
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 73/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-4-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 9325/24-4-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που 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 πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Γ. Τσίρου για την αντιµετώπιση διάφορων δαπανών του.  
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Στέφανος Μπίγγας  
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης    
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 της ανάγκης για ψήφιση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου για την αντιµετώπιση διάφορων δαπανών του, προκειµένου να µην 
υπάρχουν προβλήµατα στην διαχείριση της οικοδοµής και να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου, έναντι αυτής και έναντι τρίτων. 
Αναλυτικά οι δαπάνες αφορούν σε: 

• για κοινόχρηστες δαπάνες των διαµερισµάτων Α2, Γ2 & Ε2 διαµερισµάτων σε ύψος ποσού 1.500,00 
ευρώ (ΣΧΕΤ ΠΑΥ 7/2018) από τον Κ.Α 6739.0007, 

• για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού του διαµερίσµατος Γ2 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήµατος 
∆ηµ. Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύµπου 30, σε ενεργειακό επιθεωρητή, συνολικής δαπάνης 100,00 
ευρώ µε το ΦΠΑ & για την αµοιβή ελεύθερου επαγγελµατία- αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για 
την έκδοση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Εγκαταστάτη (Υ∆Ε)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ)του διαµερίσµατος Γ2 ιδιοκτησίας του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου, επί της οδού Ολύµπου 30, συνολικής δαπάνης 100,00 ευρώ µε το 
ΦΠΑ (ΣΧΕΤ. ΠΑΥ 5/2018 & 6/2018), ήτοι συνολικά 200,00 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0010 στα 
ονοµατεπώνυµα των δικαιούχων (σχετ η υπ΄αρίθµ 67/2017 Α.Ο.Ε), 

• µε την 66/2017 ΑΟΕ ανατέθηκε στην εταιρεία SINGULARLOGIC AE η προµήθεια λογισµικού 
προγράµµατος (προµήθεια και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών) και η ετήσια συντήρηση 
του λογισµικού προγράµµατος του Κληροδοτήµατος. 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης βάσει της προσφοράς της εταιρείας, θα επιβαρύνει τους 
προϋπολογισµούς των επόµενων ετών του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου και συγκεκριµένα 
από 1/1/2018. Ως εκ τούτου απαιτείται η ανάθεση στην εν λόγο εταιρεία της ετήσιας συντήρησης του 
λογισµικού προγράµµατος για το έτος 2018.Με επιστολή της από 24/4/2018, η εταιρεία SINGULARLOGIC 
AEΜ, συµφωνεί σε έκπτωση στα πλαίσια της πολυετούς και καλής συνεργασίας µε τον ∆ήµο µας, η εν λόγω 
συντήρηση να καθοριστεί σε ύψος ποσού 300,00 ευρώ ετησίως µε ΦΠΑ, αντί 434,00 ευρώ µε το ΦΠΑ που 
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ήταν και η συντήρησή του (σχετ. η 66/2017 Α.Ο.Ε), από τον Κ.Α 6739.0004(ΣΧΕΤ ΠΑΥ 8/2018) του 
προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου. 

• για την αµοιβή δικηγόρου (υπόλοιπο σύµβασης υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015), σε ύψος ποσού 123,50 
ευρώ (ΣΧΕΤ.ΠΑΥ 14),από τον Κ.Α 6739.0006 

• για παρακράτηση 5 τοις χιλίοις ετών από 2013 έως και 2017 σε ύψος ποσού 41,11 ευρώ (ΣΧΕΤ.ΠΑΥ 
13), από τον Κ.Α 6739.0009 

• για απόδοση κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων σε ύψος ποσού 3.396,77 ευρώ (ΣΧΕΤ.ΠΑΥ 4), 
από τον Κ.Α 6739.0011 

• για φόρο τόκων σε ύψος ποσού 30,00 ευρώ (ΣΧΕΤ. ΠΑΥ 3/2018), από τον Κ.Α 6739.0008 
• για την απόδοση κρατήσεων του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου µηνός ∆εκεµβρίου σε ύψος ποσού 

103,23 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0011 
Σιδηροπουλος Σ: ∆εν ψηφίζω. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. Αποφ 73/2018 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 & του Ν. 4182/2013 
2. την υπ΄αρίθµ 58282/20-4-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Γ. Τσίρου έτους 2018 
3. τις δαπάνες του Κληροδοτήµατος 
4. Τις ΠΑΥ  7/2018, 5/2018, 6/2018, 8/2018,14/2018, 13/2018, 4/2018, 3/2018 &1/2018 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 
 

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 5.291,38 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018 του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου για την αντιµετώπιση διάφορων δαπανών του, ως 
εξής: 
1.για κοινόχρηστες δαπάνες των διαµερισµάτων Α2, Γ2 & Ε2 διαµερισµάτων σε ύψος ποσού 1.500,00 
ευρώ , από τον Κ.Α 6739.0007 
Η καταβολή του τιµήµατος των κοινοχρήστων θα πραγµατοποιείται στον διαχειριστή της οικοδοµής κ. 
Σταµατίου Σταµάτιο , ο οποίος και θα µας αποστέλλει την εξοφλητική απόδειξη των κοινοχρήστων 
δαπανών, 
2.για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού του διαµερίσµατος Γ2 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήµατος 
∆ηµ. Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύµπου 30, σε ενεργειακό επιθεωρητή, συνολικής δαπάνης 100,00 ευρώ 
µε το ΦΠΑ & για την αµοιβή ελεύθερου επαγγελµατία- αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την 
έκδοση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Εγκαταστάτη (Υ∆Ε)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ)του διαµερίσµατος Γ2 ιδιοκτησίας του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου, επί της οδού Ολύµπου 30, συνολικής δαπάνης 100,00 ευρώ µε το ΦΠΑ, 
από τον Κ.Α 6739.0010, στα ονοµατεπώνυµα των δικαιούχων όπως αναφέρονται στην υπ΄αρίθµ 
66/2017 Α.Ο.Ε. 
3.για την αµοιβή δικηγόρου (υπόλοιπο σύµβασης υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015), σε ύψος ποσού 123,50 
ευρώ),από τον Κ.Α 6739.0006 
4.για παρακράτηση 5 τοις χιλίοις ετών από 2013 έως και 2017 σε ύψος ποσού 41,11 ευρώ, από τον Κ.Α 
6739.0009 
5.για απόδοση κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων σε ύψος ποσού 3.396,77 ευρώ, από τον Κ.Α 
6739.0011 
6.για φόρο τόκων σε ύψος ποσού 30,00 ευρώ, από τον Κ.Α 6739.0008 
7. για την απόδοση κρατήσεων του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου µηνός ∆εκεµβρίου σε ύψος ποσού 
103,23 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0011 

Β. Αναθέτει στην εταιρεία SINGULARLOGIC AE, την ετήσια συντήρηση του λογισµικού προγράµµατος 
του Κληροδοτήµατος έτους 2018, και εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση σε ύψος ποσού 300,00 ευρώ µε το 
ΦΠΑ , από τον Κ.Α 6739.0004. 
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 Το µέλος Σιδηροπουλος Σ. ψήφισε αρνητικά. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  73/2018. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
                                                                     Σάββας Ζαµανίδης 
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