
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αριθµ. απόφ. 11/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-1-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ. 1052/13-1-2016 πρόσκληση του Προέδρου, 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Εγκριση και διαθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016  ,για την 
αντιµετώπιση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών οι οποίες  δεν ολοκληρώθηκαν  εντός του  έτους 
2015. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Παρασκευη Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης  
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης   
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Κων/νο Σερσεµη   
7. Γεώργιος Καραίσκος 
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

  

   
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών  
την από 11-1-2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας   η οποία έχει ως εξής: 
«Σας παρακαλούµε να ψηφίσετε  τις παρακάτω πιστώσεις που αφορούν υπόλοιπα συµβάσεων  
παροχής υπηρεσιών  και αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής   που  δεν έχουν τιµολογηθεί ακόµα: 
1. Ανάθεση εργασιών για την επαναπιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας των 

υπηρεσιών του ∆ήµου κατά ΕΝ ISO 9001:2008, σύµβαση 29528/26-6-2013,Ο.Ε. 
251/2013,ανάδοχος ΕΝ ΤΕ CERT ισχύει έως 26-6-2016, υπόλοιπο ποσό 984,00 €, από τον 
Κ.Α.00.6131.0003 

2. ∆ιεξαγωγή έρευνας συγκέντρωσης στοιχείων  των κληροδοτηµάτων που ανήκουν στον ∆ήµο, 
υπόλοιπο της 11746/27-3-2013 σύµβασης , απόφαση ανάθεσης 23/2013, υπόλοιπο ποσό 2.420,00 
€, ανάδοχος  Τζιούφα Ελένη , από τον Κ.Α. 00.6117.0000. 

3. Ορισµός κτηνιάτρου για το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων σκύλων, σύµβαση 12021/18-3-
2014, απόφαση ανάθεσης Ο.Ε.78/2014,  ανάδοχος Στοϊτσης Ιωάννης ,υπόλοιπο ποσό 254,10 €, 
από τον Κ.Α.70.6117.0007. 

4. Ορισµός κτηνιάτρου για το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων σκύλων σύµβαση 12022/18-3-
2014, απόφαση ανάθεσης 78/2014 Ο.Ε.,  ανάδοχος Μανώλα ∆ήµητρα, υπόλοιπο ποσό 1.644,00 €, 
από τον Κ.Α. 70.6117.0007. 

5. Εργασίες για την έκδοση άδειας αξιοποίησης υδατικών πόρων για το έργο Ανάπλαση Νότιας 
Εισόδου Πτολ/δας, σύµβαση 34938/6-8-2014, απόφαση Ο.Ε. ανάθεσης 333/2014, ποσό 18.450,00 
€, ανάδοχος Σπυρίδης Α. – Κουτάλου Ο.Ε., από τον Κ.Α.30.6117.0021. 

6. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών σχολικού συγκροτήµατος  Χριστίνα Βούλγαρη , 
σύµβαση 7221/28-2-2012, απόφαση Ο.Ε. ανάθεσης 352/2011, ποσό 5.832,23 €  ανάδοχος Αράπης 
Γεώργιος, από τον Κ.Α. 30.7331.0007 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 
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7. Αµοιβή ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση της ΑΝ∆ΕΠ, σύµβαση 13/10-2010, ανάδοχος ΣΟΛ 
Α.Ε., ποσό 7.380,00 €, Κ.Α. 00.6117.0000. 

8. Αµοιβή ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση της ∆ΕΑΠ , ανάδοχος ΣΟΛ Α.Ε., ποσό 7.380,00 €, 
Κ.Α. 00.6117.0000. 

9. Εργασίες επισκευής-συντήρησης και ανακατασκευής περίφραξης δηµοτικού  σχολείου Τ.Κ. 
∆ροσερού, απόφαση Ο.Ε. ανάθεσης 386/2014, ανάδοχος Αποστολίδης Ιωάννης, ποσό 1.230,00 € 
από τον Κ.Α. 30.7331.0007 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 

10. Εξοδα συµβολαίου για την αποδοχή κληρονοµιάς Ελευθεριάδη Χαράλαµπου, απόφαση ανάθεσης 
378/2014 Ο.Ε., ανάδοχος Γούλιαρου Θεοδώρα,  ποσό 120,29 € από τον Κ.Α. 00.6111.0000 

11. Ανάθεση εργασιών για την υπαγωγή της αυθαίρετης κατασκευής (κιόσκι) στο χώρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου  στις διατάξεις του Α’κεφ. του Ν.4178/2013, 
Απόφαση ανάθεσης Ο.Ε. 173/15, ανάδοχος Ιωάννου Χρήστος , ποσό 492,00 € , από τον Κ.Α. 
30.6117.0015 

12. Ανάθεση εργασιών για την υπαγωγή και τακτοποίηση αυθαιρεσιών στο κτίριο του κοινοτικού 
καταστήµατος  Τ.Κ. Γαλάτειας στις διατάξεις του Α’κεφ. του Ν. 4178/2013, Απόφαση ανάθεσης 
Ο.Ε. 270/15, ανάδοχος Ιωάννου Χρήστος , ποσό 738,00 €, από τον Κ.Α. 30.6117.0015.» 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση  για την επαναψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων 

σε ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση από τους αντίστοιχους Κ.Α  οικ. έτους 
2016 και εκδόθηκαν οι Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε τους αυξ.αριθµ όπως αυτοί εµφανίζονται 
στη σχετική στήλη του ανωτέρω πίνακα. 
 
 
     Αριθµ. Αποφ.11/2016 

 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 
2. Τις διατάξεις των αρ 158 & 209 του Ν3463/2006 
3. Το Π.∆.113/2010 
4. Την υπ’αριθµ 383/2015 Α∆Σ  
5 Την εισήγηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016  ,για την 
αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών των οποίων η διαδικασία  τιµολόγησης δεν 
ολοκληρώθηκε  εντός του  έτους 2015, ως εξής: 
 

1. Ανάθεση εργασιών για την επαναπιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας των 
υπηρεσιών του ∆ήµου κατά ΕΝ ISO 9001:2008, σύµβαση 29528/26-6-2013,Ο.Ε. 
251/2013,ανάδοχος ΕΝ ΤΕ CERT ισχύει έως 26-6-2016, υπόλοιπο ποσό 984,00 €, από τον 
Κ.Α.00.6131.0003 

2. ∆ιεξαγωγή έρευνας συγκέντρωσης στοιχείων  των κληροδοτηµάτων που ανήκουν στον ∆ήµο, 
υπόλοιπο της 11746/27-3-2013 σύµβασης , απόφαση ανάθεσης 23/2013, υπόλοιπο ποσό 
2.420,00 €, ανάδοχος  Τζιούφα Ελένη , από τον Κ.Α. 00.6117.0000. 

3. Ορισµός κτηνιάτρου για το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων σκύλων, σύµβαση 
12021/18-3-2014, απόφαση ανάθεσης Ο.Ε.78/2014,  ανάδοχος Στοϊτσης Ιωάννης ,υπόλοιπο 
ποσό 254,10 €, από τον Κ.Α.70.6117.0007. 

4. Ορισµός κτηνιάτρου για το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων σκύλων σύµβαση 12022/18-
3-2014, απόφαση ανάθεσης 78/2014 Ο.Ε.,  ανάδοχος Μανώλα ∆ήµητρα, υπόλοιπο ποσό 
1.644,00 €, από τον Κ.Α. 70.6117.0007. 

5. Εργασίες για την έκδοση άδειας αξιοποίησης υδατικών πόρων για το έργο Ανάπλαση Νότιας 
Εισόδου Πτολ/δας, σύµβαση 34938/6-8-2014, απόφαση Ο.Ε. ανάθεσης 333/2014, ποσό 
18.450,00 €, ανάδοχος Σπυρίδης Α. – Κουτάλου Ο.Ε., από τον Κ.Α.30.6117.0021. 
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6. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών σχολικού συγκροτήµατος  Χριστίνα 
Βούλγαρη , σύµβαση 7221/28-2-2012, απόφαση Ο.Ε. ανάθεσης 352/2011, ποσό 5.832,23 €  
ανάδοχος Αράπης Γεώργιος, από τον Κ.Α. 30.7331.0007 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 

7. Αµοιβή ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση της ΑΝ∆ΕΠ, σύµβαση 13/10-2010, ανάδοχος 
ΣΟΛ Α.Ε., ποσό 7.380,00 €, Κ.Α. 00.6117.0000. 

8. Αµοιβή ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση της ∆ΕΑΠ , ανάδοχος ΣΟΛ Α.Ε., ποσό 7.380,00 
€, Κ.Α. 00.6117.0000. 

9. Εργασίες επισκευής-συντήρησης και ανακατασκευής περίφραξης δηµοτικού  σχολείου Τ.Κ. 
∆ροσερού, απόφαση Ο.Ε. ανάθεσης 386/2014, ανάδοχος Αποστολίδης Ιωάννης, ποσό 
1.230,00 € από τον Κ.Α. 30.7331.0007 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 

10. Εξοδα συµβολαίου για την αποδοχή κληρονοµιάς Ελευθεριάδη Χαράλαµπου, απόφαση 
ανάθεσης 378/2014 Ο.Ε., ανάδοχος Γούλιαρου Θεοδώρα,  ποσό 120,29 € από τον Κ.Α. 
00.6111.0000 

11. Ανάθεση εργασιών για την υπαγωγή της αυθαίρετης κατασκευής (κιόσκι) στο χώρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου  στις διατάξεις του Α’κεφ. του Ν.4178/2013, 
Απόφαση ανάθεσης Ο.Ε. 173/15, ανάδοχος Ιωάννου Χρήστος , ποσό 492,00 € , από τον Κ.Α. 
30.6117.0015 

12. Ανάθεση εργασιών για την υπαγωγή και τακτοποίηση αυθαιρεσιών στο κτίριο του κοινοτικού 
καταστήµατος  Τ.Κ. Γαλάτειας στις διατάξεις του Α’κεφ. του Ν. 4178/2013, Απόφαση 
ανάθεσης Ο.Ε. 270/15, ανάδοχος Ιωάννου Χρήστος , ποσό 738,00 €, από τον Κ.Α. 
30.6117.0015. 

 
 
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Κων/νο Σερσεµη 
Γεωργιος Καραίσκος 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
  

                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

                                                                         Σάββας Ζαµανίδης 
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