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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-11-2018 ηµέρα Πέµπτη 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. 
23894/8-11-2018 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ έτους 2018. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Καιδης Αποστολος  
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω 
ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε την υπ’αριθµ 22703/26-10-2018 σχετική εισήγηση της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας Γρ. Μισθοδοσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Το υπόλοιπο του ποσού στον ΚΑ 00.6222.0000 δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών τελών σταθερής τηλεφωνίας για το οικ έτος 2018, εισηγούµαστε την 
τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και την ενίσχυση του κωδικού από το αποθεµατικό µε το ποσό 
των 5.000 ευρώ.»   

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 174/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ΄αρίθµ 22703/26-10-2018 σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας Γρ. Μισθοδοσίας   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 όπως αυτή αναλύεται 
παραπάνω. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 174/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 

Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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