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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-7-2017 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. 23140/5-7-2017 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 ποσού 24.010,16 ευρώ από τον Κ.Α 45.7311.0020 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2017, για την αντιµετώπιση της δαπάνης πληρωµής της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου: 
«Κατασκευή περίφραξης νέων κοιµητηρίων ∆ήµου Πτολεµαϊδας», από πιστώσεις ΕΑΠ. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης  
2. Καϊδης Αποστολος 
3. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
4. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
5. Μίχος Κων/νος  
6. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
7. Μπιγγας Στέφανος 
8. Κοκκινιδης Γεωργιος 

1. Ιορδανιδης Φωτιος 
 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερησίας διάταξης θέµα, το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί και έθεσε υπόψη τους 
την από 8-7-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας, η οποία έχει ως εξής: 
     « Προκειµένου να προβούµε στην πληρωµή της 1ης Συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου «Κατασκευή 
περίφραξης νέων κοιµητηρίων ∆ήµου Πτολεµαϊδας », η οποία αποφασίσθηκε µε την 126/2015 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ζητάµε την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.010,16 € στον Κ.Α 45.7311.0020  του 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2017. Το ποσό είναι χρηµατοδοτούµενο από πιστώσεις του Ειδικού 
Αναπτυξιακού Προγράµµατος Τέλους Ανάπτυξης Π.∆.Μ. (Ε.Α.Π)». 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ.  108/2017 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2.  την από 8-7-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 24.010,16 ευρώ από τον Κ.Α 45.7311.0020 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2017, για την αντιµετώπιση της δαπάνης πληρωµής της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου: 
«Κατασκευή περίφραξης νέων κοιµητηρίων ∆ήµου Πτολεµαϊδας», από πιστώσεις ΕΑΠ. 

 

ΑΔΑ: 6ΙΞΥΩΡ6-ΥΤΔ



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  108/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
  Μίχος Κων/νος  
  Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
  Μπιγγας Στέφανος 
  Κοκκινιδης Γεωργιος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΙΞΥΩΡ6-ΥΤΔ
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