
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθµ. απόφ. 89/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-
2016 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: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Τροποποίηση προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου.Γ.Τσίρου οικ.έτους 2016. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Παρασκευη Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης   
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Κων/νο Σερσεµης   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 15-
2-2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας, αναφορικά µε την τροποποίηση του 
κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου.Γ.Τσίρου οικ.έτους 2016, την οποία παρέθεσε αυτούσια και η οποία έχει ως εξής: 

<<Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΚΥΑ 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β’) «Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του ̟ροϋ̟ολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 - τρο̟ο̟οίηση της 
υ̟' αριθµ. 7028/2004 (Β' 253) α̟όφασης»: 

«1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2015 και εντός του 1ου τετραµήνου του 2016, οι δήµοι και τα νοµικά ̟ρόσω̟α 
υ̟οχρεούνται να ε̟ανελέγξουν τις ̟αραδοχές µε βάση τις ο̟οίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2016 και να 
̟ροχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟ραγµατικά οικονοµικά α̟οτελέσµατα και 
µεγέθη τους, ό̟ως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2015, ̟ροκειµένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός.» 
 
Με την υ̟’ αρ. 246/9-11-2015 Α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ψηφίστηκε ο Προϋ̟ολογισµός του 
Κληροδοτήµατος Τσίρου ο ο̟οίος ̟ροέβλε̟ε στον Κ.Α. 5111.0001 «Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη υ̟οχρεώσεων ̟αρελθόντων ετών κληροδοτήµατος Τσίρου» το ̟οσό των 
50.461,84 €  ενώ τελικά το διαµορφωθέν ̟οσό σύµφωνα µε το extrait  της τρά̟εζας Πειραιώς στις 31-12-
2015 ήταν 50.355,79 €. Εκ ̟αραδροµής ε̟ίσης ̟ροβλέφθηκε στην κατηγορία  5111 ̟ου αφορά «Χρηµατικό 
υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό τακτικά έσοδα για την κάλυψη υ̟οχρεώσεων ̟αρελθόντων ετών» ενώ 
λαµβάνοντας υ̟όψη το άρθρο 157 του Ν. 3463/2006 και την ̟αρ. 11 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 26945/31-7-
2015 τα έσοδα του κληροδοτήµατος Τσίρου δεδοµένου ότι εγγράφονται στον Κ.Α. 1421  «Έσοδα α̟ό 
κληρονοµιές, κληροδοσίες» αφορούν έκτακτα έσοδα και ε̟οµένως θα ̟ρέ̟ει να µεταφέρουµε το ̟οσό των 
50.461,84 στο α̟οθεµατικό και να εγγράψουµε το ̟οσό των 9.199,26 € στον Κ.Α. 5121.0001 µε τίτλο 
«Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υ̟οχρεώσεων ̟αρελθόντων ετών  
κληροδοτήµατος Τσίρου» ̟ροκειµένου να ̟ληρωθούν δα̟άνες ̟ροηγούµενων ετών 
(1.660,50+100,06+3.259,50+98,40+4.080,80=9.199,26 €) και το ̟οσό των 41.156,53 € στον Κ.Α. 5129.0001 



«Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη εν γένει δα̟ανών κληροδοτήµατος 
Τσίρου»,  για την κάλυψη δα̟ανών ̟ου θα ̟ροκύψουν το έτος 2016. 
 
Αναφορικά µε τον ̟οσό των 24.950,00 ̟ου είναι εγγεγραµµένο στον Κ.Α.  3218.0012 και αφορά εισ̟ρακτέα 
υ̟όλοι̟α α̟ό βεβαιωθέντα κατά τα ̟αρελθόντα οικονοµικά έτη  (Συγκεκριµένα ανείσ̟ρακτα µισθώµατα 
̟αρελθόντων ετών) λόγω µη βεβαίωσης του α̟ό την οικονοµική υ̟ηρεσία του ∆ήµου κατά το οικονοµικό 
έτος 2015 θα ̟ρέ̟ει να µεταφερθεί µέσω α̟οθεµατικού στον Κ.Α. 2211.0003 «Έκτακτα γενικά έσοδα 
κληροδοτήµατος Τσίρου» γιατί αφορά έκτακτα έσοδα ̟αρελθόντων ετών ̟ου βεβαιώνονται και 
εισ̟ράττονται για ̟ρώτη φόρα.  
 
Ειδικότερα για τα έσοδα θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούµε στην ̟αρακάτω τρο̟ο̟οίηση: 
 

ΕΣΟ∆Α     

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

1421.0001 
Μισθώµατα α̟ό αστικά ακίνητα 
κληροδοτήµατος Τσίρου 7.200,00   7.200,00 

1421.0002 
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τρά̟εζα  
κληροδοτήµατος Τσίρου 50,00   50,00 

2211.0003 Έκτακτα γενικά έσοδα κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 24.950,00 24.950,00 

3218.0012 
Μισθώµατα α̟ό αστικά ακίνητα 
κληροδοτήµατος Τσίρου 24.950,00 -24.950,00 0,00 

5111.0001 

Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υ̟οχρεώσεων 
̟αρελθόντων ετών κληροδοτήµατος Τσίρου 50.462,00 -50.462,00 0,00 

5121.0001 

Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υ̟οχρεώσεων 
̟αρελθόντων ετών  κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 9.199,26 9.199,26 

5129.0001 

Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό έκτακτα 
έσοδα για τη κάλυψη εν γένει δα̟ανών 
κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 41.156,53 41.156,53 

    82.662,00 -106,21 82.555,79 

 
Όσον αφορά τα έξοδα  
Θα ̟ρέ̟ει να εισαχθεί ο ΝΕΟΣ Κ.Α. 00.6739.0010 µε τίτλο «∆α̟άνες ̟ληρωµής κοινοχρήστων 
κληροδοτήµατος Τσίρου»  στον ο̟οίο θα εγγραφεί το ̟οσό των 6.080,80 € ̟ροκειµένου να ̟ληρωθούν οι 
αντίστοιχες δα̟άνες, ό̟ως και ο ΝΕΟΣ Κ.Α. 00.8117.0002 «Λοι̟ά έξοδα Π.Ο.Ε.» για την ̟ληρωµή του 
2486/21-12-2015 τιµολογίου του Πουγαρίδη Κοσµά.  
Προτείνεται ε̟ίσης και η ενίσχυση του Κ.Α. 00.6739.0005 µε το ̟οσό των 3.000,00 € για την κάλυψη 
αµοιβών δικηγόρων, δικαστικών ε̟ιµελητών κλ̟ , του Κ.Α. 00.6739.0006 µε το ̟οσό των 1.000,00 για 
δηµοσιεύσεις και  λοι̟ά έκτακτα έξοδα και του Κ.Α. 00.6739.0008  µε το ̟οσό των 2.000,00 για ανάθεση 
λογιστικών εργασιών. 
 
Συνε̟ώς για τα έξοδα θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούµε στην ̟αρακάτω τρο̟ο̟οίηση: 
 

ΕΞΟ∆Α     

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα     

7-4-2016 
Πρόταση για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6739.0003 
Έξοδα ε̟ιτέλεσης σκο̟ού κληροδοτήµατος 
Τσίρου 30.000,00 0,00 30.000,00 

00.6739.0004 ∆α̟άνες συντήρησης κληροδοτήµατος Τσίρου 20.000,00 0,00 20.000,00 



00.6739.0005 Αµοιβές τρίτων κληροδοτήµατος Τσίρου 3.800,00 3.000,00 6.800,00 

00.6739.0006 
Έξοδα δηµοσιεύσεων & Έκτακτα έξοδα 
κληροδοτήµατος Τσίρου 200,00 1.000,00 1.200,00 

00.6739.0007 
Φόροι τόκων χρηµατικών καταθέσεων σε 
τρά̟εζα  κληροδοτήµατος Τσίρου 900,00 0,00 900,00 

00.6739.0008 
Λοι̟ές αµοιβές µε την ιδιότητα του ελεύθερου 
ε̟αγγελµατία κληροδοτήµατος Τσίρου 1.700,00 2.000,00 3.700,00 

00.6739.0010 
∆α̟άνες ̟ληρωµής κοινοχρήστων 
κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 6.080,80 6.080,80 

00.8117.0002 Λοι̟ά έξοδα Π.Ο.Ε Κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 98,40 98,40 

00.9111.0001 Α̟οθεµατικό κληροδοτήµατος Τσίρου  26.062,00 -12.285,41 13.776,59 

    82.662,00 -106,21 82.555,79 

>>. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
 
 

Αριθµ. Αποφ.89/2016 
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2) τις διατάξεις του Ν.4257/2014 
3) την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015, τεύχος Β΄) 
4) την ΚΥΑ 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 
5) τις διατάξεις των Ν. 4182/2013, Ν. 4223/2013, Ν. 4261/2014 
6) Την από 15-02-2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
Την τροποποίηση προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου.Γ.Τσίρου οικ.έτους 2016, ως κάτωθι:  
 

• Ειδικότερα για τα έσοδα , στην ̟αρακάτω τρο̟ο̟οίηση: 
 

ΕΣΟ∆Α     

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

1421.0001 
Μισθώµατα α̟ό αστικά ακίνητα 
κληροδοτήµατος Τσίρου 7.200,00   7.200,00 

1421.0002 
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τρά̟εζα  
κληροδοτήµατος Τσίρου 50,00   50,00 

2211.0003 Έκτακτα γενικά έσοδα κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 24.950,00 24.950,00 

3218.0012 
Μισθώµατα α̟ό αστικά ακίνητα 
κληροδοτήµατος Τσίρου 24.950,00 -24.950,00 0,00 

5111.0001 

Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υ̟οχρεώσεων 
̟αρελθόντων ετών κληροδοτήµατος Τσίρου 50.462,00 -50.462,00 0,00 

5121.0001 

Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υ̟οχρεώσεων 
̟αρελθόντων ετών  κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 9.199,26 9.199,26 

5129.0001 

Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο ̟ροερχόµενο α̟ό έκτακτα 
έσοδα για τη κάλυψη εν γένει δα̟ανών 
κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 41.156,53 41.156,53 

    82.662,00 -106,21 82.555,79 

 



• Ειδικότερα για τα έξοδα, στην ̟αρακάτω τρο̟ο̟οίηση:  
 

ΕΞΟ∆Α     

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα     

7-4-2016 
Πρόταση για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6739.0003 
Έξοδα ε̟ιτέλεσης σκο̟ού κληροδοτήµατος 
Τσίρου 30.000,00 0,00 30.000,00 

00.6739.0004 ∆α̟άνες συντήρησης κληροδοτήµατος Τσίρου 20.000,00 0,00 20.000,00 

00.6739.0005 Αµοιβές τρίτων κληροδοτήµατος Τσίρου 3.800,00 3.000,00 6.800,00 

00.6739.0006 
Έξοδα δηµοσιεύσεων & Έκτακτα έξοδα 
κληροδοτήµατος Τσίρου 200,00 1.000,00 1.200,00 

00.6739.0007 
Φόροι τόκων χρηµατικών καταθέσεων σε 
τρά̟εζα  κληροδοτήµατος Τσίρου 900,00 0,00 900,00 

00.6739.0008 
Λοι̟ές αµοιβές µε την ιδιότητα του ελεύθερου 
ε̟αγγελµατία κληροδοτήµατος Τσίρου 1.700,00 2.000,00 3.700,00 

00.6739.0010 
∆α̟άνες ̟ληρωµής κοινοχρήστων 
κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 6.080,80 6.080,80 

00.8117.0002 Λοι̟ά έξοδα Π.Ο.Ε Κληροδοτήµατος Τσίρου 0,00 98,40 98,40 

00.9111.0001 Α̟οθεµατικό κληροδοτήµατος Τσίρου  26.062,00 -12.285,41 13.776,59 

    82.662,00 -106,21 82.555,79 

 
 Το µέλος της Ο.Ε κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος ψήφισε αρνητικά. 
Η απόφαση αυτή θα σταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας, ∆/νση Εθνικών 
Κληροδοτηµάτων. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 89/2016. 
   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

•          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Κων/νο Σερσεµη 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
  

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
  
  
                                                                    Σάββας Ζαµανίδης 

 

 
 


