
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 40/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-3-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ.6219/9-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που 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: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Ανάκληση εν µέρει της 6/2018 ΑΟΕ και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων . 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 302/2017 Α∆Σ µε την οποία τροποποιεί αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς τον τρόπο 
εκτέλεσης έργων από πρόχειρο διαγωνισµό σε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν 
4412/2016. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την 6/2018 ΑΟΕ ψήφισε τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2018 για την εκτέλεση των κάτωθι αναγραφόµενων έργων:  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ (σχετ. 
Α∆Σ 271/2016) 

15/2016 
13.900,00 

15.7311.0047 
 
 

13.900,00 
ΣΑΤΑ  

218 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΟΣ 
7ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ (ΣΑΕΠ) 

12/2017 
22.600,00 

69.7331.0139 22.600,00 
ΣΑΕΠ 

254 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

13/2017 
9.900,00 

69.7331.0140 9.900,00 
ΣΑΕΠ 541 

255 

Θέτουµε υπόψη σας: 1) το υπ’αριθµ 6418/12-3-2018 έγγραφο της ∆/νσης µε το οποίο µας διαβιβάζει 
τροποποιηµένη την υπ’αριθµ 15/2016 µελέτη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ» , προϋπολογισµού 11.800,00 ευρώ αντί 13.900,00 ευρώ  2) το υπ’αριθµ 
6403/12-3-2018 έγγραφο της ∆/νσης µε το οποίο µας διαβιβάζει τροποποιηµένη την υπ’αριθµ 13/2017 µελέτη 
για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 8.394,00 ευρώ αντί 
9.900,00 ευρώ  &  3) το υπ’αριθµ 6404/12-3-2018 έγγραφο της ∆/νσης µε το οποίο µας διαβιβάζει 
τροποποιηµένη την υπ’αριθµ 12/2017 µελέτη για το έργο : «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΟΣ 7ου  
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ» προϋπολογισµού 19.170,00 ευρώ αντί 22.600,00 ευρω.  
Η Οικονοµική Υπηρεσία µε το από 13-3-2018 έγγραφο της αναφέρει τα εξής: «Με έγγραφο της η ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών µας έκανε γνωστή την υπ’ αρ. 12/2017 µελέτη του έργου «Υγροµόνωση τµήµατος 
δώµατος 7ου ∆ηµοτικού και αντικατάσταση υδρορροών (ΣΑΕΠ)» προϋπολογισµού 19.170,00 €. Στον π/υ 
έτους 2018 εκ παραδροµής το αναφερόµενο έργο, είναι εγγεγραµµένο µε το ποσό των 22.200,00 € στον 
Κ.Α. 69.7331.0139 µε τον τίτλο «Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου Νηπιαγωγείου και αντικατάσταση 

ΑΔΑ: Ω7Λ0ΩΡ6-8ΝΠ



υδρορροών (ΣΑΕΠ)», το οποίο ψηφίστηκε µε την υπ’ αρ. 6/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
Προτείνεται εποµένως η αποδέσµευση της υπ’ αρ. 254/2018 Α.Α.Υ. και η τροποποίηση του π/υ έτους 2018 
διορθώνοντας τον τίτλο του Κ.Α. 69.7331.0139 στο ορθό δηλαδή «Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου 
∆ηµοτικού και αντικατάσταση υδρορροών (ΣΑΕΠ)». 
Προκειµένου να είµαστε σε ετοιµότητα για την εκτέλεση του έργου παρακαλούµε µετά την αποδοχή της 
τροποποίησης από το ∆.Σ. και για την άµεση ψήφιση της πίστωσης του.» 
Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για την ανάκληση εν µέρει της 6/2018 ΑΟΕ ως προς το σκέλος της ψήφισης 
των πιστώσεων των ανωτέρω προαναφερόµενων έργων , την ανατροπή των αντίστοιχων ΠΑΥ  και την 
ψήφιση εκ νέου των πιστώσεων από τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και η 
τροποποίηση του π/υ έτους 2018 διορθώνοντας τον τίτλο του Κ.Α. 69.7331.0139 στο ορθό δηλαδή 
«Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου ∆ηµοτικού και αντικατάσταση υδρορροών (ΣΑΕΠ)». 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ 40/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 
3. την υπ’αριθµ 302/2017 Α∆Σ 
4. την υπ’αριθµ 6/2018 ΑΟΕ 
5. τα υπ’αριθµ 6418/12-3-2018,  6403/12-3-2018 &  6404/12-3-2018 έγγραφα της ∆/νσης Τ.Υ 
6. την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Ανακαλεί εν µέρει την 6/2018 ΑΟΕ και αποδεσµεύει τις υπ’αριθµ 218, 254 & 255 ΠΑΥ. 
2.Εγκρινει την  υπ’αριθµ 15/2016 τροποποιηµένη µελέτη για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ» , προϋπολογισµού 11.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ)και ψηφίζει ισόποση πίστωση από 
τον ΚΑ 15.7311.0047 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 ( σχετ ΠΑΥ 507) 
3. Εγκρίνει την υπ’αριθµ 13/2017 τροποποιηµένη µελέτη για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 8.394,00 ευρώ  (ΣΑΕΠ) και ψηφίζει ισόποση πίστωση από τον ΚΑ 
69.7331.0140 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 ( σχετ ΠΑΥ 508) 
4. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του π/υ έτους 2018 διορθώνοντας τον τίτλο του 
Κ.Α. 69.7331.0139 στο ορθό δηλαδή «Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου ∆ηµοτικού και αντικατάσταση 
υδρορροών (ΣΑΕΠ)» και αναθέτει σε αυτό την ψήφιση της πίστωσης ύψους 19.170,00 ευρώ. 
5. Τρόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται αυτός της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 118 
του Ν 4412/2016 µέσω ΚΗΣΚ. ( σχετ η υπ’αριθµ 302/2017 Α∆Σ). 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 40/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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