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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-10-2019 ηµέρα Τετάρτη  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 20444/10-10-2019 
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 οικ 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 Αντιπροεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 19799/3-10-2019 εισήγηση της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 
1.Με  την αρ. 91/2019  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε  η δωρεά  ποσού στο Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο 
Πτολεµαΐδας για την προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού της παθολογικής και νεφρολογικής κλινικής  και τη προµήθεια 
ελικοπτέρου. Στην ίδια  απόφαση έγινε τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2019 και προβλέφθηκε το ποσό 450.000,00 
ευρώ στον Κ.Α. 00.6739.0911 «Προµήθεια Ελικοπτέρου βάσει σύµβασης ∆ωρεάς µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του 
Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας». 
Στο άρθρο 88 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προβλέπονται τα εξής:  
«1. Οι Περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα, µετά από απόφαση του οικείου συµβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν 
δηµόσια νοσοκοµεία, νοσηλευτικά ιδρύµατα εποπτευόµενα και επιχορηγούµενα από το Υπουργείο Υγείας, δηµόσιες 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, καθώς και 
νοσοκοµεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τα οποία 
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, 
προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, προµήθεια υγειονοµικού υλικού και αναλωσίµων, προµήθεια καυσίµων κ.λπ.. 
2. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών εφαρµόζονται αναλογικά και οι ρυθµίσεις του άρθρου 202 του Κ∆Κ ν. 3463/2006 
(Α΄114). Το προβλεπόµενο στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 202 ποσοστό δύναται να 
αυξάνεται, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών δηµοσίων 
δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του οικείου ∆ήµου.» 
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Με το 9720/5-9-2019 έγγραφο της, η ∆ιοίκηση του Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας µας γνωστοποίησε την ανάγκη 
προµήθειας ιατρικού εξοπλισµού συνολικής αξίας  98.456,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.   
Παρακαλούµε εποµένως για τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2019 ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
01-10-2019 

Πρόταση 
για 

τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.6739.0911 

Προµήθεια Ελικοπτέρου βάσει σύµβασης 
∆ωρεάς µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του 
Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαίδας. 450.000,00 -98.456,00 351.544,00 

00.6739.0912 
Χρηµατοδότηση Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου 
για την προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού  0,00 98.456,00 98.456,00 

      0,00   

2.Παρακαλούµε να προβείτε σε τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2019 προκειµένου να καλυφθούν έξοδα κάλυψης 
φωτισµού ∆ηµοτικών κτιρίων, ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και προµήθειας ελαστικών για τα µηχανήµατα – 
οχήµατα της υπηρεσίας καθαριότητας.  Συγκεκριµένα: 

  

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   
01-10-2019 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.9111.0000 Αποθεµατικό  131.614,69 -5.000,00 126.614,69 

10.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)Οικονοµικές 
και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 860.000,00 -85.000,00 775.000,00 

10.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 200.000,00 -35.000,00 165.000,00 

10.6073.0000 

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια.Γενικές Υπηρεσίες 0,00 5.000,00 5.000,00 

10.6273.0001 
Έξοδα κάλυψης φωτισµού ∆ηµ. Κτιρίων 
∆ήµου 200.000,00 120.000,00 320.000,00 

20.6264.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων.Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 18.000,00 -6.000,00 12.000,00 

20.6671.0004 

Προµήθεια - συντήρηση ελαστικών για 
τα µηχανήµατα - οχήµατα της υπηρεσίας 
καθαριότητας 0,00 6.000,00 6.000,00 

      0,00   

 
  Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κ Μ. Σταυρου, αναπλ. Προϊσταµένη του τµήµατος Προϋπολογισµού , η οποία τόνισε 
την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισµού οικ έτους 2019 προς ενίσχυση των προαναφερόµενων ΚΑ προκειµένου να 
υπάρχουν πιστώσεις για την αντιµετώπιση των εν λόγο δαπανών. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.  91/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 
4623/2019 και ισχυουν.  
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2. την υπ’αριθµ 19799/3-10-2019 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   91/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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