
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 68/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 3678/5-2-2016 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 ψήφιση πίστωσης 1700,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 20.6253.0000 του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2016 και απευθείας ανάθεση της οδικής βοήθειας των οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε την ανάγκη 
για την κάλυψη δαπάνης για την παροχή  οδικής βοήθειας για τα οχήµατα του ∆ήµου Εορδαίας και την 
ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών. Από το Τµήµα διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων συντάχθηκε 
αρµοδίως η τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών , προϋπολογισµού 1700,00 ευρώ. 
 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 1700,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 
20.6253.0000 ( α/α 625 του Μητρώου ∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικ έτους 2016. 
     
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει για την ανάθεση της οδικής ασφάλισης και την έγκριση 
και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
 
 
 
     Αριθµ. Αποφ.68/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
2. Το αρ 209 του Ν3463/2006 όπως τροπ/κε και ισχύει  

3. τις διατάξεις του Π.∆.28/80 

4. Την τεχνική περιγραφή 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή όπως αρµοδίως συντάχθηκε από το  Τµήµα ∆/σης και συντήρησης 
οχηµάτων και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρουσίας απόφασης.  
2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 1700,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 20.6253.0000 του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
3. Αναθέτει την οδική ασφάλιση των οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας για το έτος 2016  , όπως αυτά 
αναγράφονται στην σχετική τεχνική περιγραφή, στην EXPRESS SERVICE Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, µε έδρα 
∆ήµητρας 5 στην Πτολεµαΐδα και ΑΦΜ 099318178 ∆ΟΥ Πτολεµαΐδας, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 
τεχνικής περιγραφής. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 68/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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