
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 52/2017          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 7163/14-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 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 2017 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6  Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Μπίγγας Στεφανος  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
9. Γεώργιος Καραίσκος  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω  θέµα έθεσε υπόψη των µελών την από 6061/3-3-2017 
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η οποία έχει ως εξής: 

«Σχετικά µε το αναφερόµενο θέµα σας επισυνάπτουµε το υπ’ αρ. 28363/20-9-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο µεταξύ των άλλων αναφέρει ότι, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου εγγράφεται 
υποχρεωτικά το σύνολο (και µόνο αυτό) των εσόδων και εξόδων των ιδρυµάτων χωρίς νοµική προσωπικότητα. 
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι η εγγραφή των εσόδων των εν λόγω ιδρυµάτων γίνεται σε αναπτυγµένη µορφή του 
Κ.Α. 1421 «Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες», ενώ των εξόδων τους στον Κ.Α. 6739 «Λοιπές προαιρετικές 
πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους».  

Η ως άνω υποχρέωση εγγραφής του συνόλου των εσόδων – εξόδων των εν λόγω  ιδρυµάτων στον 
δηµοτικό προϋπολογισµό, υφίσταται ανεξάρτητα από το είδος των περιουσιακών στοιχείων αυτών (ακίνητα, 
µετρητά κ.ο.κ.) 

Στο ∆ήµο µας η ταµειακή παρακολούθηση του Κληροδοτήµατος Τσίρου γινόταν, έπειτα και από τη 
σύµφωνη γνώµη της Αποκεντρωµένης ∆υτικής Μακεδονίας, µέσα από το λογιστικό πρόγραµµα του ∆ήµου 
Εορδαίας (Με την τήρηση ξεχωριστής σειράς παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων του, όπως και 
ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασµού). Έπειτα όµως από τις διευκρινήσεις του ανωτέρω εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., 
θα πρέπει το ταµειακό υπόλοιπο του Κληροδοτήµατος Τσίρου να µεταφερθεί σε ξεχωριστό λογιστικό 
πρόγραµµα.  

Απαιτείται εποµένως, η  έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής προκειµένου να µεταφερθεί το 
ταµειακό υπόλοιπο του Κληροδοτήµατος Τσίρου σε νέο λογιστικό πρόγραµµα, ώστε να τηρεί τα δικά του 
διαχειριστικά βιβλία. Η ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας µε το υπ’ αρ. ∆1/1-1-2017 γραµµάτιο είσπραξης, 
καταχώρησε στα έσοδα στον Κ.Α. 5123.0001 µε τίτλο «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΡΟΥ» το ποσό των 
47.378,85 € το οποίο δεν έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Παρακαλούµε εποµένως για τη λήψη απόφασης προκειµένου :  
Να τροποποιηθεί ο  Προϋπολογισµός του ∆ήµου ως εξής : 
• Να εγγραφεί το ποσό των 47.378,85 € στα έσοδα στον ΝΕΟ Κ.Α. 5123.0001 µε τίτλο «Ταµειακό 

υπόλοιπο Κληροδοτήµατος Τσίρου» και αντίστοιχα στα έξοδα στον ΝΕΟ Κ.Α. 00.8261.0008  µε 
τίτλο «Επιστροφή ταµειακού υπολοίπου Κληροδοτήµατος Τσίρου». 

• Να γίνει ψήφιση πίστωσης  του ποσού  των 47.378,85 € από τον Κ.Α. 00.8261.0008  µε τίτλο 
«Επιστροφή ταµειακού υπολοίπου Κληροδοτήµατος Τσίρου».  

 

ΑΔΑ: 7ΚΚ1ΩΡ6-7ΕΜ



Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα 
       

Αριθµ. Απάφ. 52/2017 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2.          το υπ’ αρ. 28363/20-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
3.         την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ως 
εξής:   
1. Να εγγραφεί το ποσό των 47.378,85 € στα έσοδα στον ΝΕΟ Κ.Α. 5123.0001 µε τίτλο «Ταµειακό υπόλοιπο 
Κληροδοτήµατος Τσίρου» και αντίστοιχα στα έξοδα στον ΝΕΟ Κ.Α. 00.8261.0008  µε τίτλο «Επιστροφή 
ταµειακού υπολοίπου Κληροδοτήµατος Τσίρου». 
2. Να γίνει ψήφιση πίστωσης  του ποσού  των 47.378,85 € από τον Κ.Α. 00.8261.0008  µε τίτλο «Επιστροφή 
ταµειακού υπολοίπου Κληροδοτήµατος Τσίρου. 

 
    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 52/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

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

Σάββας Ζαµανίδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                   
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 

ΑΔΑ: 7ΚΚ1ΩΡ6-7ΕΜ
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