
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθµ. απόφ. 86/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από 
τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-2016 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
Ανάθεση εργασιών συντήρησης φωτεινών σηµατοδοτών ∆ήµου Εορδαίας για το έτος 2016 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα 
παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης 
6. Γεώργιος Κοκκινίδης 

  

7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

  

   Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα  ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την 
υπ’αριθµ 13/2016 Α∆Σ εγκρίθηκε η διενέργεια µε απευθείας ανάθεση , η συντήρηση των φωτεινών 
σηµατοδοτών του ∆ήµου Εορδαίας, ενώ µε την υπ’αριθµ  56/2016 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση 
ύψους 24.600,00 από τον ΚΑ 30.6262.0042 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016.( σχετ 548/2016 
ΠΑΥ). Επίσης µε το υπ’αριθµ 53937/18-12-2015 έγγραφό της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
µας κάνει γνωστά τα εξής: « ….δεδοµένη της δηλωµένης αδυναµίας των τεχνιτών – ηλεκτρολόγων του 
∆ήµου να προβούν σε εργασίες συντήρησης επί των φωτεινών σηµατοδοτών ρύθµισης κυκλοφορίας 
εντός των ορίων του ∆ήµου Εορδαίας , προκρίνεται η συνάψει συµβολαίου συντήρησης µεταξύ του 
∆ήµου και ιδιώτη….»  .  
 
Οι ανωτέρω εργασίες καθώς και τα απαιτούµενα ανταλλακτικά και εξοπλισµός που θα απαιτηθούν 
για την συντήρηση των σηµατοδοτών ,ανέρχονται στο ποσό των 4.797,00 µε ΦΠΑ. και θα 
εκτελεστούν έως το τέλος του έτους 2016 ή µέχρι εξαντλήσεως του ανωτέρω ποσού.    
 Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 

  
Aριθµ. απόφ. 86/2016 

  
         Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 
      1.Την 13/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας της δηµοπρασίας. 
      2.Την 56/2016 Α.Ο.Ε.  
      3.Τις διατάξεις του αρ 72 του Ν3852/2010 
      4.Τις διατάξεις του Π.∆/τος 28/80 
      5. Τις διατάξεις των αρ 209 & 273 του Ν 3463/2006 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

ΑΔΑ: 7ΡΟΡΩΡ6-50Υ



 
Αναθέτει στον Αναστάσιο Ταϊρίδη, ηλεκτρολόγο – µηχανικό, Έλλης 23 Πτολεµαΐδας µε ΑΦΜ 
046692656 ∆ΟΥ Πτολεµαΐδας, τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των φωτεινών σηµατοδοτών 
στον ∆ηµο Εορδαίας έναντι συνολικής αµοιβής  4.797,00 µε ΦΠΑ και θα εκτελεστούν έως το τέλος 
του έτους 2016 ή µέχρι εξαντλήσεως του ανωτέρω ποσού και συγκεκριµένα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                          
 
      •    Aποξήλωση ηλεκτρολογικού πινάκα από το PILLAR του παρόχου ρεύµατος   .   (∆ΕΗ) και 

εγκατάσταση νέου  πίνακα 3-θ και πρίζας εξωτερικής. 

• Προµήθεια και εγκατάσταση  Μητρικής κάρτα ( πλακέτα)  ελέγχου . 

• Έλεγχος ,καθαρισµός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών . 

• Έλεγχος Λογισµικού ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας , αποκατάσταση σφαλµάτων.  
επανα-προγραµµατισµός. 

• Μέτρηση µόνωσης καλωδίων. 

• Έλεγχος λειτουργίας λαµπτήρων και αντικατάσταση τους . 

• Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων . 

• Έλεγχος  έντασης ρεύµατος που διαρρέεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας  

• Καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας . 

• Επιθεώρηση και ρύθµιση των αυτοµάτων προστασίας. 
 
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες περί της ύπαρξης φθορών και βλαβών, ο Παρόχος υποχρεούται να 
επεµβαίνει το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν το 48 ωρών και να ανταποκρίνεται ανάλογα για την 
αντιµετώπιση τους µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα περιγραφή.  
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 30.6262.0042 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016.( 
σχετ 548/2016 ΠΑΥ), η πίστωση του οποίου ψηφίσθηκε µε την 56/2016 ΑΟΕ. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 86/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 

         ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

                            
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                 Σάββας Ζαµανίδης 
 

ΑΔΑ: 7ΡΟΡΩΡ6-50Υ
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