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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-5-2016 ηµέρα Παρασκευή 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.14198/9-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Εγκριση και ψήφιση πίστωσης για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεοµηνίες ( ΣΑΕ 055) , ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Γεώργιος Χαϊτίδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης 3. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Παρασκευή Βρυζίδου  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε 

υπόψη των µελών Την από 5-5-2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  η οποία έχει ως εξής:  
«Με το υπ’ αρ. 4643/15-2-2016 (Α∆Α  6∆Θ0465ΦΘΕ-8Ν7) έγγραφο του ΥΠΕΣ  εγκρίθηκε για το ∆ήµο 

µας το ποσό των 20.000,00 € σε βάρος πιστώσεων του έργου «2003ΣΕ05500005  Πρόγραµµα πρόληψης και 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού της 
χώρας»  

Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύµφωνα µε τη πρόοδο των έργων µε  
παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.  

Η αποδοχή του ποσού των 20.000,00 € έγινε µε την 46/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
κατανεµήθηκε το ποσό των 12.000,00 στον ΝΕΟ Κ.Α. 30.6699.0003 µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 
για την κάλυψη δαπανών του προγράµµατος πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού της χώρας » και το ποσό των 8.000,00 €  στον 
ΝΕΟ Κ.Α. 30.6117.0023 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για την κάλυψη 
δαπανών του προγράµµατος πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού της χώρας». 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 περί αδυναµίας 
εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ιδία µέσα του ∆ήµου: 
� σας αποστέλλουµε την υπ’ αρ. 13870/5-5-2016 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος – 

καθαριότητας & ποιότητας ζωής µε θέµα «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες» ποσού 7.995,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και παρακαλούµε 
για την ανάθεση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 30.6117.0023  (αρ. ∆έσµευσης 728/4-5-
2016). 

� παρακαλούµε για την διάθεση και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 12.000,00 € στον Κ.Α. 
30.6699.0003(αρ. ∆έσµευσης 729/4-5-2016) µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για την κάλυψη 
δαπανών του προγράµµατος πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται 
από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού της χώρας » για προµήθεια καυσίµων των αυτοκινήτων 
και µηχανηµάτων που έχουν οριστεί για πολιτική προστασία, από την προµηθεύτρια εταιρεία του ∆ήµου 
µας  ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 998054416.» 

 
 
 Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: 7ΨΡΤΩΡ6-ΟΘΩ



 
Αριθµ. απόφ.  102/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. τις διατάξεις του Ν3463/2006 
3. τις διατάξεις  του Π.∆.28/80 
4. το υπ’ αρ. 4643/15-2-2016 (Α∆Α  6∆Θ0465ΦΘΕ-8Ν7) έγγραφο του ΥΠΕΣ   
5 την 46/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
6. την υπ’αριθµ 13870/5-5-2016 περιγραφή της ∆/νση Περιβάλλοντος 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
    

1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 13870/5-5-2016 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής µε θέµα: «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες», 
συνολικού προϋπολογισµού 7.995,00 €. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 7.995,00 € από τον ΚΑ 
30.6117.0023 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016. Αναθέτει τις ανωτέρω εργασίες στον  Αρσένιο Μηνά του 
Πέτρου, που έχει την έδρα του στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου ∆ήµου Εορδαίας, µε Α.Φ.Μ. 077036103, έναντι 
συνολικής αµοιβής 7.995,00 € µε Φ.Π.Α. Οι ανωτέρω εργασίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστηµα 6 
µηνών και θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής περιγραφής. 
2. Εγκρίνει  και ψηφίζει πίστωση ύψους  12.000,00 € από τον Κ.Α. 30.6699.0003 (αρ. ∆έσµευσης 729/4-5-
2016) µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για την κάλυψη δαπανών του προγράµµατος πρόληψης και 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού της 
χώρας » για προµήθεια καυσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων που έχουν οριστεί για πολιτική 
προστασία. Η ανωτέρω προµήθεια θα διενεργηθεί από την προµηθεύτρια εταιρεία του ∆ήµου µας µε 
επωνυµία:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 998054416. 
 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  102/2016 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΨΡΤΩΡ6-ΟΘΩ
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