
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 6ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  20- 4- 2016  ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα 7:00 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε   το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την υ̟.αριθµ. 12155/14-4-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
     
……………………………………………………………………………………….. 
 Α̟οφασίσθηκε η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 

…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.  Κατσίδης Ευστάθιος 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 4 Βρυζίδου Παρασκευή 
5 Βύρλιος Μάρκος  5 Ιορδανίδης  Φώτιο 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Καϊδης Απόστολος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Κατσίνας Χρήστος 
8 Σπενταµίδης Γεώργιος 8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 
9 Κοκκινίδης Γεώργιος 9 Κάλφας Γεώργιος 
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Καραϊσκος Γεώργιος 
11 Χαϊτίδης Γεώργιος 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
12 Κύρκα Μαρία   

    13 Μπίγγας Στέφανος   
    14 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   

15 Τσολακίδης Ισαάκ 
15 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
17 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
18  Μίχος Κωνσταντίνος 
19 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
20 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    21 Απαζίδου Σοφία 
    22 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν 
και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
……………………………………………………………………………………….. 
Α̟οχωρεί η ∆.Σ. Κύρκα Μαρία 
…………………………………………………………………………… 
Α̟οχωρεί ο ∆.Σ Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής 
…………………………………………………………………………… 
Α̟οχωρεί ο ∆.Σ. Τσολακίδης Ισαάκ 
………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια  το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υ̟όψη του 
σώµατος εισήγηση της οικονοµικής υ̟ηρεσίας µε την ο̟οία ζητείται η 
τρο̟ο̟οίηση ̟ροϋ̟ολογισµού οικονοµικού  Έτους 2016  την ο̟οία θέτει 
υ̟όψη του σώµατος . 
Η εν λόγω τρο̟ο̟οίηση υιοθετήθηκε µε την 80/2016 Α̟όφαση οικονοµικής 
ε̟ιτρο̟ής και συγκεκριµένα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τρο̟/ση 
του ̟ροϋ̟ολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ως κάτωθι:  

1. Με την υ̟’ αρ. 13/2016 (Α∆Α Ω3ΖΛΩΡ6-ΠΘΥ) Α̟όφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και την υ̟’ αρ. 56/2016 (Α∆Α 6ΨΖΧΩΡ6-150) Α̟όφαση 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής εγκρίθηκε και ψηφίστηκε αντίστοιχα, η 
̟ίστωση για διενέργεια ̟ροµήθειας  αναλωσίµων εκτυ̟ωτών – φαξ – 
φωτοτυ̟ικών, αντί του ̟οσού των 10.600,00 α̟ό  τον Κ.Α. 10.6651.0001 
µε την διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης. Έ̟ειτα όµως α̟ό την 
κατάρτιση τεχνικών ̟ροδιαγραφών της υ̟ηρεσίας µηχανοργάνωσης 
για το έτος 2016 ̟ροκύ̟τει δα̟άνη ύψους 36.388,32 € η ο̟οία ̟ρέ̟ει 
να καλυφθεί µέσω  της διαδικασίας ̟ρόχειρου διαγωνισµού. 
Παρακαλούµε ε̟οµένως : 

� Για έγκριση ̟ροµήθειας  αναλωσίµων εκτυ̟ωτών – φαξ – 
φωτοτυ̟ικών, αντί του ̟οσού των 36.388,32 α̟ό τον Κ.Α. 
10.6651.0001 µε τη διαδικασία  ̟ρόχειρου  διαγωνισµού 

� Για τρο̟ο̟οίηση ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2016 ως εξής: 
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2. Με την υ̟’ αρ. 75/2016 (Α∆Α 7138ΩΡ6-879) Α̟όφαση Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής εγκρίθηκε και ψηφίστηκε  ̟ίστωση ̟οσού των 4.920,00  € 
α̟ό  τον Κ.Α. 70.7413.0000 για την α̟ευθείας  ανάθεση εκ̟όνησης 
µελέτης ενεργειακής α̟όδοσης, κατά ΚΕΝΑΚ , για την ̟ληρότητα των 
α̟αιτούµενων τευχών µελέτης του έργου  «Κατασκευή 12/θεσιου 
∆ηµοτικού Σχολείου στην ̟εριοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας». Η δα̟άνη 
θα καλυφθεί α̟ό ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2015 η ο̟οία όµως έχει 
̟ροβλεφθεί στον Προϋ̟ολογισµό στους κάτωθι Κ.Α.: 

 

 
Παρακαλούµε ε̟οµένως: 

� Για Ανατρο̟ή του ̟οσού των 4.920,00 € α̟ό την υ̟’ αρ. 
101/2016 Πρόταση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης µε Κ.Α. 
70.6261.1000, ̟ου αφορά την 295/2015 Α̟όφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και διάθεση του ̟οσού στην 656/2016 Πρόταση 
Ανάληψης Υ̟οχρέωσης 

� Για τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αρ. 295/2015 Α̟όφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και κατά συνέ̟εια και του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 
2016 µεταφέροντας το ̟οσό των 4.920,00 € ̟ου αφορά ΣΑΤΑ 
Σχολείων έτους 2015 α̟ό τον Κ.Α. 70.6261.1000 στον Κ.Α. 
70.7413.0000 €  α̟’ ό̟ου ψηφίζει ισό̟οση ̟ίστωση 
̟ροκειµένου να ̟ληρωθεί η ̟αρα̟άνω µελέτη. 

 

Συγκεκριµένα: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  

16-3-2016 
Πρόταση για 
τρο̟ο̟οίηση 

∆ιαµ/θεντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  

16-3-2016 Έκθ/Θέντα 
Πρόταση για 
τρο̟ο̟οίηση 

∆ιαµ/θεντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

10.6651.0001 

Προµήθεια υλικού 
το̟ογραφήσεων και 
σχεδιάσεων αναλώσιµα 
εκτυ̟ωτών, φαξ( µελανάκια ) 15.000,00 14.998,96 26.000,00 41.000,00 

00.9111.0000 
Α̟οθεµατικό.Γενικές 
Υ̟ηρεσίες 574.000,00 0,00 -26.000,00 548.000,00 

Κωδικός 
Εξόδου Περιγραφή ∆ιαµ/ντα 

70.6261.1000 Συντήρηση και ε̟ισκευή σχολικών κτιρίων  α̟ό ΣΑΤΑ Σχ. 2015   49.093,41 

70.6262.1000 
Συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ών µονίµων εγκαταστάσεων σχολικών 
µονάδων  α̟ό ΣΑΤΑ Σχ. 2015  40.000,00 

70.7135.1000 Λοι̟ός εξο̟λισµός σχολικών µονάδων α̟ό ΣΑΤΑ Σχ. 2015 25.000,00 

70.8113.0000 
 

 Λοι̟ές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ α̟ό ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
2015) 772,59 

  114.866,00 
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70.6261.1000 

Συντήρηση και ε̟ισκευή σχολικών 
κτιρίων (ΣΑΤΑ Σχ. 2015  49.093,41 – 
4.920,00 &  ΣΑΤΑ Σχ. 2016 50.000,00 €) 99.093,41 -4.920,00 94.173,41 

70.7413.0000 
Λοι̟ές µελέτες (ΣΑΤΑ  ΠΑΡ. ΕΤΩΝ 
50.000,00 + ΣΑΤΑ Σχολείων 4.920,00) 50.000,00 4.920,00 54.920,00 

 

2 B. Με τo υ̟’ αρ. 5515/16-2-2016 ̟αραδόθηκε στο ∆ήµο µας η τεχνική 
̟εριγραφή του έργου «Συντήρηση του αύλειου χώρου του  6ου 
Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας» ̟ροϋ̟ολογισµού 6.871,70 €, η ο̟οία 
̟ροτείνουµε να ̟ληρωθεί α̟ό ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2015. 
Συγκεκριµένα ̟ροτείνουµε τα ακόλουθα: 

1. Να γίνει Ανατρο̟ή του ̟οσού των 6.871,70 € α̟ό την υ̟’ αρ. 
101/2016 Πρόταση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης µε Κ.Α. 70.6261.1000 
̟ου αφορά την 295/2015 Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
διάθεση του ̟οσού για εκτέλεση του έργου «Συντήρηση του 
αύλειου χώρου του  6ου Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας» 

2. Να γίνει τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αρ. 295/2015 Α̟όφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατά συνέ̟εια και του 
̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2016 µεταφέροντας το ̟οσό των 6.871,70 
€ ̟ου αφορά ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2015 α̟ό τον Κ.Α. 
70.6261.1000 στον ΝΕΟ Κ.Α. 70.7331.0116 µε τίτλο «Συντήρηση 
του αύλειου χώρου του  6ου Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας». Και 
συγκεκριµένα: 

 

 
 

3. Σύµφωνα µε τα κάτωθι εισηγούµαστε τη λήψη α̟όφασης για την 

τρο̟ο̟οίηση Π/Υ 2016 αναφορικά µε το έργο  Έργο : ‘Ε̟ισκευή 

φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δίκτυο του ∆ήµου 

Εορδαίας’ . Το ως άνω έργο είχε ενταχθεί στο ΕΑΠ µε ̟ροϋ̟ολογισµό 

150.000,00 ευρώ και είχε εγγραφεί στον Προϋ̟ολογισµό έτους 2016 

στον Κ.Α. 30.7333.0063  µε τίτλο «Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού 

οδοστρώµατος του οδικού δικτύου του ∆ήµου (Ε.Α.Π.)» µε το ̟οσό των 

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα  
µετά την 

τρο̟/ση (1) 
Πρόταση για 
τρο̟ο̟οίηση 

∆ιαµ/θεντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

70.6261.1000 

Συντήρηση και ε̟ισκευή σχολικών 
κτιρίων (ΣΑΤΑ Σχ. 2015   49.093,41-
4.920,00 – 6.871,70 = 37.301,71 &  
ΣΑΤΑ Σχ. 2016 50.000,00 €) 94.173,41 -6.871,70 87.301,71 

70.7331.0116 

Συντήρηση του αύλειου χώρου του  
6ου Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας 
(ΣΑΤΑ Σχολείων 2015)  (ΝΕΟΣ 
Κ.Α.) 0,00 6.871,70 6.871,70 
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108.000,00 σύµφωνα µε το υ̟’ αρ. 26150/24-6-2015 συµφωνητικό. Με 

την υ̟’ αρ. 24/2016 Α̟όφαση Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής έγινε ψήφιση 

̟ίστωσης του ̟οσού των 108.000,00 α̟ό ̟ιστώσεις ΕΑΠ (α/α 46/12-1-

2016 ΠΑΥ)  στο όνοµα του αναδόχου Α̟οστολίδη Ιωάννη. 

Το Υ̟.ΜΕ.∆Ι µε την υ̟’αριθµ. ΚΑ/ΦΚ000/ΧΡ/1958/30-12-2014 

α̟όφασή του ε̟ιχορήγησε τον ∆ήµο Εορδαίας µε το ̟οσό των 

100.000,00 σε βάρος του ̟ρ/σµού του ενάριθµου έργου 2014 ΣΕ 

57100004 της ΣΑΕ 571 του Π∆Ε στην ̟εριφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση οδικού δικτύου του ∆ήµου 

Εορδαίας .  

 Ως εκ τούτου θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί α̟όφαση για την τρο̟ο̟οίηση 

̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2016 για την εγγραφή του ̟οσού των 100.000,00 

α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕ 571 του Π∆Ε. Προκειµένου ε̟ίσης να α̟οφευχθεί 

ο̟οιαδή̟οτε καθυστέρηση ̟ληρωµής α̟ό την εν λόγω χρηµατοδότηση  

και δεδοµένης υ̟άρχουσας αρχικής ένταξης στο ΕΑΠ  ̟αρακαλούµε  

για την ̟αρακάτω τρο̟ο̟οίηση, ώστε να υ̟άρχει δυνατότητα 

̟ληρωµής 100.000,00 α̟ό ΣΑΕ 571 και 50.000,00 α̟ό ΕΑΠ:. Α̟ό την 

οικονοµική υ̟ηρεσία έγινε η δέσµευση της ̟ίστωσης µε ΕΑ∆ 46, 

688/2016 στο µητρώο δεσµεύσεων. 

� ∆ιαγράφουµε το ̟οσό των 58.000,00 α̟ό τον Κ.Α. 1321.0004 «Έσοδα 

Ειδικού Ανα̟τυξιακού Προγράµµατος Τέλους Ανά̟τυξης Π.∆.Μ. 

(Ε.Α.Π)» των εσόδων και αντίστοιχα α̟ό τα έξοδα α̟ό τον Κ.Α. 

30.7333.0063  µε τίτλο «Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος 

του οδικού δικτύου του ∆ήµου (Ε.Α.Π.)» 

� Εγγράφουµε στα Έσοδα και συγκεκριµένα στο Κ.Α. 1329.0000 «Λοι̟ές 

Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα (Σ.Α.Ε.Π.)» το ̟οσό των 

100.000,00 και αντίστοιχα στα έξοδα στον Κ.Α. 30.7333.0063  µε τίτλο 

«Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δικτύου του 

∆ήµου» 

Παρακαλούµε ε̟οµένως για την τρο̟ο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού , 

ως εξής: 
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Όσον αφορά τα έσοδα     

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       

12-4-2016 Εισ̟/χθέντα  

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

1321.0004 

Έσοδα Ειδικού 
Ανα̟τυξιακού 
Προγράµµατος Τέλους 
Ανά̟τυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π) 11.684.622,00 482.729,99 -58.000,00 11.626.622,00 

1329.0000 

Λοι̟ές Ε̟ιχορηγήσεις για 
ε̟ενδύσεις και έργα 
(Σ.Α.Ε.Π.) 1.787.851,89 0,00 100.000,00 1.887.851,89 

      

      

Όσον αφορά τα έξοδα     

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       

12-4-2016 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

30.7333.0063 

Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτ. 
οδοστρ. του οδικού δικτύου 
του ∆ήµου (ΣΑΕ 100.000 + 
Ε.Α.Π.) 108.000,00 50.105,94 42.000,00 150.000,00 

 

Τέλος ̟αρακαλούµε για ψήφιση ̟ίστωσης ̟οσού 100.000,00 € α̟ό ΣΑΕ 

571 και του υ̟όλοι̟ου ̟οσού  α̟ό ΕΑΠ. 

 

4. Με την υ̟’ αρ. 11/2016 Α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ψηφίστηκε 

̟ίστωση ̟οσού 18.450,00 € α̟ό τον Κ.Α. 30.6117.0021 για εργασίες της 

έκδοσης αδείας αξιο̟οίησης υδάτινων ̟όρων για το έργο  «Ανά̟λαση 

Νότιας εισόδου ̟όλεως Πτολεµαΐδας» µε αρ. σύµβασης 34938/6-8-2014 

α̟ό ιδίους ̟όρους.  

Με το υ̟’ αρ. 88/28-3-2016 έγγραφο της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας 

µας κοινο̟οιήθηκε η υ̟’ αρ. 13 ̟ιστο̟οίηση εργασιών του 4ου ΕΑΠ  µε 

την ο̟οία χρηµατοδοτείτε η ανάθεση των ̟αρα̟άνω εργασιών µε το 

̟οσό των 18.450,00 €. Παρακαλούµε ε̟οµένως για την ̟αρακάτω 

τρο̟ο̟οίηση ̟ροϋ̟ολογισµού και την αντίστοιχη ψήφιση ̟ίστωσης. 

Συγκεκριµένα  ̟αρακαλούµε  για την ̟αρακάτω τρο̟ο̟οίηση: 

� Εγγράφουµε στα Έσοδα και συγκεκριµένα στο Κ.Α. 1321.0004 «Έσοδα 

Ειδικού Ανα̟τυξιακού Προγράµµατος Τέλους Ανά̟τυξης Π.∆.Μ. 

(Ε.Α.Π)», το ̟οσό των 18.450,00 και αντίστοιχα στα έξοδα στον Κ.Α. 

ΑΔΑ: ΩΖΓΜΩΡ6-24Β



30.6117.0021 Έκδοση άδειας αξιο̟οίησης υδάτινων ̟όρων για το έργο 

«Ανά̟λαση νότιας εισόδου Πτολεµαΐδας»   

� ∆ιαγράφουµε το ποσό των 18.450,00 € από ιδίους πόρους από τον Κ.Α. 

30.6117.0021 µε τίτλο «Έκδοση άδειας αξιοποίησης υδάτινων πόρων για το έργο 

“Ανάπλαση νότιας εισόδου Πτολεµαΐδας”»  των  εξόδων  και τα µεταφέρουµε στο 

αποθεµατικό. 

Συγκεκριµένα  παρακαλούµε  για την παρακάτω 

τροποποίηση: 

 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθµ. α̟όφ.  69/2016 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του  την εισήγηση της υ̟ηρεσίας  καθώς 
και  την  80/2016   Α̟όφαση της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
1.  α)  Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ροϋ̟ολογισµό οικονοµικού Έτους 2016 
ως εξής : 

Όσον αφορά τα έσοδα:     

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       

13-4-2016 Εισ̟/χθέντα  

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

1321.0004 

Έσοδα Ειδικού 
Ανα̟τυξιακού 
Προγράµµατος Τέλους 
Ανά̟τυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π) 11.626.622,00 482.729,99 18.450,00 11.645.072,00 

      

      

Όσον αφορά τα έξοδα:     

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       

12-4-2016 Τιµολ/θέντα 

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

30.6117.0021 

Έκδοση άδειας αξιο̟οίησης 
υδάτινων ̟όρων για το έργο 
"Ανά̟λαση νότιας εισόδου 
Πτολεµαΐδας  (Ε.Α.Π.) 18.450,00 0,00 

18.450,00 
ΕΑΠ -

18.450,00 
Ιδιοι ̟όροι 18.450,00 

00.9111.0000 
Α̟οθεµατικό. Γενικές 
Υ̟ηρεσίες 548.000,00 0,00 18.450,00 566.450,00 
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µεταφέρει ̟ίστωση 26.000,00 € α̟ό το α̟οθεµατικό  στον ΚΑ 10.6651.0000  
«̟ροµήθεια υλικού το̟ογραφήσεων και σχεδιάσεων αναλώσιµα εκτυ̟ωτών 
φαξ  µελανάκια». 
      β) Εγκρίνει την ̟ροµήθεια αναλώσιµων εκτυ̟ωτών – φαξ- φωτοτυ̟ιών 
̟ρ/σµού δα̟άνης 36.388,32 € µε την διαδικασία του ̟ρόχειρου διαγωνισµού. 
2. α) Ανατρέ̟ει το  ̟οσό των 4.920,00 € α̟ό την υ̟’ αρ. 101/2016 Πρόταση 
Ανάληψης Υ̟οχρέωσης µε Κ.Α. 70.6261.1000, ̟ου αφορά την 295/2015 
Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (κατανοµή ̟οσού ΣΑΤΑ Σχολείων) και το 
µεταφέρει για διάθεση στην 656/2016 Πρόταση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης 
(«Σύνταξη µελέτης ενεργειακής α̟όδοσης για την κατασκευή 12/θεσιου 
∆ηµοτικού Σχολείου στην ̟εριοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας»). 
     β) µεταφέρει  το ̟οσό των 4.920,00 € ̟ου αφορά ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 
2015 α̟ό τον Κ.Α. 70.6261.1000 στον Κ.Α. 70.7413.0000 ̟ροκειµένου να 
̟ληρωθεί η  µελέτη ενεργειακής α̟όδοσης, κατά ΚΕΝΑΚ, για την ̟ληρότητα 
των α̟αιτούµενων τευχών µελέτης του έργου  «Κατασκευή 12/θεσιου 
∆ηµοτικού Σχολείου στην ̟εριοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας" α̟ό ό̟ου ψηφίζει  
την αντίστοιχη ̟ίστωση. 
Γ) α Ανατρέ̟ει το ̟οσό  των 6.871,70 € α̟ό την υ̟’ αρ. 101/2016 Πρόταση 
Ανάληψης Υ̟οχρέωσης µε Κ.Α. 70.6261.1000 ̟ου αφορά την 295/2015 
Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και διάθεση του ̟οσού για εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση του αύλειου χώρου του  6ου Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας» 
    β) µεταφέρει  το ποσό των 6.871,70 € που αφορά ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2015 από 
τον Κ.Α. 70.6261.1000 στον ΝΕΟ Κ.Α. 70.7331.0116 µε τίτλο «Συντήρηση του 
αύλειου χώρου του  6ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας» και τροποποιεί παράλληλα το 
τεχνικό πρόγραµµα όπου συµπεριλαµβάνει στο κεφάλαιο σχολικές υποδοµές την 
εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
3. α) ∆ιαγράφει το ̟οσό των 58.000,00 € α̟ό τον Κ.Α. 1321.0004 «Έσοδα 
Ειδικού Ανα̟τυξιακού Προγράµµατος Τέλους Ανά̟τυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π)» 
των εσόδων και αντίστοιχα α̟ό τα έξοδα α̟ό τον Κ.Α. 30.7333.0063  µε τίτλο 
«Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δικτύου του ∆ήµου 
(Ε.Α.Π.)» 
 β) Εγγράφει στα Έσοδα και συγκεκριµένα στο Κ.Α. 1329.0000 «Λοι̟ές 
Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα (Σ.Α.Ε.Π.)» το ̟οσό των 100.000,00 
και αντίστοιχα στα έξοδα στον Κ.Α. 30.7333.0063  µε τίτλο «Ε̟ισκευή φθορών 
ασφαλτικού οδοστρώµατος του οδικού δικτύου του ∆ήµου» Α̟’ ό̟ου 
ψηφίζει  ̟ίστωση 100.000,00 € ( ΣΑΕ 571) και  ̟οσού  50.000,00 α̟ό ΕΑΠ, 
για την αντιµετώ̟ιση της εν λόγω δα̟άνης. 
4.  α) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑ 1321.0004 «έσοδα ειδικού 
Ανα̟τυξιακού ̟ρογράµµατος τέλους ανά̟τυξης Π∆Μ» το ̟οσό των 
18.450,00 € και αντίστοιχα στα έξοδα στον ΚΑ. 30.6117.0021  «έκδοση άδειας 
αξιο̟οίησης υδάτινων ̟όρων για το έργο Ανά̟λαση νότιας εισόδου 
Πτολεµαΐδας.» 
    β)  Μεταφέρει α̟ό τον Κ.Α. 30.6117.0021  µε τίτλο «Έκδοση άδειας 
αξιο̟οίησης υδάτινων ̟όρων για το έργο “Ανά̟λαση νότιας εισόδου 
Πτολεµαΐδας”» το ̟οσό των 18.450,00 € α̟ό ιδίους ̟όρους, στο α̟οθεµατικό 
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 γ)  Ψηφίζει  ̟ίστωση ̟οσού 18.450,00 € α̟ό  ΕΑΠ,  στον Κ.Α. 

30.6117.0021. 

Με την ̟αρα̟άνω α̟όφαση µειοψήφησε η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α λόγω του ότι 
δεν ψήφισε την έγκριση του ̟ροϋ̟ολογισµού οικονοµικού  Έτους 2016. 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 69 /2016 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5.  Βύρλιος Μάρκος 

 6.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

                              7.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 8. Σπενταµίδης Γεώργιος 

 9.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 10.   Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        11.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 12.  Κύρκα Μαρία 

              13.  Μπίγγας Στέφανος 

              14.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

              Πτολεµαΐδα 15.  Τσολακίδης Ισαάκ 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             16.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

              Συµβουλίου 17.  Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

 18.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              19.  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

              20.   Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 21.  Απαζίδου Σοφία 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                22.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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