
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                            Αριθµ. Α̟όφ. 219/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 13ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-8-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  17412/21-8-2018   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
      …………………………………………………………………………………….. 
Κατανοµή ̟οσού ̟ροερχόµενου α̟ό ΣΑΤΑ 2018 «ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Τρο̟ο̟οίηση ̟ρ/σµού οικ. 
Έτους 2018  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
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18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Καραίσκος Γεώργιος       
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
    Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ ∆ηµήτρης Ζαραφίδης 
………………………………………………………………………….. 
 Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσια διάταξη 
ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
Με την υ̟’ αρ.  10427/5-4-2018  α̟όφαση του Υ̟ουργείου 
Εσωτερικών , ̟ερί κατανοµής ̟ιστώσεων των Κ.Α.Π. (ΣΑΤΑ 2018) 
συνολικού ̟οσού 16.910.000,00 € στους ∆ήµους και συνδέσµους 
αυτών , κατανεµήθηκε  στον δήµο µας ̟οσό 45.000,00 €, για την  
κάλυψη δράσεων ̟υρο̟ροστασίας και αντιµετώ̟ισης ̟υρκαγιών 
(ό̟ως καθαρισµός, θέµατα εξο̟λισµού και λειτουργικά έξοδα). 
Με τα υ̟’ αριθµ. Α.90 & ΤΠ∆37/2018 Γραµµάτια εισ̟ράχθηκε 
α̟ό το δήµο µας το ̟οσό  των 45.000,00 €    
      Το ανωτέρω ̟οσό  έχει υ̟ολογισθεί στον ̟ροϋ̟ολογισµό του 
∆ήµου οικ. έτους 2018 στα έσοδα στον Κ.Α.  1214.0000 
«Ε̟ιχορηγήσεις για ̟υρο̟ροστασία ̟ου ̟ροορίζονται για 
λειτουργικές δα̟άνες» και στα έξοδα στους Κ.Α. : 

� 30.6672.0003 µε τίτλο «Ανταλλακτικά για τα µηχανήµατα, 
οχήµατα της ̟ολιτικής ̟ροστασίας – Προµήθεια, 
συντήρηση ελαστικών» ̟οσό 34.000,00€ 
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� 30.6264.0004 µε τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και 
Ε̟ισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της ̟ολιτικής 
̟ροστασίας» ̟οσό 3.000,00€ 

� 30.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και 
λι̟αντικών  για τα µηχανήµατα - οχήµατα της ̟ολιτικής 
̟ροστασίας» ̟οσό 8.000,00€ 

Λαµβάνοντας υ̟όψη την δα̟ανηθείσα ΣΑΤΑ 
̟υρο̟ροστασίας των τελευταίων ετών  και τις ανάγκες του 
∆ήµου µας για την κάλυψη δράσεων ̟υρο̟ροστασίας και 
αντιµετώ̟ισης ̟υρκαγιών , ̟ροτείνουµε  την κατανοµή του 

̟οσού  των 45.000,00 € ό̟ως ̟αρακάτω: 
 

• Προµήθεια ανταλλακτικών για τα µηχανήµατα – 
οχήµατα κάλυψης δράσεων ̟υρο̟ροστασίας  ̟οσό 
22.500,00 € 

• Προµήθεια – συντήρηση ελαστικών  12.000,00€ 

• Εργασίες Συντήρησης και Ε̟ισκευής Μηχανηµάτων και 
Οχηµάτων   2.500,00 € 

• Προµήθεια χλοοκο̟τικών , θαµνοκο̟τικών και λοι̟ών 
µηχανηµάτων για κάλυψη δράσεων ̟υρο̟ροστασίας  
8.000,00€ 

        
Παρακαλούµε ε̟οµένως για λήψη α̟όφασης ̟ροκειµένου: 
 

1. να τρο̟ο̟οιηθεί ο ̟ροϋ̟ολογισµός έτους 2018 ως εξής:  
 
 

� Να Μετονοµαστεί ο Κ.Α. 30.6672.0003 α̟ό 
«Ανταλλακτικά για οχήµατα της ̟ολιτικής 
̟ροστασίας, ̟ροµήθεια συντήρηση ελαστικών»  σε 
«Προµήθεια ανταλλακτικών για τα µηχανήµατα – 
οχήµατα κάλυψης δράσεων ̟υρο̟ροστασίας» 

� Να µεταφερθεί το ̟οσό των 11.500,00 € α̟ό τον Κ.Α.  
30.6672.0003 στον Νέο Κ.Α. 30.6672.0004 µε τίτλο 
«Προµήθεια – συντήρηση ελαστικών για τα 
µηχανήµατα – οχήµατα κάλυψης δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας» 

� Να Μετονοµαστεί ο Κ.Α. 30.6264.0004 α̟ό «Εργασίες 
συντήρησης και ε̟ισκευής µηχ/των οχηµάτων της 
̟ολιτικής ̟ροστασίας»  σε «Εργασίες συντήρησης και 
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ε̟ισκευής µηχ/των - οχήµατων κάλυψης δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας» 

� Να µεταφερθεί το ̟οσό των 500,00 € α̟ό τον Κ.Α.  
30.6264.0004 στον Νέο Κ.Α. 30.6672.0004 µε τίτλο 
«Προµήθεια – συντήρηση ελαστικών για τα 
µηχανήµατα – οχήµατα κάλυψης δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας» 

� Να µεταφερθεί το ̟οσό των 8.000,00 € α̟ό τον Κ.Α.  
30.6641.0001 «Προµήθεια καυσίµων και λι̟αντικών» 
στον Νέο Κ.Α. 35.7131.0017 µε τίτλο «Προµήθεια 
χλοοκο̟τικών, θαµνοκο̟τικών και λοι̟ών 
µηχανηµάτων για κάλυψη δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας» 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 
                                             Αριθµ. α̟όφ. 219/2018 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
 
Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2018 ως εξής : 
 

• Μετονοµάζει τον Κ.Α. 30.6672.0003 α̟ό 
«Ανταλλακτικά για οχήµατα της ̟ολιτικής 
̟ροστασίας, ̟ροµήθεια συντήρηση ελαστικών»  σε 
«Προµήθεια ανταλλακτικών για τα µηχανήµατα – 
οχήµατα κάλυψης δράσεων ̟υρο̟ροστασίας» 

• Μεταφέρει  ̟ίστωση  11.500,00 € α̟ό τον Κ.Α.  
30.6672.0003 στον Νέο Κ.Α. 30.6672.0004 µε τίτλο 
«Προµήθεια – συντήρηση ελαστικών για τα 
µηχανήµατα – οχήµατα κάλυψης δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας» 

• Μετονοµάζει τον ΚΑ. 30.6264.0004 α̟ό «Εργασίες 
συντήρησης και ε̟ισκευής µηχ/των οχηµάτων της 
̟ολιτικής ̟ροστασίας»  σε «Εργασίες συντήρησης 
και ε̟ισκευής µηχ/των - οχήµατων κάλυψης 
δράσεων ̟υρο̟ροστασίας» 
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• Μεταφέρει το ̟οσό των 500,00 € α̟ό τον Κ.Α.  
30.6264.0004 στον Νέο Κ.Α. 30.6672.0004 µε τίτλο 
«Προµήθεια – συντήρηση ελαστικών για τα 
µηχανήµατα – οχήµατα κάλυψης δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας» 

• Μεταφέρει το ̟οσό των 8.000,00 € α̟ό τον Κ.Α.  
30.6641.0001 «Προµήθεια καυσίµων και 
λι̟αντικών» στον Νέο Κ.Α. 35.7131.0017 µε τίτλο 
«Προµήθεια χλοοκο̟τικών, θαµνοκο̟τικών και 
λοι̟ών µηχανηµάτων για κάλυψη δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας» 

 
 
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 
21-6-2018 

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετα την 
τρο̟/ση 

30.6264.0004 

Εργασίες συντήρησης και ε̟ισκευής 
µηχ/των - οχήµατων κάλυψης δράσεων 
̟υρο̟ροστασίας (ΣΑΤΑ Πυρο̟ροστασίας 
"2017"  3000-62-228,64 + "2018"  2.500) 5.709,36 -500,00 5.209,36 

30.6641.0001 

Προµήθεια καυσίµων και λι̟αντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων (ΣΑΤΑ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "2017" 6202,94) 14.202,94 -8.000,00 6.202,94 

30.6672.0003 

Προµήθεια ανταλλακτικών για τα 
µηχανήµατα – οχήµατα κάλυψης 
δράσεων ̟υρο̟ροστασίας (ΣΑΤΑ 
Πυρο̟ροστασίας " 2017"  33.888,40 – 
3.423,51 - 1001,92 + "2018"  22.500,00) 63.462,97 -11.500,00 51.962,97 

30.6672.0004 

Προµήθεια – συντήρηση ελαστικών για τα 
µηχανήµατα – οχήµατα κάλυψης 
δράσεων ̟υρο̟ροστασίας (ΣΑΤΑ 
Πυρο̟ροστασίας " 2018")  0,00 12.000,00 12.000,00 

35.7131.0017 

Προµήθεια χλοοκο̟τικών , 
θαµνοκο̟τικών και λοι̟ών µηχανηµάτων 
για κάλυψη δράσεων ̟υρο̟ροστασίας 0,00 8.000,00 8.000,00 

 

 
            Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   219 /2018 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
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 1  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2  Καίδης Απόστολος 

 3  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9 Κάλφας Γεώργιος 

     10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11 Χαιτίδης Γεώργιος 

 12 Κύρκα Μαρία  

 13 Αριστερίδης Ιωάννης 

 14 Παπαοικονόµου Παντελής 

 15 Τσολακίδης Ισαάκ 

               Πτολεµαΐδα 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού    17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

              Συµβουλίου 18 Μπίγγας Στέφανος 

             19 Καραίσκος Γεώργιος       

      20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
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