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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 και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου 
για την αντιµετώπιση διάφορων δαπανών.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  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  την από 25-7-2017 
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε την οποία καλούµαστε να ψηφίσουµε πιστώσεις, από ΚΑ του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου, για την αντιµετώπιση διάφορων δαπανών , πιο συγκεκριµένα: 
«Παρακαλούµε να ψηφίσετε τις κάτωθι αναγραφείσες πιστώσεις από τους αντίστοιχους Κωδικούς Προϋπολογισµού Οικ. 
Έτους 2017: 

1. Το ποσό των 85,56 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0003, για εξόφληση του υπ’ αρ. 15683/Α3/31-12-2016 τιµολογίου 
για έξοδα ανακοίνωσης κληροδοτήµατος Τσίρου στο όνοµα Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. µε ΑΦΜ  099753000 

2. Το ποσό των 43,40 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0005, για εξόφληση του υπ’ αρ. 1642/23-5-2017 τιµολογίου για 
έξοδα επιδόσεων προς την Παλκοπούλου Βασιλική βάση της 205/2016 ΑΟΕ στο όνοµα Ευθυµίου Ν. Φώτιος µε 
ΑΦΜ 061624625 

3. Το ποσό των 111,60 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0005, για εξόφληση του υπ’ αρ. 2136/2-1-2017 τιµολογίου για 
έξοδα επιδόσεων προς την Αποκεντρωµένη ∆/ση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας βάση της 169/2016 ΑΟΕ στο όνοµα 
Γουστέρη Ελένη µε ΑΦΜ 040830026 

4. Το ποσό των 850,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0005, για εργασίες λογιστικής τακτοποίησης του κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Τσίρου βάση της 155/2016 ΑΟΕ στο όνοµα Μάµµος Κων/νος ς µε ΑΦΜ 106057528 

5. Το ποσό των 5.360,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0007, για δαπάνες κοινοχρήστων 
6. Το ποσό των 15,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0008, για φόρο τόκων 
7. Το ποσό των 57,09 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0009, για παρακράτηση 5% 
8. Το ποσό των 983.30 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0010, για Απρόβλεπτα έξοδα  
9. Το ποσό των 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6739.0011, για Απόδοση κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων» 

 
Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω 
 

Αριθµ. απόφ.  138/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 

ΑΔΑ: 6ΓΩΑΩΡ6-9ΟΚ



2. τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
3. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του κληροδοτήµατος  
4. τον προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσιρου για το έτος 2017 όπως εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 44526/31-3-
2017 Αποφ.Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης Ηπειρου & ∆υτ.Μακ/νιας.  
5. την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσιρου για το έτος 2017 όπως εγκρίθηκε µε την 
υπ’αριθµ 98642/13-7-2017 Αποφ.Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης Ηπειρου & ∆υτ.Μακ/νιας. 

 
 

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

Εγκρίνει και ψηφίζει τις κάτωθι αναγραφόµενες πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2017 του κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσίρου για την αντιµετώπιση διαφόρων δαπανών του κληροδοτήµατος ως εξής: 

1.Το ποσό των 85,56 €  από  τον Κ.Α. 6739.0003, για εξόφληση του υπ’ αρ. 15683/Α3/31-12-2016 τιµολογίου για 
έξοδα ανακοίνωσης κληροδοτήµατος Τσίρου στο όνοµα Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. µε ΑΦΜ  099753000 
2.Το ποσό των 43,40 € από τον  Κ.Α. 6739.0005, για εξόφληση του υπ’ αρ. 1642/23-5-2017 τιµολογίου για έξοδα 
επιδόσεων προς την Παλκοπούλου Βασιλική βάση της 205/2016 ΑΟΕ στο όνοµα Ευθυµίου Ν. Φώτιος µε ΑΦΜ 
061624625 
3.Το ποσό των 111,60 € από τον  Κ.Α. 6739.0005, για εξόφληση του υπ’ αρ. 2136/2-1-2017 τιµολογίου για έξοδα 
επιδόσεων προς την Αποκεντρωµένη ∆/ση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας βάση της 169/2016 ΑΟΕ στο όνοµα Γουστέρη 
Ελένη µε ΑΦΜ 040830026 
4.Το ποσό των 850,00 € από τον  Κ.Α. 6739.0005, για εργασίες λογιστικής τακτοποίησης του κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Τσίρου βάση της 155/2016 ΑΟΕ στο όνοµα Μάµµος Κων/νος ς µε ΑΦΜ 106057528 
5.Το ποσό των 5.360,00 € από τον  Κ.Α. 6739.0007, για δαπάνες κοινοχρήστων 
6.Το ποσό των 15,00 € από τον  Κ.Α. 6739.0008, για φόρο τόκων 
7.Το ποσό των 57,09 € από τον  Κ.Α. 6739.0009, για παρακράτηση 5% 
8.Το ποσό των 983.30 € από τον  Κ.Α. 6739.0010, για Απρόβλεπτα έξοδα  
9.Το ποσό των 3.500,00 € από τον  Κ.Α. 6739.0011, για Απόδοση κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 

      Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  138/2017. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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: 6ΓΩΑΩΡ6-9ΟΚ
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