
                                                                                  

 
 
                                          
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Γραφείο Προέδρου  ∆.Σ.                                                       

Τηλέφωνο : 24633 50111 

 email ds@ptolemaida.gr 

                                                                                                 

                                                     

                                             

 

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

τρόπου  µέσω  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ 18318/13

(Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), την 13η  Σεπτεµβρίου 

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων 

 

1. Ακύρωση εµποροπανήγυρης Πτολεµαΐδας

 Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

2. Μεταβίβαση  η µη άδειας επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών αγρών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

3. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 

Εισηγητής :Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης

 

4. Κατανοµή  ποσού στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου Εορδαίας για την λειτουργική δαπανών 

των σχολείων. 

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος των σχολικών Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

                                                                                  

  

                                                                      Πτολεµαΐδα :  
                                                                                     Αριθµ. Πρωτ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Γραφείο Προέδρου  ∆.Σ.                                                        

                                                        

                           

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

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

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ 18318/13-3

την 13η  Σεπτεµβρίου  2021 ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων  ηµερήσιας διάταξης: 

Ακύρωση εµποροπανήγυρης Πτολεµαΐδας 

Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

άδειας επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών αγρών. 

ιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών 

Εισηγητής :Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης 

Κατανοµή  ποσού στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου Εορδαίας για την λειτουργική δαπανών 

Ο Πρόεδρος των σχολικών Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης. 

 ΠΡΟΣ 

Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου 

 

                                           

Πτολεµαΐδα :  8-9-2021 
Αριθµ. Πρωτ. 19438 

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

3-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ 

αι ώρα  6 µ.µ. για τη 

Κατανοµή  ποσού στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου Εορδαίας για την λειτουργική δαπανών 

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου  



5. Γνωµοδότηση  ή µη ∆Σ επί του αιτήµατος Χριστοφόρου Μαυροµατίδη  για εκσκαφή αναζήτηση 

θησαυρού στην κοινότητα  Αναρράχης. 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, και 2463350151 

στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά. 

Παρακαλείστε μέχρι την  Δευτέρα   13-9-2020 και ώρα  18:00 να μας αποστείλετε τις 

τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  

denptol@ptolemaida.gr 

 

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

  

                                                                                                 Ιωάννης Χαρακτσής 

 


