
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 137/2017                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 31-7-2017 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 26329/26-
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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
   ΄Εγκριση ισολογισµού-απολογισµού  οικ.έτους 2016 του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος                               1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ιωαννης Τσοκτουρίδης  2.Γεώργιος Κοκκινίδης 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης  3.Φώτιος Ιορδανίδης 
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Στέφανος Μπίγγας   
6. Γεώργιος Καραϊσκος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
   Απουσία του Πρόεδρου της Ο.Ε. κ Σαββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος κ Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι  ο ∆ήµος Εορδαίας 
είναι καθολικός διάδοχος της  πρώην κοινότητας Βλάστης που ήταν ο διαχειριστής του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου 
Γ.Τσίρου, κεφάλαιου αυτοτελούς διαχείρισης κατά τις διατάξεις  του Ν.2039/1939 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε τον Ν.4182/2013 και η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου είναι το αρµόδιο όργανο παρακολούθησης και 
ελέγχου της  οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου και  το αρµόδιο όργανο για τη διαχείριση των κεφαλαίων αυτών>>.  

  Στη συνέχεια έθεσε τα οικονοµικά στοιχεία οικ.έτους 2016 του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, για την 
έγκριση του ισολογισµού –απολογισµού του, όπως αυτά συντάχθηκαν από τον Λογιστή του Κληροδοτήµατος και ο 
οποίος στην εισήγησή του αναφέρει τα εξής: 

« Παρακάτω απεικονίζεται η οικονοµική κατάσταση για την διαχειριστική χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 ως 
προς τα έσοδα και τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν στην κλειόµενη χρήση του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Τσίρου του 
∆ήµου Εορδαίας   : 
 Ως προς τα έσοδα  αυτά που αφορούν τα ενοίκια από µισθώσεις των ακινήτων του Κληροδοτήµατος δεν 
πραγµατοποιήθηκαν από 01/01/2016 έως 31/12/2016  αν και οφείλονται ενοίκια παρελθόντων ετών όπου έχει προκριθεί η 
δικαστική οδός. Τα µόνα έσοδα που παρουσιάζονται στο υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού είναι τα έσοδα από τους 
τόκους των καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 4,22. 

Από 01/01/2016 έως 31/12/2016 έχουν πραγµατοποιηθεί τα παρακάτω τα παρακάτω έξοδα όλα µε κίνηση από 
τον τραπεζικό λογαριασµό στην τράπεζα Πειραιώς. Έχουν πληρωθεί οι λογιστικές εργασίες παρελθόντων ετών του 
Μάµµου Κωνσταντίνου ποσού 1.389,10€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Παρακρατούµενοι φόροι 270,00€ ,   0,80€  &   1,42 
από τιµολόγια προµηθευτών. Πληρωµή ∆ικηγόρου Γεωργιάδη Γεώργιου 991,18€ . Για κάλυψη εξόδων δικαστικών 
επιµελητών 328,66€. 

Το αποθεµατικό κατά την απογραφή της διαχειριστικής χρήσης απεικονίζεται στον τραπεζικό λογαριασµό κατά την 
01/01/2016 ποσού  50.355,79  και κατά την λήξη της χρήσης 31/12/2016 το ποσό των 47.378,85€.» 
Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω 

Αριθµ. απόφ.  137/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
2. τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
3. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του κληροδοτήµατος  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφια 
I.Την έγκριση του ισολογισµού του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, της οικονοµικής χρήσης 2016, όπως παρακάτω: 

ΑΔΑ: 7Κ8ΖΩΡ6-ΨΕΓ



                                                   Κληροδότηµα ∆ηµήτριου Τσίρου  

                                                  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(01/01-31/12/16)     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

   Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 
Γ. ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις     Ι.Κεφάλαιο (µετοχικό κλπ.) 281.028,02  
  1.Γήπεδα-Οικόπεδα     1.Καταβεβληµένο 47.378,85  
  3.Κτίρια: ∆ιαµέρισµατα Καταστήµατα 281.028,02   281.028,02      
     0,00      

     0,00   
VI.Ποσά προοριζόµενα για αύξηση 
κεφαλαίου    

       1.Καταθέσεις µετοχών    

  Σύνολο Ακινητοποιήσεων 281.028,02  

 

   281.028,02   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  328.406,87  

  ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις       
  7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις       
           

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)  0,00      

          

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
  ΙΙ.Απαιτήσεις        
  1.Πελάτες-Εισπρακτέα ενοίκια    0,00      

  2. τόκοι καταθέσεων    4,22  Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
       ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
       3.Γραφική Ύλη 0,00  
       4.∆ιάφορα έξοδα 0,00  

       
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
ΕΕΤΗ∆Ε-ΕΕΤΑ 272,22  

       6 Αµοιβες σε τρίτους 2.380,28  
       7.Εργασίες Συντήρησης  0,00  
  IV.∆ιαθέσιµα     8 ∆ιάφορα  328,66  

  1.Ταµέιο Μετρητά    0,00   ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.981,16  

  3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας   50.355,79      
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)  50.360,01      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+∆+Ε)  331.388,03  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε) 331.388,03  

 

ΑΔΑ: 7Κ8ΖΩΡ6-ΨΕΓ



 

 

 II.Την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, της οικονοµικής χρήσης 2016, όπως 
παρακάτω: 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΞΟ∆ΩΝ   ΠΟΣΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 50.355,79 ∆ΕΗ 0,00 € 

ΕΝΟΙΚΙΑ              -   €  ΕΛΤΑ 0,00 € 

ΤΟΚΟΙ           4,22 €  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 0,00 € 

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ  0,00 € ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 272,22 € 

    ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.380,28 

    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  0,00 € 

    ∆ΙΑΦΟΡΑ  328,66 € 

        

        

        

        

        

        

        

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016 47.378,85 

ΣΥΝΟΛΟ :  50.360,01 € ΣΥΝΟΛΟ :  50.360,01 € 

Ο Ισολογισµός και ο Απολογισµός του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου έτους 2015, θα αναρτηθεί στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr κατ΄εφαρµογή των διατάξεων του N. 4182/2013. 

      Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  137/2017. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Γεώργιος Καραϊσκος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 7Κ8ΖΩΡ6-ΨΕΓ
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