
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 60/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 3678/5-2-2016 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 πίστωσης 20.184,62 ευρώ µε το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.7331.0007 του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2016, για τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων. 
   .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών το 
υπ΄αρίθµ 3709/5-2-2016 έγγραφο του Γραφείου Προµηθειών, µε βάσει το οποίο<<…..ο ∆ήµος µας έχει 
ανάγκη να προµηθευτεί είδη για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν για το έτος 2016, σχετικά µε 
τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από αδιάθετα υπόλοιπα από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ έτους 
2014>>. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση από τον αντίστοιχο ΚΑ 30.7331.0007 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 και εκδόθηκε η αντίστοιχη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 
623/2016 του Μητρώου ∆εσµεύσεων). 
  Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην προαναφερθείσα εισήγηση.  
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω , λόγω της µείωσης των πόρων στην Τοπική Αυτ/ση. 
 
 
     Αριθµ. Αποφ.60/2016 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. την υπ΄αρίθµ. 3709/5-2-2016 εισήγηση του Γραφείου Προµηθειών  
2. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
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Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 20.184,62 ευρώ µε το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.7331.0007 του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2016, για τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ έτους 
2014). 
Με την ανωτέρω απόφαση µειοψήφησε το µέλος της Ο.Ε. κ.Σ. Σιδηρόπουλος 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 60/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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