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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
            Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 800,00 ευρω από τον ΚΑ 6739.0007 του προϋπολογισµού οικ έτους 
2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ.Τσίρου, για την αντιµετώπιση των κοινόχρηστων δαπανών των 
διαµερισµάτων Α2, Γ2 & Ε2 επί της οδού Ολύµπου 30 στην Θεσσαλονίκη, από 1-9-2016. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών,  το γεγονός της ανάγκης για ψήφιση πίστωσης ύψους 800,00 ευρω από τον ΚΑ 6739.0007 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ.Τσίρου, για την αντιµετώπιση των 
κοινόχρηστων δαπανών των διαµερισµάτων Α2, Γ2 & Ε2 επί της οδού Ολύµπου 30 στην Θεσσαλονίκη, από 
1-9-2016  , προκειµένου να µην υπάρχουν προβλήµατα στην διαχείριση της οικοδοµής και να εξοφληθούν 
οι υποχρεώσεις του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου, έναντι αυτής. 
Σιδηροπουλος Σ: ∆εν ψηφίζω. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. Αποφ 62/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 & του Ν. 4182/2013 
2. την υπ΄αρίθµ 44526/31-3-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- 
∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. 
Τσίρου έτους 2017 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 

ΑΔΑ: 6Χ9ΝΩΡ6-ΛΓΧ



Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0007 του προϋπολογισµού του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου, οικονοµικού έτους 2017, για την αντιµετώπιση των 
κοινόχρηστων δαπανών των διαµερισµάτων Α2, Γ2 & Ε2 επί της οδού Ολύµπου 30 στην Θεσσαλονίκη, 
από 1-9-2016 . Η καταβολή του τιµήµατος των κοινοχρήστων θα πραγµατοποιείται στον διαχειριστή 
της οικοδοµής κ. Σταµατίου Σταµάτιο , ο οποίος και θα µας αποστέλλει την εξοφλητική απόδειξη της 
εταιρείας έκδοσης των κοινοχρήστων δαπανών. 
 

Το µέλος Σιδηροπουλος Σ. ψήφισε αρνητικά. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  62/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                     Σάββας Ζαµανίδης 

ΑΔΑ: 6Χ9ΝΩΡ6-ΛΓΧ
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