
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    12/2017          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  1 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-1-2017 ηµέρα Τετάρτη 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. 115/3-1-2017 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0119 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας» 2014ΕΠ541, λήψη απόφασης 
σχετικά µε την εξέλιξη του. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                     
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Παρασκευή Βρυζίδου  
9. Γεώργιος Καραίσκος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική 
αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού. (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, 
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 
30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016). Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για την ψήφιση πίστωσης ύψους 
54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0119 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: « 
Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας» του οποίου η διαγωνιστικη διαδικασία ακυρώθηκε µε την 
υπ’αριθµ 162917/24-10-2016 Απόφαση Γεν.Γραµ Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας λόγω της έναρξης ισχύος του 
Ν4412/2016 από 8-8-2016, επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την δηµοπράτηση εκ νέου του εν λόγω έργου µε πρόχειρο 
διαγωνισµό ύστερα από επικαιροποιησηση των όρων διακήρυξης και την εναρµόνιση τους στο νέο νοµικό πλαίσιο. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017, που ψηφίστηκε µε την 332/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
& εγκρίθηκε µε την 79/2-1-2017 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου & ∆υτ. Μακ/νιας και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, εγγράφηκε η ανωτέρω σχετική πίστωση, ενώ από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η 
υπ’αριθµ 247 ΠΑΥ.  
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης για την εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου και την επανάληψη 
της διαγωνιστικης διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό ύστερα από την κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης , κατ’ εφαρµογη των 
διατάξεων του Ν 4412/2016. 
Και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 
       Αριθµ. απόφ.  12/2017 
 
Η Οικονοµική επιτροπή  µετά διαλογική συζήτηση των µελών αυτής & αφού έλαβε υπόψη της: 

 
        το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
        το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
        τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
        την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
        το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
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        το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
       Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
        την αναγραφόµενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης   
        Την υπ’αριθµ 8/2016 µελέτη 
        Την υπ’αριθ  152/2016 Α∆Σ  
        Την 148/2016 ΑΟΕ και την  υπ’αριθµ 162917/24-10-2016 Απόφαση Γεν.Γραµ Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. 

Μακεδονίας  
  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0119 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017, για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας» 2014ΕΠ541, αριθµ µελ 
8/2016. 

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό ύστερα από τροποποίηση των όρων διακήρυξης και εναρµόνιση τους 
µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  12/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 
Παρασκευή Βρυζίδου 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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