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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
------------Γραµµατεία
Οικονοµικής Επιτροπής
Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης

Κοζάνη, 9 Νοεµβρίου 2017
Αριθµ. πρωτ : -53.672-
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Βαλαή Γεώργιο
Ιωαννίδη Παρασκευά
Λαβαντσιώτη Γεώργιο
Λιάκο Ευθύµιο (Θέµη)
Σιώµο Νικόλαο
Μαλούτα Λάζαρο
Καραπάτσιο Ευάγγελο
Γκουτζηκώστα Γεώργιο

Κοιν.: 1) κ. ∆εληγιάννη Ιωάννη,
2) κ. Κύργια Κων/νο
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη ∆ευτέρα
13 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :
1. 13η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης των
πιστώσεων ποσού 50.388,76 ευρώ από τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017.
2. 20 η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσµευση των πιστώσεων ποσού 351.447,64
ευρώ από τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017.
3. Καθορισµός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Εκτέλεση ∆ηµοσίων
∆ασοτεχνικών Έργων ∆ασικής Αναψυχής και Περιβαλλοντικής ενηµέρωσης στο
∆ηµόσιο ∆άσος ¨Κουρί¨ στην περιοχή του ∆ήµου Κοζάνης της Περιφερειακής
ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» προϋπολογισµού
1.870.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 52/2017.
4. Έγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων Ε= 25,718
στρεµµάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήµατος της Τοπικής Κοινότητας
Ξηρολίµνης του ∆ήµου Κοζάνης.
5. Έγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων Ε= 22,893
στρεµµάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήµατος της Τοπικής Κοινότητας
Αλωνακίων του ∆ήµου Κοζάνης – Λήψη απόφασης.
6. Έγκριση ή µη του από 01.11.2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προµήθεια τριών (3) ηλεκτρικών οχηµάτων για
τις ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 120.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ
24% και αριθµό µελέτης 148/2017.
7. Έγκριση ή µη από 01.11.2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
και Γενικών Υπηρεσιών για την «Επισκευή και Συντήρηση οχηµάτων και
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µηχανηµάτων έργου ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 121.399,99 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 121/2017
8. Έγκριση ή µη από 20.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «για την
«Προµήθεια εγκατάσταση και θέση 13 Φ/Β διασυνδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 259.000,00 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 75/2017.
9. Έγκριση ή µη του από 31.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών
των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προµήθεια ιστών φωτισµού ΦΟΠ
και παραδοσιακών φωτιστικών» προϋπολογισµού 53.772,03 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ
24% και αριθµό µελέτης 99/2017.
10. Έγκριση ή µη του από 23.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών
του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
(Ε.∆.∆.Π) και κατακύρωση για την «Καθαριότητα γραφείων δηµοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 60.710,40 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ
24% και αριθµό µελέτης 125/2017.
11. Έγκριση ή µη του από 30.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών
& Αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προµήθεια σταθερού
εξοπλισµού για παροχή υπηρεσιών του τµήµατος Καθαριότητας του ∆ήµου Κοζάνης»
προϋπολογισµού 59.679,96 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 114/2017.
12. Τροποποίηση της µε αριθµό 72/2017 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής «περί
Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δηµοσίων διαγωνισµών µελετών, βάσει του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2017»
13. Έγκριση µε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση Περιβάλλον
χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Κοντοβουνίου» προϋπολογισµού 4.997,20 ευρώ
µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 192/2017.
14. Έγκριση µε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισµός οδού
Ερατούς πόλης Κοζάνης» προϋπολογισµού 5.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και
αριθµό µελέτης 235/2017.
15. Έγκριση µε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισµός Παιδικών
Χαρών» προϋπολογισµού 5.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης
236/2017.
16. Έγκριση µε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροδότηση Κλειστού
Γυµναστηρίου Άνω Κώµης» προϋπολογισµού 5.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και
αριθµό µελέτης 239/2017.
17. Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δηµοτικών κτηµάτων (παρ. 5 του άρθρου
19 του Ν.∆. 3033/1954), για το έτος 2018.
18. Καθορισµός δικαιώµατος βοσκής στις ∆ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου
Κοζάνης (άρθρο 5 του Β.∆. 24-9/20.10.1958), για το έτος 2018.
19. Αναπροσαρµογή τελών στάθµευσης στο σύστηµα της ηλεκτρονικά ελεγχόµενης
στάθµευσης (παρκόµετρα) (άρθρο 4 του Ν. 1900/1990), για το έτος 2018.
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20. Επιβολή τέλους στάθµευσης αυτοκινήτων (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στον υπόγειο
κλειστό σταθµό αυτοκινήτων επί της Πλατείας Συντάγµατος, για το έτος 2018
21. Ανακαθορισµός Ειδικού τέλους Στάθµευσης (παρ. 3 εδαφ. γ του άρθρου 13 του Β.∆.
της 24-9/20.10.1958) σε οποιονδήποτε φορέα εκτός δήµου, για έργα που
εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης, για το
έτος 2018.
22. Επιβολή δικαιώµατος διάθεσης και µεταφοράς ύδατος µε δηµοτικά βυτιοφόρα
αυτοκίνητα (άρθρο 19 του Β.∆. της 24-9/ 20.10.1958) για το έτος 2018.
23. Καθορισµός τέλους χρήσης µηχανηµάτων για καθαρισµό οικοπέδων (παρ. 1 του
άρθρου 94 του Ν. 3852/2010), για το έτος 2018.
24. Καθορισµός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (παρ. 1 & 2 του
άρθρου 24 του Ν. 2130/1993), για το έτος 2018.
25. Επιβολή Τελών & δικαιωµάτων στα ∆ηµοτικά Κοιµητηρίων (άρθρο 3 του Ν.
547/1977), για το έτος 2018.
26. Τέλη Λαϊκών Αγορών (άρθρο 7 του Ν. 4264/2014) για το έτος 2018.
27. Ανακαθορισµός των τελών διαφήµισης (άρθρο 15 του Β.∆. της 24- 9/20.10.1958),
για το έτος 2018.
28. Ανακαθορισµός του τέλους χρήσης πεζοδροµίου (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) στις
εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων σταθµών αυτοκινήτων (γκαράζ), για το έτος
2018.
29. Ανακαθορισµός των τελών χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.∆.
της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2018.
30. Μείωση τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για πολύτεκνους, απόρους
(κατόχους κάρτας αλληλεγγύης) και άτοµα µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) µε αναπηρία σε
ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2018.
31. Ανακαθορισµός του συντελεστή φόρου (παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/1980)
επί των ηλεκτροδοτούµενων χώρων που χρησιµοποιούνται η προορίζονται για
κατοικία ή άσκηση επαγγέλµατος, για το έτος 2018.
32. Τέλη καθαριότητας και φωτισµού ∆ήµου Κοζάνης (άρθρο 4 του Ν. 1080/1980), για
το έτος 2018.
33. Έγκριση ή µη του από 01.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών (Ε∆∆Π) για την «Προµήθεια
Μηχανογραφικού Εξοπλισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού
20.989,48 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 201/2017.
34. Έγκριση ή µη της µελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισµού των όρων
διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες και υλικά ανάπτυξης σηµείων ασύρµατης πρόσβασης
στο διαδίκτυο για τη ∆.Ε. ∆ηµητρίου Υψηλάντη», προϋπολογισµού 5.332,00 ευρώ
µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 240/2017.
35. Έγκριση ή µη της µελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισµού των όρων
διακήρυξης για την «Προµήθεια αναλώσιµων εκτυπωτών και λοιπών µηχανών
γραφείου», προϋπολογισµού 4.093,24 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης
215/2017.
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36. Έγκριση ισολογισµού και απολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του
Κληροδοτήµατος «Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ»
37. Έγκριση ισολογισµού και απολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του
Κληροδοτήµατος «ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ».
38. Έγκριση ή µη του από 09.11.2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων
σχολικών µονάδων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24%
και αριθµό µελέτης 202/2017.
39. Έγκριση ή µη του από 27.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
∆ικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού,
για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας
τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια» προϋπολογισµού 57.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24%
και αριθµό µελέτης 62/2016.
40. Έγκριση ή µη του από 07.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
∆ικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού,
για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου ∆.Ε. Ελλησπόντου»
προϋπολογισµού 19.990,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 139/2017.
41. Έγκριση ή µη του από 07.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
∆ικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού,
για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώµης»
προϋπολογισµού 280.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 49/2017.
42. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονοµικής Επιτροπής
Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 9 Νοεµβρίου 2017
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.11.09 15:32:13 EET

Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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