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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-8-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 25510/28-7-2016 
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 πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2016 για την αντιµετώπιση δαπανών.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1.Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    2.Ιωαννης Αριστεριδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6.Γεώργιος Καραίσκος  
7.Σοφοκλης Σιδηροπουλος  
  

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη των µελών την ανάγκη ο ∆ήµος Εορδαίας 
να προβεί στην συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του και πιο συγκεκριµένα:  
Α)  την συντήρηση  και επισκευή του δηµοτικού καταστήµατος στην ∆.Ε Μουρικίου, προϋπολογισµού 8.000,00 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ , σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή όπως αυτή συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος 
επισήµανε  ότι από 1-6-2016 ισχύει το Άρθρο 52 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»  του Ν 4389/2016 στο οποίο ορίζονται τα εξης:1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 
του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε 
είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.» 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από 
1.6.2016. 
Με την υπ’αριθµ 349/2015 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή και κατανοµή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Π∆Μ 
και εγγράφηκε στον ΚΑ 30.7331.0109 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 πίστωση ύψους 10.086,00 για την 
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που απαιτούνται στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆.Ε. Μουρικίου. ∆εδοµένου ότι δεν 
εκτελέστηκαν οι ανώτερο εργασίες εντός του 2015 υπάρχει η ανάγκη για την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης από το 
ΚΑ30.7331.0109   του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 10.086,00 ευρώ, από τον Κ.Α 30.7331.0109 ( α/α 312 του 
Μητρώου ∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
 
Β) την συντήρηση του γηπέδου στην Τ.Κ. Φούφα, προϋπολογισµού 6.734,28 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 
όπως αυτή συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την 13/2016  Α∆Σ καθώς και µε την 56/2016 ΑΟΕ 
αποφασίσθηκε η εκτέλεση των εργασιών και ψηφίσθηκε πίστωση 6.000,00 ευρώ για την αντιµετώπιση της εν λόγω 
δαπάνης. ∆εδοµένου ότι ο προϋπολογισµός της Τεχνικής περιγραφής είναι 6.734,28 µε ΦΠΑ υπάρχει η ανάγκη της ψήφισης 
του ποσού των 734,28 ευρώ προκειµένου να υπάρχει επάρκεια της πίστωσης. 
Με την υπ’αριθµ 150/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η κατανοµή της ΣΑΤΑ , τροπ/κε ο προϋπολογισµός οικ έτους 2016  
εγγράφηκε πίστωση ύψους 734,28 ευρώ στον ΚΑ 15.6262.0055 προς ενίσχυση του για την αντιµετώπιση των δαπανών των 
προαναφερόµενων εργασιών ενώ το σύνολο του ποσού των 6734,28 θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ . ∆εδοµένου ότι η 
πίστωση των 6000.00 ευρώ έχει ήδη εγκριθεί & ψηφισθεί µε τις 13/2016 Α∆Σ &την 56/2016ΑΟΕ ενώ µε την 150/2016 Α∆Σ 
αλλάζει η πηγή χρηµατοδότησης ,γίνεται αντιληπτό ότι  υπάρχει η ανάγκη της ψήφισης της πίστωσης των 734,28 ευρώ από 
ΚΑ 15.6262.0055 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016. 
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Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 734,28 ευρώ, από τον Κ.Α 15.6262.0055 ( α/α 812 του 
Μητρώου ∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ∆εν ψηφίζω ,επιθυµώ οι αναθέσεις να δίνονται ισοµερώς .  
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση και ψήφιση των ανώτερο πιστώσεων. 
 
        Αριθµ.απόφ. 141/2016 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 και του Ν. 3852/2010  και 
έχοντας υπόψη: 
1) Τις 13/2016  Α.∆.Σ. καθώς και την 56/2016 ΑΟΕ 
2) Τις 150/2016  & 349/2015 Α∆Σ 
3) Τα σχετικά πρωτογενή αιτήµατα 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφια 
 
1) Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 10.086,00 ευρώ, από τον Κ.Α 30.7331.0109 (ΕΑΠ) ( α/α 312 του Μητρώου 

∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του δηµοτικού 
καταστήµατος στην ∆Ε Μουρικίου.  

2) Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 734,28 ευρώ, από τον Κ.Α 15.6262.0055 (ΣΑΤΑ) ( α/α 812 του Μητρώου 
∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 προκειµένου να υπάρχει επάρκεια της πίστωσης για την 
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του γηπέδου στην Τ.Κ. Φούφα, κατά τα λοιπά ισχύουν οι 13/Α∆Σ & 56/2016 ΑΟΕ. 

Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά. 
 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  141/2016 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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