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Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου 

ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ 18318/13

ηµέρα   ∆ευτέρα   και ώρα 6 µ.µ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων 

 

1. Ορισµός υπευθύνου λογαριασµού για την διενέργεια πληρωµών του Π∆Ε ΕΣΠΑ 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

2. Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόµενων ΙΕΚ Πτολεµαΐδας στο ∆ήµο Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

3. Έγκριση Α∆Σ ∆ΕΠ σχετικά µε τις µεταβολές σχολικών µονάδων

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ∆ΕΠ Κυριάκ

Μέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης µπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραµµατείας  για να 

ενηµερωθείτε  σχετικά. 

                                                                                    

 

,                                                                                            

 

                                                                                    Πτολεμαΐδα

                                                                                    Αριθμ. Πρωτ

Γραφείο Προέδρου  ∆.Σ.                                                        

                                                        

                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου 

ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων 

Ορισµός υπευθύνου λογαριασµού για την διενέργεια πληρωµών του Π∆Ε ΕΣΠΑ 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόµενων ΙΕΚ Πτολεµαΐδας στο ∆ήµο Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

Έγκριση Α∆Σ ∆ΕΠ σχετικά µε τις µεταβολές σχολικών µονάδων 

της ∆ΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης. 

Μέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης µπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραµµατείας  για να 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

                                                                                            Ιωάννης Χαρακτσής 

 ΠΡΟΣ 

Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου 

 

                                          

Πτολεμαΐδα :  8-7-2021 

Αριθμ. Πρωτ.  14486 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου  µέσω  ηλεκτρονικού 

ου ΥΠΕΣ (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την 12  Ιουλίου 2021  

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων  ηµερήσιας διάταξης: 

Ορισµός υπευθύνου λογαριασµού για την διενέργεια πληρωµών του Π∆Ε ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ – ΣΑΕ κλπ 

Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόµενων ΙΕΚ Πτολεµαΐδας στο ∆ήµο Εορδαίας. 

Μέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης µπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραµµατείας  για να 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Κοινοτήτων του ∆ήµου  


