
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αριθµ. απόφ. 8/2016 
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 δαπανών δηµοσίων σχέσεων των οποίων η διαδικασία  τιµολόγησης δεν ολοκληρώθηκε  
εντός του 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 ανάφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών 
την υπ’αριθµ 1073/13-1-2016 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών η οποία έχει ως εξής: 
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε την οποία η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών , παροχής υπηρεσιών , εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

2) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 
3) Το Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
4) Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 

υπ΄αριθµ. 383/015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. 
πρωτ. 2544/12-01-2016 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης  

5) Τον παρακάτω πίνακα στον οποίο αναφέρονται οι προµήθειες , για τις οποίες απαιτείται 
επαναψήφιση των πιστώσεων δεδοµένου ότι δεν ολοκληρώθηκαν  εντός του οικονοµικού 
έτους 2015, πιο συγκεκριµένα:  

 
Α/Α Είδος προµήθειας Α∆Σ ΚΑ Π.Α.Υ. ΠΙΣΤΩΣΗ 

1 
Προµήθεια ειδών για την 
δεξίωση της Πρωτοχρονιάς 

75/2015 00.6443.0000 106  222,00 

2 
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 
σχέσεων  

397/2015 00.6434.0000 107 2.155,00 

ΑΔΑ: ΩΑΘΖΩΡ6-ΠΓΛ



 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση  για την επαναψηφιση 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.8/2016 

 

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 του Γρ. Προµηθειών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την 
αντιµετώπιση δαπανών δηµοσίων σχέσεων των οποίων η διαδικασία  τιµολόγησης δεν ολοκληρώθηκε  
εντός του 2015, ως εξής: 
Α/Α Είδος προµήθειας Α∆Σ ΚΑ Π.Α.Υ. ΠΙΣΤΩΣΗ 

1 
Προµήθεια ειδών για την 
δεξίωση της Πρωτοχρονιάς 

75/2015 00.6443.0000 106  222,00 

2 
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 
σχέσεων  

397/2015 00.6434.0000 107 2.155,00 

 
 
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 8/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 

ΑΔΑ: ΩΑΘΖΩΡ6-ΠΓΛ
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