
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 86/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-6-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε 
αρ. πρωτ. 12570/6-6-2018 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: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους  2018 για την αντιµετώπιση των 
δαπανών προµηθειών για τις ανάγκες λειτουργίας του δηµοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευστάθιος Κατσίδης 
6. Καϊδης Απόστολος 

 

7. Κωνσταντίνος Μίχος 
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
9. Γεώργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την µειοψηφία κ. Μίχος Κωνσταντίνος κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Μπίγγα Στέφανου. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την από 
24-5-2018 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

"Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση  για την  έγκριση και ψήφιση των κάτωθι δαπανών  από 
τους αντίστοιχους  ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018. 

Α/Α 
Είδος προµήθειας-

υπηρεσίας 
CPV Κ.Α./ΠΑΥ 

Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόστος 

1.

Προµήθεια φαρµάκων 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων 
(κτηνιατρικά φάρµακα) 

33690000-3 
∆ιάφορα φάρµακα 70.6632.0000 

620 
8.710,30 9.996,64 

2.

Προµήθεια φαρµάκων 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων (ανθρώπινα  
φάρµακα & 
παραφαρµακευτικά 
σκευάσµατα) 

33690000-3 
∆ιάφορα φάρµακα 

33631600-8 
Αντισηπτικά και 
απολυµαντικά 

70.6631.0000 
621 

144,30 159,81 

3.

Προµήθεια εξοπλισµού 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων (αναλώσιµα 
χειρουργείου /εξέτασης και 
εργαστηρίου) 

33140000-3 
Ιατρικά αναλώσιµα 

70.6682.0000 
622 

 
70.6631.0000 

623 

6.048,39 
 

1.980,91 

7.500,00 
 

2.360,95 

ΑΔΑ: 69ΤΝΩΡ6-9Ω4



4.

Προµήθεια εξοπλισµού 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων (εξοπλισµός 
ιατρείου) 

33100000-1 
Ιατρικές συσκευές 

42923110-6 
Ζυγαριές 

33162200-5 
Εργαλεία 

χειρουργείου 
34900000-6 

Ποικίλος εξοπλισµός 
µεταφοράς 

70.7135.0000 
624 

1.845,42 2.300,72 

 
 Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση των πιστώσεων από τους αντίστοιχους ΚΑ του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκαν οι προαναφερόµενες ΠΑΥ.  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση και ψήφιση των προαναφερόµενων πιστώσεων 
από τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 . 
 

 Αριθµ. απόφ 86/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  
συντονιστή Αποκεντρωµένης  
5. Την τεχνική περιγραφή για την «Προµήθεια φαρµάκων και εξοπλισµού ∆ηµοτικού καταφυγίου αδέσποτων 
ζώων έτους 2018» που συντάχθηκε από την ∆/νση Περιβάλλοντος. 
6. την από 24-5-2018  εισήγηση του Γρ. Προµηθειών 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
 Εγκρίνει και ψηφίζει την αντίστοιχη πίστωση από τους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ ετους 2018, για την 
αντιµετώπιση των δαπανών προµηθειών για τις ανάγκες λειτουργίας του δηµοτικού καταφυγίου αδέσποτων 
ζώων, όπως αναφέρονται κάτωθι: 

Α/Α 
Είδος προµήθειας-

υπηρεσίας 
CPV Κ.Α./ΠΑΥ 

Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόστος 

1.

Προµήθεια φαρµάκων 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων 
(κτηνιατρικά φάρµακα) 

33690000-3 
∆ιάφορα φάρµακα 70.6632.0000 

620 
8.710,30 9.996,64 

2.

Προµήθεια φαρµάκων 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων (ανθρώπινα  
φάρµακα & 
παραφαρµακευτικά 
σκευάσµατα) 

33690000-3 
∆ιάφορα φάρµακα 

33631600-8 
Αντισηπτικά και 
απολυµαντικά 

70.6631.0000 
621 

144,30 159,81 

3.

Προµήθεια εξοπλισµού 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων (αναλώσιµα 
χειρουργείου /εξέτασης και 
εργαστηρίου) 

33140000-3 
Ιατρικά αναλώσιµα 

70.6682.0000 
622 

 
70.6631.0000 

623 

6.048,39 
 

1.980,91 

7.500,00 
 

2.360,95 

4.

Προµήθεια εξοπλισµού 
∆ηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων (εξοπλισµός 
ιατρείου) 

33100000-1 
Ιατρικές συσκευές 

42923110-6 
Ζυγαριές 

33162200-5 
Εργαλεία 

χειρουργείου 
34900000-6 

Ποικίλος εξοπλισµός 
µεταφοράς 

70.7135.0000 
624 

1.845,42 2.300,72 

ΑΔΑ: 69ΤΝΩΡ6-9Ω4



 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 86/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     Φώτιος Ιορδανίδης     
                     Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
                     Γεώργιος Θεοδοσιάδης         
                     Ευστάθιος Κατσίδης 
                     Καϊδης Απόστολος 
                     Κωνσταντίνος Μίχος 
                     Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
                     Γεώργιος Καραϊσκος 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 69ΤΝΩΡ6-9Ω4
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