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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  20  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-12-2016 ηµέρα ∆ευτερα 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. 44879/7-12-2016 
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 και ψήφιση πιστώσεων για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από ΣΑΤΑ 2016 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 203/2016 Α∆Σ έγινε η 
κατανοµή και εξειδίκευση του ποσού των  117.500,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ 2016) για την επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
πιο συγκεκριµένα :στον ΚΑ 70.6261.1000 ποσό 50.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 70.6262.1000 ποσό 40.000,00 και στον ΚΑ 
70.7135.1000 ποσό 25.000,00 ευρώ. Οι εργασίες και οι προµήθειες που απαιτούνταν για την κάλυψη των αναγκών των 
σχολικών µονάδων του ∆ήµου µας αναφέρονται στο υπ’αριθµ 27597/19-8-2016 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας και θα 
διενεργηθούν κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν 4412/2016. 
  
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση των ανωτέρω πιστώσεων από τους αντίστοιχους ΚΑ  του πρ/σµού 
οικ.έτους 2016 µε τις υπ’αριθµ 1025,1026 & 1027 /2016 ΠΑΥ 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. το υπ’αριθµ 27597/19-8-2016 αίτηµα της Ο.Υ  
4. την υπ’αριθµ 203/2016 Α∆Σ 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 50.000,00 από τον ΚΑ 70.6261.1000 ευρώ « Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων», 
του προϋπολογισµού οικ έτους 2016 ( σχετ 1025/2016 ΠΑΥ) 
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2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 40.000,00 από τον ΚΑ 70.6262.1000 ευρώ « Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων», του προϋπολογισµού οικ έτους 2016 ( σχετ 1026/2016 ΠΑΥ) 
3. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 27.500,00 από τον ΚΑ 70.7135.1000 ευρώ « Λοιπός εξοπλισµός σχολικών µονάδων» του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2016 ( σχετ 1027/2016 ΠΑΥ) 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   193/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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