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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 2ης  κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-1-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ.961/17-1-
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 των απευθείας αναθέσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινόµενων . Εγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση της σχετικής 
πίστωσης.  
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  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. Γεώργιος Χαϊτίδης  
5. Ιωαννης Αριστεριδης 
6. Γεώργιος Κοκκινιδης 
7. Παρασκευή Βρυζίδου 
8. Γεώργιος Καραϊσκος 
9. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των µελών ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το 
οποίο συµπεριλαµβάνεται στην πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για 
τους λόγους που αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των 
µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. 
Στην ίδια περίπτωση δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε 
απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός 
τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα 
εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας 
ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 
πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 

1. Εγκριση των απευθείας αναθέσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινόµενων . Εγκριση σχετικής δαπάνης και 
διάθεση της σχετικής πίστωσης.  
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, η ∆.Ε. Πτολεµαΐδας του 
∆ήµου Εορδαίας µε την υπ’αριθµ 3921/50/11-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας κηρύχθηκε σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαιτείται άµεσα η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών. 
 
 
Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την εγκριση των απευθείας αναθέσεων 
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, για την αντιµετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινόµενων .  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:  
 Με την υπ’αριθµ 3921/50/11-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας κηρύχθηκε η ∆.Ε. Πτολεµαΐδας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από το υπ’αριθµ 570/10-1-2017 αίτηµα του ∆ήµου Εορδαίας, λόγω των έντονων 
καιρικών φαινόµενων και για διάστηµα από 11-1-2017 έως 18-1-2017.Προκειµενου να µην εκθέσουµε σε κίνδυνο τους 
δηµότες µας αλλά και για να προστατέψουµε την ιδιωτική και δηµόσια περιουσία από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών 
φαινόµενων και κατ’ εφαρµογή του αρ 58 παρ 2 του Ν3852/2010 του αρ 158 του Ν3463/2006 καθώς και των  αρ 32 & 
118 του Ν 4412/2016 προέβη σε απευθείας αναθέσεις εργασιών αποχιονισµου αλλά και προµηθειών και πιο συγκεκριµένα: 

Α/Α 
Είδος προµήθειας -

εργασίας 

Αριθµός απόφ. 
ανάθεσης Κ.Α. Ποσό 

1 Εργασίες αποχιονισµού  34.1075/17-1-2017 30.7425.0000 4400,00 

2 
Προµήθεια   αλατιού 
εκχιονισµού 

27.993/17-1-2017 30.7425.0000 8.060,00 

3 
Προµήθεια πετρελαίου 
κίνησης και Θέρµανσης 

29.1013/17-1-2017 30.7425.0000 24.800,00 

4 
Προµήθεια λεπίδων µαχαιριών 
εκχιονιστικού-ισοπεδωτή 

25.954/17-1-2017 30.7425.0000 1423,52 

5 
Προµήθεια ανταλλακτικών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου 

28.1010/17-1-2017 30.7425.0000 
 
 

823,98 

6 
Προµήθεια θερµαντικών 
σωµάτων 

30.1014/17-1-2017 30.7425.0000 310,00 

7 
Προµήθεια αντιπαγωτικών – 
ενισχυτικών πετρελαίου 

33.1074/18-1-2017 30.7425.0000 169,84 

 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση  για την έγκριση των παραπάνω αναθέσεων και την ψήφιση πίστωσης 

ύψους 40.000,00 από  τον ΚΑ 30.7425.0000 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 
 

 Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους  45.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, ΚΑ 30.7425.0000 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 ( α/α ΠΑΥ 312 /2016 ). 
Π.Βρυζιδου & Γ.Καραϊσκος: Λευκο 
Σ.Σιδηροπουλος : ∆εν ψηφίζω  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
 

Αριθµ.Απόφ. 21/2017 
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς 
επίσης  

1. του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 
2.Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
3. την υπ’αριθµ 3921/50/11-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας 
4. την υπ’αριθµ 1085/18-1-2017 εισήγηση 
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5. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016  
 

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Εγκρίνει τις ανωτέρω αναγραφόµενες Αποφάσεις  ∆ηµάρχου για τις απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών και 
προµηθειών προς αντιµετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινοµενων. 

2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 40.000,00  από τον ΚΑ ΚΑ 30.7425.0000 του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2017 ( α/α ΠΑΥ 312 /2016 ) για την αντιµετώπιση των ανωτέρω σχετικών δαπανών     

 

 Το µέλος Σ. Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2017 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 
Γεώργιος Καραϊσκος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΕΥΘΩΡ6-9ΞΠ


		2017-02-09T10:24:59+0200
	Athens




