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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-2-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 2113/26-1-2017 
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 πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την αντιµετώπιση δαπανών συντηρήσεων 
δηµοτικών χώρων & εγκαταστάσεων  του ∆ήµου Εορδαίας ( ΣΑΤΑ 2016) , καθώς και για την αντιµετώπιση της δαπάνης 
προµήθειας ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες των οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας η σύµβαση των οποίων  δεν ολοκληρώθηκε 
εντός του οικονοµικού έτους 2016  . 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Ιωαννης Αριστεριδης 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    2. Παρασκευή Βρυζίδου 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4 Γεώργιος Χαϊτίδης  
5. Γεώργιος Κοκκινίδης  
6. . Γεώργιος Καραίσκος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 την 
εισήγηση του Γρ. Προµηθειών υπάρχει η ανάγκη για την έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2017 για την αντιµετώπιση δαπανών προµηθειών και δαπανών συντηρήσεων δηµοτικών χώρων & εγκαταστάσεων, για 
την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Εορδαίας και πιο συγκεκριµένα:  

1)Με την υπ’αριθµ 770/13-1-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου έγινε η κατ’ αρχή έγκριση των  δαπανών συντήρησης δηµοτικών 
χώρων & εγκαταστάσεων ενώ η χρηµατοδότηση τους θα είναι από ΣΑΤΑ 2016  

2) µε την 2424/30-1-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου έγινε η κατ’ αρχή έγκριση για τα απαιτούµενα υλικά συντήρησης του 
Πνευµατικού Κέντρου , 

3) µε την από 30-1-2017 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών απαιτείται η ψήφιση πίστωσης ύψους 5.744,73 ευρω από τον ΚΑ 
70.6641.0000  για την αντιµετώπιση της δαπάνης προµήθειας ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες των οχηµάτων του ∆ήµου 
Εορδαίας η σύµβαση των οποίων  δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονοµικού έτους 2016  
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017, όπως ψηφίστηκε µε την 332/2016 Α∆Σ, εγκρίθηκε µε την 79/2-1-
2017 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου & ∆υτ. Μακ/νιας και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ & τροπ/κε µε την 1/2017 Α∆Σ, εγγράφηκαν οι ανωτέρω σχετικές πίστωσεις ενώ από την Οικονοµική Υπηρεσία 
εκδόθηκαν οι σχετικες ΠΑΥ.  
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων, των ανωτέρω δαπανών, σε βάρος των αναγραφόµενων ΚΑ του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

        τις διατάξεις του Ν 3463/06 
        το άρθρο 72  του Ν. 3852/10 
        το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
        το Π∆ 80/2016 
        τις υπ’αριθµ 770/13-1-2017 &2424/30-1-2017  Αποφάσεις ∆ηµάρχου 
        τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
        την εισήγηση του Γρ. Προµηθειών 
        τις Προτάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης 
         

ΑΔΑ: 7ΘΛ9ΩΡ6-ΡΕΡ



και µετά διαλογική συζήτηση των µελών αυτής, σύµφωνα µε την οποία 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τις δαπάνες και προέρχεται στη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος  ΚΑ  του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Εορδαίας  οικον. έτους 2017 ( ΣΑΤΑ 2016), για την αντιµετώπιση των κάτωθι αναγραφόµενων δαπανών, ως εξής: 

Α/Α 
Είδος 

προµήθειας-
υπηρεσίας 

CPV Κ.Α. 
Κόστος 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόστος 

A/A 
∆ΕΣ/ΣΗΣ 

1. 

Προµήθεια Λοιπού 
εξοπλισµού  

30197000-6 
Μικρός 

εξοπλισµός 
γραφείου  

30190000-7  
∆ιάφορα 

µηχανήµατα  
γραφείου , 

εξοπλισµός και 
προµήθειες  
39300000-5 

Ποικίλος 
εξοπλισµός  

10.7131.0016 8.064,52€ 10.000,00€ Γ/1 

2. 

Συντήρηση 
αρδευτικών 
εγκαταστάσεων  

43323000-3 
Εξοπλισµός 
άρδευσης 

45259000-7 
Επισκευή και 
συντήρηση 

εγκαταστάσεων 
50511000-0 
Υπηρεσίες 

επισκευής και 
συντήρησης 

αντλιών 

25.6262.0059 14.516,13€ 18.000,00€ Γ/2 

3. 

Συντήρηση  
γηπέδου 
∆.Ε.Βερµίου  

77320000-9 
Συντήρηση 
αθλητικών 
γηπέδων  

15.6262.0054 4.838,71€ 6.000,00€ Γ/3 

4. 

Συντήρηση  
γηπέδου ∆.Ε. 
Αγίας Παρασκευής  

77320000-9 
Συντήρηση 
αθλητικών 
γηπέδων 

15.6262.0057 4.838,71€ 6.000,00€ Γ/4 

5. 

Συντήρηση οδών 
εντός χώρου 
κοιµητηριών  

98371111-5 
Υπηρεσίες 

συντήρησης 
νεκροταφείου 
45112360-6  

     Υπηρεσίες    
 αποκατάστασης    
       εδαφών  
    45233141-9 
     Εργασίες    
   συντήρησης  
        οδών  

 

45.6262.0001 19.904,00€ 24.680,96€ 356 

 
2.Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 10.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6261.0000 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017  για την αντιµετώπιση της παρακάτω αναγραφόµενης δαπάνης ως εξής: 
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Α/Α 
Είδος προµήθειας-

υπηρεσίας 
CPV Κ.Α. 

Κόστος 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόστος 

Α/Α 
∆ΕΣ/ΣΗΣ 

6. 

∆ιάφορα υλικά 
συντήρησης   & εργασίες 
επισκευής συντήρησης 
Πνευµατικού Κέντρου 
του ∆ήµου 

      50700000-2 
Υπηρεσίες 

επισκευής και 
συντήρησης 

εγκαταστάσεων 
κτιρίου 

44115200-1 
Υλικά υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 

και 
εγκαταστάσεων 

θέρµανσης  
44423000-1 
∆ιάφορα είδη 
31600000-2 

Ηλεκτρολογικός 
εξοπλισµός 

15.6261.0000 8.064,52 10.000,00 422 

 
3. Εγκρίνει την δαπάνη και προέρχεται στη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 70.6641.0000, του Προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Εορδαίας  οικον. έτους 2017 για την αντιµετώπιση της κάτωθι  δαπάνης και πιο συγκεκριµένα: 
 

Α/Α Είδος προµήθειας /προµηθευτής Κ.Α. 

Αριθµ. 
Σύµβασης- 
Απόφαση 
Ανάθεσης  

Υπόλοιπο 
ποσό 

Α/Α  
∆ΕΣ/ΣΗΣ 

1. 

Προµήθεια ελαιολιπαντικών και 
πρόσθετων για τις ανάγκες 
οχηµάτων του ∆ήµου 
 
Κ. Παπαδόπουλος & Σία Ο.Ε.   

70.6641.0000 
 

26663/12-6-
2014 5.744,73 € 413 

4. Η ανάθεση των αναγραφόµενων προµηθειών & υπηρεσιών θα γίνει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων  του Ν 4412/2016. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  30/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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