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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-10-2017 ηµέρα Παρασκευη 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 34783/29-9-2017 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 οικονοµικού έτους 2017 για την αντιµετώπιση 
δαπανών του ∆ήµου Εορδαίας. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                              
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Κων/νος Μίχος  
6. Γιώργος Καραισκος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 34947/2-10-2017 εισήγηση του Γρ Προµηθειών η οποια εχει ως εξης:  
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1) Των άρθρων 158 «∆απάνες»   του Ν.3463/06 και του Ν.4412/2016. 
2) Το Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
3) Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 

332/16 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 79/2-01-2017 
Απόφαση του  Γ.Γ. Αποκεντρωµένης  

 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση  για την  έγκριση πραγµατοποίησης των κάτωθι δαπανών  

από τους αντίστοιχους  ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 , καθώς και τον   προϋπολογισµό του 
ο.ε. 2018. 

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 

Α/Α 
Είδος προµήθειας-

υπηρεσίας 
CPV Κ.Α. 

Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόστος 

1. 

Παροχή υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας για τους 
εργαζόµενους του ∆ήµου 
Εορδαίας 

85121000-3 
Ιατρικές 

υπηρεσίες 
00.6117.0000 5.733,00 5.733,00 

2. 

Πρόσληψη ορκωτού 
λογιστή για τον έλεγχο & 
υπογραφή ισολογισµού για 
το έτος 
2017 

79212000-3 
Υπηρεσίες 

διαχειριστικού 
ελέγχου 

10.6117.0001 4.000,00 4.960,00 

3. 

Παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης σε ηλεκτρονική 
πλατφόρµα παρουσιάσεων 
για θέµατα ΟΤΑ και 
νοµικών τους προσώπων 
(πακέτο e-postirixis της 
∆ηµοςΝΕΤ) 

79980000-7 
Υπηρεσίες 

συνδροµών 
00.6452.0000 700,00 868,00 

ΑΔΑ: ΩΛΥΠΩΡ6-ΠΙΒ



ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018 

1. 

Ανανέωση ετήσιας 
συνδροµής στην 
ηλεκτρονική τράπεζα 
πληροφοριών της ∆ήµος 
ΝΕΤ 2017-2018 

79980000-7 
Υπηρεσίες 

συνδροµών 00.6452.0000 1.500,00 1.860,00 

2. 

Υπηρεσίες ασφάλισης 
οχηµάτων – µηχανηµάτων 
∆ήµου για το έτος 2018 

66514110-0 
Υπηρεσίες 
ασφάλισης 

µηχανοκίνητων 
οχηµάτων 

20.6253.0000 18.600,00 18.600,00 

» 
Η Οικονοµική Υπηρεσία εξέδωσε τις αντίστοιχες ΠΑΥ  στους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2017.  

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις δαπάνες Α) Ανανέωση ετήσιας συνδροµής στην ηλεκτρονική τράπεζα 

πληροφοριών της ∆ήµος ΝΕΤ 2017-2018 Β) Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆ήµου για το 

έτος 2018,  οι οποίες εκτίνονται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα  2017 & 2018 και οι 

διαδικασίες ανάθεσης των οποίων θα εκκινήσουν εντός του οικ έτους 2017. Ο συνολικός τους προϋπολογισµός 

ανέρχεται στα ποσά του ανωτέρω σχετικού πίνακα, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 

δαπάνης του τρέχοντος και του επόµενου έτους ανέρχεται σε: 

α/α 

Είδος προµήθειας-
υπηρεσίας 

CPV Κ.Α. 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 
Κόστος µε 

ΦΠΑ 

Πίστωση ανά 
έτος 

1. 

Ανανέωση ετήσιας 
συνδροµής στην 
ηλεκτρονική τράπεζα 
πληροφοριών της ∆ήµος 
ΝΕΤ 2017-2018 

79980000-7 
Υπηρεσίες 

συνδροµών 00.6452.0000 1.860,00 

2017  σχετ ΠΑΥ 
714 

1404,00 ευρώ 
2018 

456,00 ευρώ 

2. 

Υπηρεσίες ασφάλισης 
οχηµάτων – µηχανηµάτων 
∆ήµου για το έτος 2018 

66514110-0 
Υπηρεσίες 
ασφάλισης 

µηχανοκίνητων 
οχηµάτων 

20.6253.0000 18.600,00 

2017 σχετ 
ΠΑΥ 715 

6040,00 ευρω 
2018 

12.560,00 ευρω 
Με βάση τα παραπάνω προτείνω την έγκριση και διάθεση των πιστώσεων των ανωτέρω δαπανών από τους 
αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2017, καθώς και τη δέσµευση πιστώσεων από τον 
προϋπολογισµό οικ έτους 2018 για τις δαπάνες που εκτίνονται πέρα του τρέχοντος έτους.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 191/2017 

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

2. τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
3. την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  
4. το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 
5. το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 
6. τις αριθ. 703,704,705,714 &715 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις από τους ΚΑ προϋπολογισµού οικ έτους 2017 ως εξής: 
 

Α/Α 
Είδος προµήθειας-

υπηρεσίας 
CPV Κ.Α. ΠΑΥ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόστος 
1. Παροχή υπηρεσιών ιατρού 85121000-3 00.6117.0000 703 5.733,00 
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εργασίας για τους 
εργαζόµενους του ∆ήµου 
Εορδαίας 

Ιατρικές 
υπηρεσίες 

2. 

Πρόσληψη ορκωτού 
λογιστή για τον έλεγχο & 
υπογραφή ισολογισµού για 
το έτος 
2017 

79212000-3 
Υπηρεσίες 

διαχειριστικού 
ελέγχου 

10.6117.0001 704 4.960,00 

3. 

Παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης σε ηλεκτρονική 
πλατφόρµα παρουσιάσεων 
για θέµατα ΟΤΑ και 
νοµικών τους προσώπων 
(πακέτο e-postirixis της 
∆ηµοςΝΕΤ) 

79980000-7 
Υπηρεσίες 

συνδροµών 
00.6452.0000 705 868,00 

 
 
2. Α1. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσµευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού  1.860,00, για 
«Ανανέωση ετήσιας συνδροµής στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών της ∆ήµος ΝΕΤ 2017-2018», το 
οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και  2018  ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2017 1.404,00 σε βάρος του ΚΑ 00.6452.0000 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017, το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  
- στο έτος 2018 ποσό 456,00 ευρώ 
Α2. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσµευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού  18.600,00, για «Υπηρεσίες 
ασφάλισης οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆ήµου για το έτος 2018», το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και  2018  
ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2017 6.040,00 σε βάρος του ΚΑ 20.6253.0000 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017, το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  
- στο έτος 2018 ποσό 12.560,00 ευρώ 
 
Β. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει 
να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της 
παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη 
που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η 
σχετική δαπάνη. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  191/2017. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                            
Απόστολος Καϊδης 
Κων/νος Μίχος  
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΛΥΠΩΡ6-ΠΙΒ
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