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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
            Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 640,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από τον προϋπολογισµό του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2017 για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισµός 
αναδόχου.  
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε βάσει τις 
διατάξεις του αρ 59 του Ν4182/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του αρ 32 του 
Ν4223/13 , απαιτείται η σύνταξη απολογισµού- ισολογισµού οικ έτους 2016, η σύνταξη του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 και η λογιστική τακτοποίηση  του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου 
Γ.Τσίρου δηλ κατάθεση φορολογικής δήλωσης , φόρου ακίνητης περιουσίας και δήλωση εισοδήµατος 
ακινήτων κ.α. , ήτοι φορολογικές εκκρεµότητες οικονοµικού έτους 2017. ∆εδοµένου ότι οι ανωτέρω 
εργασίες δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν από την  Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου λόγω φόρτου 
εργασίας  και έλλειψης προσωπικού κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν οι ανωτέρω εργασίες σε ιδιώτη 
λογιστή.  
Ύστερα από έρευνα αγοράς και καθώς κατατέθηκαν στις 24 Απριλίου 2017 τρεις προσφορές και 
συγκεκριµένα των: 
1. Μάµµος Κων/νος, προσφορά µε Φ.Π.Α 640,00 ευρώ 
2. Ραχούτη Ελένη, προσφορά µε Φ.Π.Α 880,00 ευρώ 
3. Ανθίδου Ελισσάβετ, προσφορά µε Φ.Π.Α 850,00 ευρώ 
 προτείνεται οι ανωτέρω εργασίες να ανατεθούν στον Κ.Μαµµο Κων/νο , λογιστή, ο οποίος πρόσφερε την 
χαµηλότερη  τιµή, ήτοι 640,00 ευρώ, κρίνοντας τη συµφέρουσα για το Κληροδότηµα . 
Επίσης πρέπει να ληφθεί απόφαση περί έγκρισης και ψήφισης της σχετικής πίστωσης ποσού 640,00 ευρω 
από τον Κ.Α 6739.0005 του τον προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 
2017. 
Σιδηροπουλος Σ: ∆εν ψηφίζω. 

ΑΔΑ: 6Ψ5ΑΩΡ6-ΗΑΦ



Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. Αποφ 61/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 
2. µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
3. την υπ΄αρίθµ 166/2016 ΑΟΕ περί έγκρισης του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 
4. την υπ’αριθµ 44526/31-3-2017 απόφαση του Γ. Γ.Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας περί έγκρισης προϋπολογισµού ετους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 640,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 6739.0005  του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου. 
2. Αναθέτει τις ανωτέρω εργασίες λογιστικής τακτοποίησης του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου όπως 
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, συνολικής δαπάνης 640,00 ευρώ µε το ΦΠΑ, στον Μαµµο 
Κων/νο , µε έδρα Β.Κων/νου 6Α, στην Πτολεµαΐδα µε ΑΦΜ 106057528 ∆ΟΥ Πτολεµαΐδας.  
Το µέλος Σιδηροπουλος Σ. ψήφισε αρνητικά. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  61/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- 
Σάββας Ζαµανίδης 

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

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                     Σάββας Ζαµανίδης 

ΑΔΑ: 6Ψ5ΑΩΡ6-ΗΑΦ
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