
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αριθµ. απόφ. 14/2016 
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 διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016,  για την αντιµετώπιση 
των δαπανών  συµβάσεων έργων τα οποία  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: 
1. Υπογείωση καλωδίων για το έργο Ανάπλαση τµηµάτων των οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και 

τµήµατος της Ιωάννου Χρηστίδη της πόλεως Πτολ/δας» σύµβαση 16-7-2014, η οποία αποφασίσθηκε µε 
την Α.∆.Σ.253/2014, ανάδοχος ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ποσό 66.420,00 € ΕΣΠΑ από τον Κ.Α. 62.7341.0005 . 

2. Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Εορδαίας  υπόλοιπο  της σύµβασης 56847/11-12-2014 
µε την εταιρεία CAL TEXNIKH ABEE  αντικείµενο σύµβασης πακέτο 1:  Υπολογιστές- µηχανές γραφείου / 
συσκευές ήχου και εικόνας ,ποσό 43.076,55 €  από τον Κ.Α. 697135.0054. Το εν λόγω ποσό δεν 
πληρώθηκε σύµφωνα µε την από 16-12-2015 Προσωρινή διαταγή Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου. 

3. Μετατόπιση ∆ικτύου ΟΤΕ λόγω Ανάπλασης Νότιας Εισόδου Πτολ/δας, σύµβαση 32656/4-8-2015, η οποία 
αποφασίσθηκε µε την 42/2015 Α∆Σ, ανάδοχος ΟΤΕ Α.Ε., ποσό 101.636,45 €  ΕΣΠΑ, από τον Κ.Α. 
64.7341.0010. 

4. ∆ίκτυο διασύνδεσης ταµιευτήρα  φράγµατος µε το υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου, το οποίο 
αποφασίσθηκε µε την 135/2014 Α.∆.Σ., ανάδοχος Στραφιώτης ∆ηµήτριος , ποσό 101.593,39 €  
πιστώσεις του ΠΑΑ2007-2013 στο πλαίσιο του µέτρου 321 του άξονα 3 από τον Κ.Α. 63.7312.0097. 

5. Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων , το οποίο αποφασίσθηκε  µε την 41/2015 Α.∆.Σ., ανάδοχος  η 
εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, ποσό 460.586,31 € πιστώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 στο πλαίσιο του µέτρου 321 
του άξονα 3 από τον Κ.Α. 64.7333.0067. 

6. Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου, το οποίο αποφασίσθηκε µε την 40/2015 Α∆Σ, ανάδοχος  η 
εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ , ποσό 230.830,86 € από πιστώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Κ.Α. 
64.7333.0066. 

 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση  για την επαναψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων σε ΚΑ 

του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
 

ΑΔΑ: 60ΝΚΩΡ6-Θ28



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.14/2016 

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 προγραµµατικών συµβάσεων  οι οποίες  δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015, ως εξής: 
 

1. Υπογείωση καλωδίων για το έργο Ανάπλαση τµηµάτων των οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και 
τµήµατος της Ιωάννου Χρηστίδη της πόλεως Πτολ/δας» σύµβαση 16-7-2014, η οποία αποφασίσθηκε 
µε την Α.∆.Σ.253/2014, ανάδοχος ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ποσό 66.420,00 € ΕΣΠΑ από τον Κ.Α. 
62.7341.0005. 

2. Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Εορδαίας  υπόλοιπο  της σύµβασης 56847/11-12-
2014 µε την εταιρεία CAL TEXNIKH ABEE  αντικείµενο σύµβασης πακέτο 1:  Υπολογιστές- µηχανές 
γραφείου / συσκευές ήχου και εικόνας ,ποσό 43.076,55 €  από τον Κ.Α. 697135.0054. Το εν λόγω 
ποσό δεν πληρώθηκε σύµφωνα µε την από 16-12-2015 Προσωρινή διαταγή Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κοζάνης κατάσχεση εις χείρας τρίτου. 

3. Μετατόπιση ∆ικτύου ΟΤΕ λόγω Ανάπλασης Νότιας Εισόδου Πτολ/δας, σύµβαση 32656/4-8-2015, η 
οποία αποφασίσθηκε µε την 42/2015 Α∆Σ, ανάδοχος ΟΤΕ Α.Ε., ποσό 101.636,45 €  ΕΣΠΑ, από τον 
Κ.Α. 64.7341.0010. 

4. ∆ίκτυο διασύνδεσης ταµιευτήρα  φράγµατος µε το υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου, το 
οποίο αποφασίσθηκε µε την 135/2014 Α.∆.Σ., ανάδοχος Στραφιώτης ∆ηµήτριος , ποσό 101.593,39 €  
πιστώσεις του ΠΑΑ2007-2013 στο πλαίσιο του µέτρου 321 του άξονα 3 από τον Κ.Α. 63.7312.0097. 

5. Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων , το οποίο αποφασίσθηκε  µε την 41/2015 Α.∆.Σ., ανάδοχος  η 
εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, ποσό 460.586,31 € πιστώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 στο πλαίσιο του µέτρου 
321 του άξονα 3 από τον Κ.Α. 64.7333.0067. 

6. Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου, το οποίο αποφασίσθηκε µε την 40/2015 Α∆Σ, ανάδοχος  η 
εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ , ποσό 230.830,86 € από πιστώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Κ.Α. 
64.7333.0066. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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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