Χριστουγεννιάτικου τρένου 0,00 24.800,00 24.800,00 

15.6691.0001 Εορταστικός διάκοσµος Χριστουγέννων 0,00 24.800,00 24.800,00 

      0,00   

3.Τέλος θα πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση προϋπολογισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
συστηµάτων ασφαλείας σε απορριµµατοφόρα του ∆ήµου Εορδαίας, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό αυτών  για να 
παραµείνουν εναρµονισµένα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501 σχετικά µε τις απαιτήσεις ασφαλείας - σήµανση CE, για 
την ασφάλεια των εργαζοµένων που βρίσκονται στο πίσω µέρος των απορριµµατοφόρων εν υπηρεσία και µε τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νοµοθεσία όπως ισχύει έως σήµερα « Π.∆. 57/2010( ΦΕΚ 97/ 
Α ’ /25.06.2010) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ ΕΚ και κατάργηση των Π∆. 18/96 
και 377/93», όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 81/2011 ( ΦΕΚ 197/ Α ’ /09.09.2011) και ισχύει. Συγκεκριµένα προτείνουµε την 
κάτωθι τροποποίηση: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
19-11-2019 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

20.7135.0000 
Λοιπός εξοπλισµός. (ΣΑΤΑ) Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 930,00 7.000,00 7.930,00 

20.7325.0021 

Επέκταση - Συντήρηση δικτύου Φ.Ο.Π. 
∆ήµου Εορδαίας - Ηλεκτροδότηση  νέας 
παροχής περιορισµένης ή µόνιµης 
διαρκειας (ΣΑΤΑ) 50.000,00 -7.000,00 43.000,00 

      0,00   

Το µέλος Α.Τερζοπουλου διαφώνησε για το 1ο σκέλος της προτεινόµενης τροπ/σης διότι θεωρεί ότι ο υπολογισµός των 
τακτικών αποδοχών έχει µεγάλη απόκλιση, δείχνοντας ότι έγινε λάθος κατά τον υπολογισµό τους και ως εκ τούτου δεν το 
ψηφίζει. Επίσης δεν ψηφίζει το 2ο σκέλος της προτεινόµενης τροπ/σης του προϋπολογισµού που αφορά τις δαπάνες για τις 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θεωρώντας υπερβολικό το πόσο. Ο κ Κοκκινιδης δεν ψήφισε το 2ο σκέλος, ενώ ο κ.Στ. 
Μπίγγας ψήφισε θετικά µε την προϋπόθεση να υπάρξει χριστουγεννιάτικος διάκοσµος και στις κοινότητες του ∆ήµου µας. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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Αριθµ. απόφ.118/2019 

 
   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 23847/19-11-2019 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.  
   Τo µέλος Α.Τερζοπουλου ψήφισε αρνητικά στο 1ο & 2ο σκέλος  και το µελος Στ. Κοκκινιδης ψήφισε αρνητικά στο 2ο σκέλος. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   118/2019. 

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