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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 ύψους 2.268,00 ευρώ από τον ΚΑ 6739.0006 του προϋπολογισµού οικ έτους 
2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ.Τσίρου, για την αντιµετώπιση της αµοιβής του δικηγόρου κ. Γ. Γεωργιάδη. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών το γεγονός ότι µε την υπ΄αρίθµ 171/2015 Α.Ο.Ε ανατέθηκαν στον δικηγόρο κ. Γ.Γεωργιάδη µε έδρα 
την Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ 067675704 ∆.Ο.Υ. Α΄Θεσσαλονίκης ,οι εργασίες που απαιτούνται προκειµένου να 
κατατεθούν αγωγές και συγκεκριµένα της κατάθεσης αγωγών ενώπιον του Πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου σε 
βάρος των εκµισθωτών για τα οφειλόµενα µισθώµατα ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα του κληροδοτήµατος, 
καθώς και να διαπιστωθούν επακριβώς τα οφειλόµενα ποσά από τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας. 
Με το υπ΄αρίθµ 270/8-11-16 τιµολόγιο από τον δικηγόρο κ. Γεωργιάδη Γεωργίου, ο ∆ήµος Εορδαίας 
προέβη στην εξόφλησή του, στο ποσό των 496,00 ευρώ µε ΦΠΑ, που αφορούσε την σύνταξη και κατάθεση 
αγωγής ( αυξ. Αριθµός 13513/2016) στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θες/νίκης κατά του Μιλτιάδη κ Βασ. 
Τελίδη σύµφωνα µε την υπ΄αρίθµ 171/2015 Α.Ο.Ε, ενώ µε το υπ΄αρίθµ 271/9-11-16 τιµολόγιο από τον 
δικηγόρο κ. Γεωργιάδη Γεωργίου, ο ∆ήµος Εορδαίας προέβη στην εξόφλησή του, στο ποσό των 496,00 
ευρώ µε ΦΠΑ, που αφορούσε την σύνταξη και κατάθεση αγωγής ( αυξ. Αριθµός 13568/2016) στο 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Θες/νίκης κατά του Σεραφείµ Αδαδόγλου σύµφωνα µε την υπ΄αρίθµ 171/2015 
Α.Ο.Ε, µε το υπ΄αρίθµ Γ4/15-11-2016 ΕΝΤ-Π το οποίο και εξοφλήθηκε στις 22-11-2016. 
Επίσης σας κάνουµε γνωστό ότι  από 1-6-2016 ισχύει το Άρθρο 52 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 
2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»  του Ν 4389/2016 στο οποίο ορίζονται τα 
εξης:1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο 
συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη 
φορολογητέα αξία.» 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από 1.6.2016. 
Ως εκ τούτου προτείνεται να εγκριθεί το ποσό των 2.268,00 ευρώ από τον ΚΑ 6739.0006 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ.Τσίρου, για την αντιµετώπιση της αµοιβής του 
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δικηγόρου κ. Γ. Γεωργιάδη, ώστε να απορροφηθεί η αύξηση του 1% ΦΠΑ από τον ίδιο και να ψηφιστεί 
πίστωση τέτοια ώστε να µην ξεπερνά το συνολικό ποσό της ανάθεσης των εργασιών του. 
Σιδηροπουλος Σ: ∆εν ψηφίζω. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. Αποφ 63/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 & του Ν. 4182/2013 & του Ν. 4261/2014 
2. την υπ΄αρίθµ 44526/31-3-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- 
∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. 
Τσίρου έτους 2017 
3. την υπ΄αρίθµ 171/2015 Α.Ο.Ε 
4. το υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015 συµφωνητικό 
5. το υπ΄αρίθµ Γ4 ΕΝΤ-Π 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 2.268,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 6739.0006 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ.Τσίρου, για την αντιµετώπιση της αµοιβής του 
δικηγόρου κ. Γ. Γεωργιάδη. 
Το µέλος Σιδηροπουλος Σ. ψήφισε αρνητικά. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  63/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 
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