
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 118/2017  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-7-2017 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. 23140/5-7-2017 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Ανάκληση ή µη της υπ’αριθµ 65/2017 ΑΟΕ σχετικά µε τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για την 
εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσιρου. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 1. Ιορδανιδης Φωτιος 
2. Κοκκινιδης Γεωργιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Μιχος Κων/νος 
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
8. Μπιγγας Στέφανος 

 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης των σκοπών του Κληροδοτήµατος  ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου  για το έτος 2017 , 
καθορίσθηκαν οι όροι της ανακοίνωσης, για τους δικαιούχους άπορους µόνιµους κατοίκους της Τ.Κ. Βλάστης, 
προκειµένου  να  καλυφθούν οι δαπάνες τους για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που δεν µπορούν να 
καλυφθούν από ∆ηµόσιο Φορέα και ψηφίσθηκε πίστωση 13.000,00 ευρώ στον ΚΑ 6739.0002 µε τίτλο: « 
Έξοδα επιτέλεσης σκοπού κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου» από τον προϋπολογισµό οικ έτους 2017 του 
κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου µε την υπ’αριθµ 65/2017 ΑΟΕ. Με το υπ’αριθµ 78522/9-6-2017 έγγραφο 
του Γρ. Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης ∆/σης Ηπειρου –∆υτ. Μακεδονίας µας ζητείται να τους 
γνωρίσουµε την πορεία των εσόδων του κληροδοτήµατος προκειµένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογείται η 
διάθεση του ανωτέρω ποσού, δεδοµένου ότι έχει δεσµευθεί πίστωση 47.831,95 ευρώ για το έργο συντήρησης 
των διαµερισµάτων. ∆εδοµένου ότι είσπραξη των απαιτήσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών δεν έχει 
ολοκληρωθεί , εκκρεµεί η συζήτηση των αγωγών στο ∆ικαστήριο , όπως και η εκµίσθωση του ενός εκ των 
τριών διαµερισµάτων, το µοναδικό έσοδο είναι το χρηµατικό υπόλοιπο ύψους 44.927,01 ευρω, ως εκ τούτου 
και προκειµένου  η εκτέλεση του προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος να µην καταστεί επισφαλής προτείνω  
την ανάκληση εν µερει της 65/2017 απόφαση µας ως εξής:  
Στο σκέλος των όρων της ανακοίνωσης το πεδίο   
Γ) Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το οικονοµικό έτος 2017 είναι 13.000,00 ευρώ, ενώ για κάθε 
αίτηση δεν θα µπορεί να ξεπερνά τα 500,00 ευρώ.  
να αντικατασταθεί ως εξής: 
Γ) Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το οικονοµικό έτος 2017 είναι 1.000,00 ευρώ, ενώ για κάθε αίτηση 
δεν θα µπορεί να ξεπερνά τα 200,00 ευρώ.  
και να ψηφισθεί πίστωση ύψους 1.000,00 αντί 13.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 6739.0002 µε τίτλο: « Έξοδα 
επιτέλεσης σκοπού κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου» από τον προϋπολογισµό οικ έτους 2017 του 
κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, ανακαλώντας την παρ 2 της 65/2017. 
 
Σ. Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 118/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  

ΑΔΑ: 7ΥΟ2ΩΡ6-ΜΓΒ



1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την υπ’αριθµ 65/2017 ΑΟΕ 
3. το υπ’αριθµ 78522/9-6-2017 έγγραφο του Γρ. Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης ∆/σης Ηπειρου –∆υτ. 
Μακεδονίας 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφια  
 

1. Ανακαλεί εν µέρει την 65/2017 ΑΟΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και 
τροποποιεί τους όρους ανακοίνωσης ως εξής: 
Γ. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το οικονοµικό έτος 2017 είναι 1.000,00 ευρώ, ενώ για κάθε αίτηση 
δεν θα µπορεί να ξεπερνά τα 200,00 ευρώ.  
2. Ανακαλεί την παρ 2 της 65/2017 ΑΟΕ και εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 1.000,00  ευρώ από τον ΚΑ 
6739.0002 µε τίτλο: « Έξοδα επιτέλεσης σκοπού κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου» από τον 
προϋπολογισµό οικ έτους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου. 
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθµ 65/2017 ΑΟΕ. 
  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  118/2017. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κοκκινιδης Γεωργιος 
Καϊδης Αποστολος 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Μιχος Κων/νος 
Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
Μπιγγας Στέφανος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΥΟ2ΩΡ6-ΜΓΒ
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