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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-4-2019 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. 7037/4-4-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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 2019 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. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Σάββας Ζαµανίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα, έθεσε υπόψη των µελών,  το γεγονός της ανάγκης για ψήφιση πιστώσεων 
από Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 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 1.100,00 
ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 7/2019) από τον Κ.Α 6739.0005, 

• για την επίδοση από δικαστικό επιµελητή της υπ΄αρίθµ 11954/2017 αποφ. Μον. Πρωτ. 
Θεσσαλονίκης σε ύψος ποσού 45,00 ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 8/2019) από τον Κ.Α 6739.0004 , 

• µε την 73/2018 ΑΟΕ ανατέθηκε στην εταιρεία SINGULARLOGIC AE η ετήσια συντήρηση του 
λογισµικού προγράµµατος του Κληροδοτήµατος για το έτος 2018. Επίσης απαιτείται η ανάθεση στην 
εν λόγο εταιρεία της ετήσιας συντήρησής του για το έτος 2019. Ως εκ τούτου για την ετήσια 
συντήρηση του λογισµικού προγράµµατος του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου, για τα έτη 
2018 & 2019,  η συνολική δαπάνη για τα δυο έτη θα είναι σε ύψος ποσού 600,00 ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 
9/2019) από τον Κ.Α 6739.0004, 

• για φόρο τόκων σε ύψος ποσού 15,00 ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 3/2019) από τον Κ.Α 6739.0006 
• για παρακράτηση 5 τοις χιλίοις σε ύψος ποσού 38,10 ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 2/2019) από τον Κ.Α 

6739.0008 
• για την απόδοση κρατήσεων του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου µηνός ∆εκεµβρίου 2018, σε ύψος 

ποσού 96,77 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0007(ΣΧΕΤ ΑΑΥ 1/2019) 
 
Μετά την υπ’ αριθµ 48602/3-4-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης  ∆/σης   Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας 
περί έγκρισης προϋπολογισµού έτους 2019 του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου (Α∆Α: 683ΕΟΡ1Γ-Ι31) της 
171/2018 Α.Ο.Ε, έγιναν οι δεσµεύσεις πιστώσεων από την Οικονοµική Υπηρεσία και εκδόθηκαν οι ανωτέρω 
Α.Α.Υ. 

ΑΔΑ: ΩΠΡ3ΩΡ6-ΥΕ2



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

Αριθµ. Αποφ 38/2019 

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’ αριθµ 48602/3-4-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης  ∆/σης   Ηπείρου- ∆υτ. 
Μακεδονίας περί έγκρισης προϋπολογισµού έτους 2019 του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου 
3. τις δαπάνες του Κληροδοτήµατος 
4. Τις ΑΑΥ  1/2019, 2/2019, 3/2019, 7/2019,8/2019, 9/2019 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 

 Α. Αναθέτει στην εταιρεία SINGULARLOGIC AE, την ετήσια συντήρηση του λογισµικού προγράµµατος 
του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου έτους 2019, σε ύψος ποσού 300,00 ευρώ, από τον Κ.Α 
6739.0004 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 . 
Β. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.894,87 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2019 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 1.100,00 
ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 7/2019) από τον Κ.Α 6739.0005, 
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 επίδοση από δικαστικό επιµελητή της υπ΄αρίθµ 11954/2017 αποφ. Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης 
σε ύψος ποσού 45,00 ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 8/2019) από τον Κ.Α 6739.0004, 

 3. για την ετήσια συντήρηση του λογισµικού προγράµµατος του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου,   
για τα έτη 2018 & 2019,  η συνολική δαπάνη για τα δυο έτη θα είναι σε ύψος ποσού 600,00 ευρώ (ΣΧΕΤ 
ΑΑΥ 9/2019) από τον Κ.Α 6739.0004, 

      4. για φόρο τόκων σε ύψος ποσού 15,00 ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 3/2019) από τον Κ.Α 6739.0006, 
      5. για παρακράτηση 5 τοις χιλίοις σε ύψος ποσού 38,10 ευρώ (ΣΧΕΤ ΑΑΥ 2/2019) από τον Κ.Α  

6739.0008, 
6. για απόδοση κρατήσεων του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου µηνός ∆εκεµβρίου 2018, σε ύψος 
ποσού 96,77 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0007(ΣΧΕΤ ΑΑΥ 1/2019). 

     Ο Αντιπρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος Σ. ψήφισε αρνητικά. 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  38/2019. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
ΕυσταθιοςΚατσιδης                            
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΠΡ3ΩΡ6-ΥΕ2


		2019-04-10T11:38:28+0300
	Athens




