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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-10-2019 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 20444/10-10-2019 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την λογιστική τακτοποίηση ετών 2017-2018 -2019. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 19801/3-10-2019 εισήγηση της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
   «ΘΕΜΑ : Λογιστική Τακτοποίηση ετών 2017-2018 -2019 
Μετά από έλεγχο των ετών 2017 – 2018,  διαπιστώθηκε ότι δεν αποτυπώθηκαν κάποιες κινήσεις στο λογιστικό πρόγραµµα 
που τηρεί ο ∆ήµος µε αποτέλεσµα να υπάρχουν  διαφορές µεταξύ απολογισµού  και  ισολογισµού. Συγκεκριµένα:  
Για το έτος 2017  
Κατά την πληρωµή του υπ’αρ. 16/2017 εντάλµατος ποσού 137,10 € παρακρατήθηκε από την τράπεζα το ποσό των 1,10 € µε 
αποτέλεσµα να αφαιρεθεί από το λογαριασµό του κληροδοτήµατος το συνολικό  ποσό των 138,20 . Για τη διαφορά θα 
πρέπει να κοπεί νέο ένταλµα εντός του 2019 στον Κ.Α. 6739.0009  «Απρόβλεπτα έξοδα» προκειµένου το ταµείο, να 
τακτοποιηθεί λογιστικά. 
Οµοίως στις  25-8-2017 έγινε κατάθεση ποσού 42,40 € από Σταµατίου  Σταµάτιο για τακτοποίηση λογαριασµού 
κοινοχρήστων για τα οποία δεν κόπηκε γραµµάτιο είσπραξης το οποίο πρέπει να κοπεί εντός του 2019  προκειµένου το 
ταµείο, να τακτοποιηθεί λογιστικά. 
Για το έτος 2018  
Τα υπ’αρ. 5,7,10,11 εντάλµατα ποσού 0,10, 0,04, 0,06, 0,06 € αντίστοιχα δεν αφαιρέθηκαν από το λογαριασµό του 
κληροδοτήµατος, αλλά  πληρώθηκαν µε µετρητά µε αποτέλεσµα  να  υπάρχει ασυµφωνία απολογισµού – ισολογισµού. Για 
το ποσό αυτό θα πρέπει να  κοπεί γραµµάτιο είσπραξης ποσού 0,26 € 
Για το έτος 2019 
Κατά την πληρωµή του υπ’αρ. 1/2019 εντάλµατος ποσού 96.77 € παρακρατήθηκε από την τράπεζα το ποσό των 1,30 € µε 
αποτέλεσµα να αφαιρεθεί από το λογαριασµό του κληροδοτήµατος το συνολικό  ποσό των 98,07 € . Για τη διαφορά θα 
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πρέπει να κοπεί νέο ένταλµα εντός του 2019 στον Κ.Α. 6739.0009  «Απρόβλεπτα έξοδα» προκειµένου το ταµείο, να 
τακτοποιηθεί λογιστικά. 
Παρακαλούµε για λήψη της σχετικής  απόφασης » 
  Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αναπλ. Προϊσταµένη κ Μ.Σταυρου , η οποία τόνισε την ανάγκη να αποτυπωθούν 
κάποιες κινήσεις στο λογιστικό πρόγραµµα που τηρεί ο ∆ήµος προκειµένου να µην υπάρχουν  διαφορές µεταξύ 
απολογισµού  και  ισολογισµού 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.   90/2019 

 
   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 19801/3-10-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εγκρίνει την υπ’αριθµ 19801/3-10-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  για την λογιστική τακτοποίηση των ετών 2017-
2018 -2019, όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης. 

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   90/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

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