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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 06-08-2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 14741/25-7-2019 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικονοµικού έτους 2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ηµερήσιας διάταξης θέµα, παρουσίασε την υπ’αριθ 15308/1-8-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  , η οποία 
έχει ως εξής: 

«Από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2018 προέκυψε  καταβολή φόρου ποσού 
1.664,24 € (Συµπεριλαµβανοµένου χαρτόσηµου και ΟΓΑ Χαρτοσήµου). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από το ∆ήµο Εορδαίας 
λόγω του ότι το ΑΦΜ του ιδρύµατος είναι ίδιο µε αυτό του ∆ήµου Εορδαίας.  Στον προϋπολογισµό έτους 2019  έχει 
προβλεφθεί στον Κ.Α. 6739.0006 «Φόρος τόκων» το ποσό των 15,00 € και δεν συµπεριλαµβάνει ποσό για την πληρωµή 
τελών και φόρων. Προκειµένου εποµένως να αποδώσουµε στο ∆ήµο το ποσό που αφορά δαπάνη του Κληροδοτήµατος, 
παρακαλούµε για λήψη απόφασης τροποποίησης του  προϋπολογισµού έτους 2019, µεταφέροντας το ποσό των 1.664,24 € 
από το αποθεµατικό στον  Κ.Α.  6739.0006  µε νέα ονοµασία «Φόροι –τέλη». 
Βάσει των ανωτέρω ο Κ.Α 6739.0006 ΕΞΟ∆ΩΝ του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου έτους 2019, µε τη 
νέα ονοµασία «Φόροι –τέλη», θα διαµορφωθεί σε 15,00 ευρώ + 1.664,24 ευρώ ήτοι 1.679,24 ευρώ, ενώ ο Κ.Α 6739.0010 
ΕΞΟ∆ΩΝ του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου έτους 2019, µε την ονοµασία « Αποθεµατικό», θα 
διαµορφωθεί σε 76.322,57 ευρώ- 1.664,24 ευρώ, ήτοι 74.658,33 ευρώ. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Σ. Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
Γ. Καραϊσκος: Παρών. 
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 
3. την µε αρ. πρωτ. 48602/3-4-2019 έγκριση του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου έτους 2019 
4.  την υπ’αριθ 15308/1-8-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας   
 

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

Την τροποποίηση του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου έτους 2019, ως εξής: 
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1. Στο σκέλος των Εξόδων, ο Κ.Α 6739.0006 µε την ονοµασία  «Φόρος τόκων», θα φέρει νέα ονοµασία «Φόροι –τέλη» 
και θα διαµορφωθεί από 15,00 ευρώ σε 1.679,24 ευρώ, ενώ 

2. Στο σκέλος των Εξόδων, ο Κ.Α 6739.0010 µε την ονοµασία  «Αποθεµατικό», θα διαµορφωθεί από 76.322,57 ευρώ σε 
74.658,33 ευρώ. 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σ.Σιδηρόπουλος ψήφισε αρνητικά ενώ το µέλος κ. Γ. Καραϊσκος δήλωσε παρών. 
Η παρούσα θα αποσταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας/ Γεν. ∆/νση Εσωτερικής 
Λειτουργίας/ ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων/Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων.  

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   74/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 
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