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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 26-9-2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 18808/20-9-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τροποποίηση προϋπολογισµού κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου οικ έτους 2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος   
2. ∆ηµήτριος Ορφανιδης  
3. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
4. Κυριάκος Αντωνιαδης  
5. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου  
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
9. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 O Πρόεδρος Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας 
διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 17729/3-9-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  
             «Θέµα:  Τροποποίηση προϋπολογισµού  κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Τσίρου 

Από την ∆ήλωση Ενιαίου φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προέκυψε  καταβολή φόρου ποσού 862,59 €. Το ποσό 
αυτό θα καταβληθεί από το ∆ήµο Εορδαίας λόγω του ότι το ΑΦΜ του ιδρύµατος είναι ίδιο µε αυτό του ∆ήµου Εορδαίας.  
Στον προϋπολογισµό έτους 2019  δεν έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη δαπάνη. Προκειµένου εποµένως να αποδοθεί στο ∆ήµο 
το ποσό που αφορά δαπάνη του Κληροδοτήµατος, παρακαλούµε για λήψη απόφασης τροποποίησης του  προϋπολογισµού 
έτους 2019, µεταφέροντας το ποσό των 862,59 € από το αποθεµατικό στον  Κ.Α.  6739.0006  µε ονοµασία «Φόροι –τέλη» 
  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κ Μ. Σταυρου αναπλ. Προϊσταµένη του τµήµατος Προϋπολογισµού , η οποία τόνισε την 
ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισµού οικ έτους 2019, του κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ. Τσιρου, προκειµένου να 
αντιµετωπισθεί η ανωτέρω φορολογική δαπάνη. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από το ∆ήµο Εορδαίας λόγω του ότι το ΑΦΜ 
του ιδρύµατος είναι ίδιο µε αυτό του ∆ήµου Εορδαίας και τα ακίνητα του Κληροδοτήµατος περιλαµβάνονται στο Ε9 του 
∆ήµου. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.   80/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 
4623/2019 και ισχυουν.  
2. την υπ’αριθµ 17729/9-9-2019  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
3. τις διατάξεις  της παρ 2 του αρ 60 του ν. 4182/2013 
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4. την µε αρ. πρωτ. 48602/3-4-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας  µε την 
οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισµός του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου έτους 2019 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Την τροποποίηση του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου, οικ έτους 2019, ως εξής: µεταφέρει το ποσό 
των 862,59 € από το αποθεµατικό στον  Κ.Α.  6739.0006  µε ονοµασία «Φόροι –τέλη», προκειµένου να καταβληθεί 
ισόποση πίστωση που πρόεκυψε από την ∆ήλωση Ενιαίου φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ∆ΟΥ, µέσω του 
∆ήµου Εορδαίας για τους λόγους που αναφερόντα στο σκεπτικό της παρούσας .  

 

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   80/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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