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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-11-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 38261/3-
11-2016 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης σχετικής µε την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) και κεντρικού αγωγού ακαθάρτων οικισµού Πύργων ∆Ε Βερµίου, 
του ∆ήµου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης  θέµα και αφού όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί ανέφερε ότι: µε το υπ’αριθµ 38567/4-11-2016 εισερχόµενο έγγραφο από το 
Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτ. Μακεδονίας , ενηµερωθήκαµε ότι µε βάσει τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α΄)σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β΄), οι πολίτες και οι φορείς εκπροσώπησής 
τους  θα λάβουν γνώση και θα διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆10, που 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ, σχετικά µε την µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε) του έργου: << Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) λκαι κεντρικός αγωγός ακαθάρτων οικισµού Πύργων 
∆.Ε Βερµίου, του ∆ήµου Εορδαίας, της Π.Ε Κοζάνης, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας>> (Υποκατηγορίας Α2 Οµάδας 
4ης Α/Α 19). 
Καθώς αρµόδια για το έργο Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, αλλά φορέας υλοποίησης ο ∆ήµος 
Εορδαίας, καλούµαστε να εγκρίνουµε την δαπάνη δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συµβούλου σχετικής µε τα ανωτέρω, ποσού 44,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι 54,56 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 
Η ψήφιση της πίστωσης για δηµοσιεύσεις έγινε µε την υπ΄αρίθµ 13/2016 Α∆Σ, από τον Κ.Α 00.6463.0000 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας οικ. έτους 2016 ( σχετ. η 396/16 ΕΑ∆ του Μητρώου ∆εσµεύσεων)  
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.   168/2016 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. το υπ΄αρίθµ 38567/4-11-2016 εισερχόµενο έγγραφο 
3. τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Ν.4014/2011 
4. της ΚΥΑ 1649/45/2014 
5. το γεγονός ότι φορέας υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Εορδαίας 
 

 

ΑΔΑ: ΩΤΖ3ΩΡ6-944



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 
 

Εγκρίνει την δαπάνη δηµοσίευσης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης σχετικής µε την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) και κεντρικού αγωγού ακαθάρτων οικισµού Πύργων ∆Ε Βερµίου, 
του ∆ήµου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας», ποσού 44,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι 
54,56 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6463.0000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας οικ. έτους 2016 ( σχετ. η 
396/16 ΕΑ∆ του Μητρώου ∆εσµεύσεων). 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   168/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΤΖ3ΩΡ6-944
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