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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-1-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 1865/22-1-2018 πρόσκληση της 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 ψήφισης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον  ΚΑ 30.6615.0000, του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2018, για την αντιµετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δηµοπράτησης . 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ΄αρίθµ 2501/29-1-2018, εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής  :  «Παρακαλούµε όπως 
ψηφίσετε πίστωση συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 30.6615.0000 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018 για την αντιµετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δηµοπράτησης».  
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση της πίστωσης  από τον Κ.Α 30.6615.0000 του 
πρ/σµού οικ.έτους 2018  και εκδόθηκε η σχετική  Π.ΑΥ 441/2018. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
 

Αριθµ. απόφ 14/2018 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ΄αρίθµ 2501/29-1-2018, εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
3. την 441/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
 

 Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ  από τον Κ.Α 30.6615.0000 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, για την αντιµετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δηµοπράτησης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

  

 ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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