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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 05-9-2016 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. 292015/1-9-2016
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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 98,40 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0002 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016 του
Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου, προς αντιµετώπιση της δαπάνης δηµοσίευσης των Ισολογισµών των οικ ετών 2011 & 2012.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
Παρασκευή Βρυζίδου
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης
4. Γεώργιος Κοκκινίδης
5. Γεώργιος Χαϊτίδης
6. Ιωαννης Αριστεριδης
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
8. Γεώργιος Καραίσκος
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης
ανέφερε ότι µε τις υπ’αριθµ 243 & 244 / 2015 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι ισολογισµοί των οικ ετών 2011 & 2012 του Κληροδοτήµατος
∆ηµ.Γ.Τσίρου, ενώ µε το υπ’αριθµ 53965/18-12-2015 διαβιβαστικό εστάλησαν προς δηµοσίευση στην εφηµερίδα Πτολεµαίος
και εκδόθηκε το υπάριθµ2486/21-12-2015 παραστατικό ποσού 98,40 ευρώ. ∆εδοµένου ότι δεν τακτοποιήθηκε η δαπάνη
εντός του οικ έτους 2016 υπάρχει η ανάγκη της ψήφισης του ποσού των 98,40 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0002 του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου.
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση από τον Κ.Α 00.8117.0002 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, ποσού
98,40 ευρώ (α/α 832/2016 του µητρώου δεσµεύσεων)
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω.
Αριθµ. απόφ. 150/2016
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010
2. µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013
3. τις υπ’αριθµ 243 & 244/2015 ΑΟΕ καθώς και την 259/2015 ΑΟΕ
4. την υπ’αριθµ 117823/11-8-2016 Απόφαση Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης Ηπειρου – ∆υτ. Μακεδονίας περί έγκρισης 1ης
αναµόρφωσης προϋπολογισµού ετους 20156 του κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 98,40 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0002 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του
Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ. Τσίρου στον όνοµα του δικαιούχου Πουγαρίδη Κ. Αντώνιου µε ΑΦΜ 138106177 ∆ΟΥ Πτολεµαΐδας που
αφορά την δηµοσίευση ισολογισµών των οικ ετών 2011 & 2012 στην εφηµερίδα «Πτολεµαίος»,σχετ το υπ’αριθµ 2486/21-122015 τιµολόγιο.
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Το µέλος Σ.Σιδηροπολος ψήφισε αρνητικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 150 /2016.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σάββας Ζαµανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Κωνσταντίνος Σερσέµης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Γεώργιος Χαϊτίδης
Ιωαννης Αριστεριδης
Γεώργιος Καραίσκος
Σοφοκλης Σιδηροπουλος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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