
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    7/2018        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-01-2018 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 1865/22-01-2018. 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 , για  µελέτες και προγραµµατικές 
συµβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιµολόγησης  δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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). Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω η Οικονοµική Υπηρεσία µε την 
από 26-1-2018 εισήγηση της αναφέρει ότι απαιτείται η ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2018  για  
µελέτες και προγραµµατικές συµβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιµολόγησης  δεν 
ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017. 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018, που ψηφίστηκε µε την 351/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8571/18-01-2018  απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου & ∆υτ. Μακ/νιας 
και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, εγγράφηκαν οι ανωτέρω σχετικές πιστώσεις ενώ από την Οικονοµική 
Υπηρεσία εκδόθηκαν οι σχετικές ΠΑΥ.  
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων, των ανωτέρω δαπανών, σε βάρος των αναγραφόµενων ΚΑΕ . 
του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2018 
Τα µέλη κ. Σ. Σιδηρόπουλος και κ. Σ.Μπίγγας δεν ψηφίζουν διότι δεν αφορούν λειτουργικές δαπάνες του ∆ήµου.  
Γ. Καραϊσκος: Παρών. 
 

 Αριθµ. απόφ.   7/2018 
 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

        την εισήγηση της Ο.Υ 
        το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
        το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
        το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
        τις αναγραφόµενες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
         

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

ΑΔΑ: Ψ7ΩΖΩΡ6-3ΚΞ



Εγκρίνει τις δαπάνες και προέρχεται στη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων  σε βάρος των ΚΑΕ , του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Εορδαίας , οικον. έτους 2018, για την αντιµετώπιση των κάτωθι  δαπανών για  µελέτες και προγραµµατικές συµβάσεις των 
οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιµολόγησης  δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017, και πιο 
συγκεκριµένα: 

1. Προγραµµατική Σύµβαση ∆ήµου- ΑΝΚΟ Α.Ε. για την εκπόνηση µελετών για το Εσωτερικό ∆ίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων Οικισµού Κοµνηνών ∆.Ε. Βερµίου ∆ήµου Εορδαίας , η οποία αποφασίσθηκε µε την 494/2013 Α.∆.Σ, από 
τον Κ.Α. 00.6737.0000, ποσό 4.320,97 € από πιστώσεις Τ.Π.Α.  ΕΑ∆ 289 

2. Προγραµµατική Σύµβαση ∆ήµου-ΑΝΚΟ Α.Ε. για εκπόνηση µελετών για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  
οικισµού Μεσοβούνου  ∆.Ε. Βερµίου ∆ήµου Εορδαίας, η οποία αποφασίσθηκε µε την 493/2013 Α.∆.Σ,  από τον Κ.Α. 

00.6737.0000 ,ποσό 1.967,06 €   από πιστώσεις Τ.Π.Α.  ΕΑ∆ 290 

3. Προγραµµατική σύµβαση ∆ήµου-ΑΝΚΟ Α.Ε. για εκπόνηση µελετών για το Εσωτερικό ∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
οικισµού Ανατολικού ∆.Ε. Βερµίου ∆ήµου Εορδαίας, Α.∆.Σ 496/13,από τον Κ.Α. 00.6737.0000, ποσό 1.967,06 € 
από πιστώσεις του Τ.Π.Α. ΕΑ∆ 291 

4. Προγραµµατική σύµβαση ∆ήµου-ΑΝΚΟ Α.Ε.  για εκπόνηση µελετών για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
οικισµού Πύργων ∆.Ε. Βερµίου , Α.∆.Σ. 495/2013, από τον Κ.Α. 00.6737.0000 ποσό 2.749,26 € από πιστώσεις 
Τ.Π.Α. ΕΑ∆ 292 

5. Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου-ΑΝΚΟ ΑΕ για την εκπόνηση µελέτης ολοκλήρωσης εξωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης µεταφοράς λυµάτων οικισµών Αγίου Χριστοφόρου και Καρυοχωρίου ∆.Ε. Αγίας Παρασκευής σε ΕΕΛ 
Πτολ/δας, Α∆Σ 393/2014, από τον Κ.Α. 63.7412.0030 ποσό 61.818,69 (50.259,10 ΕΣΠΑ. Και 11.559,59 

Π.∆.Ε.) ΕΑ∆ 293 
6. Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της ∆.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την πράξη «Εκτέλεση εργασιών 

για την αντιµετώπιση λειψυδρίας»  Α∆Σ 173/2017 από τον Κ.Α. 63.6737.0002 ποσό 40.000,00 από πιστώσεις ΣΑΕ 

055. ΕΑ∆ 294 
7. Ηλεκτρολογική µελέτη του έργου «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου ∆.Κ. Πτολεµαϊδας – Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» η 

οποία αποφασίσθηκε µε την 129/2013 ΑΟΕ µε ανάδοχο τον Ευθυµιάδη Ιωάννη. Ποσό 5.500,00 από τον Κ.Α. 

30.7413.0028 από πιστώσεις Τ.Π.Α. ΕΑ∆ 295 
8. Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαϊδα του ∆ήµου 

Εορδαίας  Α∆Σ 196/2016 ΑΟΕ 45/2017 ποσού 54.560,00  από τον Κ.Α. 30.7413.0046 από πιστώσεις ΣΑΤΑ. ΕΑ∆ 

297                                                              
 

Τα µέλη κ. Σ. Σιδηρόπουλος και κ. Σ.Μπίγγας δεν ψηφίζουν διότι δεν αφορούν λειτουργικές δαπάνες του ∆ήµου.  
Γ. Καραϊσκος: Παρών. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  7/2018 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 

ΑΔΑ: Ψ7ΩΖΩΡ6-3ΚΞ
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