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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 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  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2020 του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.Τσίρου για την 
αντιµετώπιση πάγιων δαπανών του. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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 Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. |∆ηµήτρης Τσεχελίδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ. 9878/26-5-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου µας στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «Θέµα: Πιστώσεις κληροδοτήµατος Τσίρου 

Σας ενηµερώνουµε ότι δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση πίστωσης για δαπάνες του κληροδοτήµατος 
Τσίρου όπως: 

Κωδικός Περιγραφή Εγκριθέντα 

6739.0001 

∆απάνες συντήρησης διαµερισµάτων (εργασίες ενεργειακής 
συντήρησης και ενεργειακής αναβάθµισης διαµερισµάτων 1ου, 
3ου και 5ου ορόφου κληροδοτήµατος ∆ηµ. Ταίρου επί της οδού 
Ολύµπου 30 στη Θεσσαλονίκη) 44.927,01 

6739.0006 Κοινόχρηστα 1.500,00 

6739.0007 Φόρων τόκων 15,00 

6739.0008 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων 3.572,95 

6739.0009 Παρακράτηση 5% ετών 2013-2019 63,16 

6739.0010 Φόρος εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ 2.535,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 673 134.623,91 

ΑΔΑ: 9ΙΞΑΩΡ6-3ΩΦ



Παρακαλούµε για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και ειδικότερα για τις πάγιες δαπάνες όπως 
Κοινόχρηστα, Φόρο τόκων, Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων,  παρακράτηση 5% ετών 2013-2019  και  
φόρος εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ.» 
 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 121/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  
2. τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
3. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του κληροδοτήµατος  
4. την υπ’ αριθµ. 12134/31-1-2020  απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης  ∆/σης   Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας 
περί έγκρισης προϋπολογισµού έτους 2020 του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου 
5. την υπ’αριθµ. 9878/26-5-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εγκρίνει και ψηφίζει τις  πιστώσεις από τον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2020 του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. 
Γ.Τσίρου για την αντιµετώπιση πάγιων δαπανών του, ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή Εγκριθέντα 

6739.0001 

∆απάνες συντήρησης διαµερισµάτων (εργασίες ενεργειακής 
συντήρησης και ενεργειακής αναβάθµισης διαµερισµάτων 1ου, 
3ου και 5ου ορόφου κληροδοτήµατος ∆ηµ. Ταίρου επί της οδού 
Ολύµπου 30 στη Θεσσαλονίκη) 44.927,01 

6739.0006 Κοινόχρηστα 1.500,00 

6739.0007 Φόρων τόκων 15,00 

6739.0008 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων 3.572,95 

6739.0009 Παρακράτηση 5% ετών 2013-2019 63,16 

6739.0010 Φόρος εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ 2.535,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 673 134.623,91 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 121/2020. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Τσεχελίδης 
 4. Στέφανος Μπιγγας 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
  

 

ΑΔΑ: 9ΙΞΑΩΡ6-3ΩΦ
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