
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 241/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 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’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) &  των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ 
του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ισολογισµού-απολογισµού  οικ. έτους 2019 του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

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

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα,  έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι  ο 
∆ήµος Εορδαίας είναι καθολικός διάδοχος της  πρώην κοινότητας Βλάστης που ήταν ο διαχειριστής του 
κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης κατά τις διατάξεις  του Ν.2039/1939 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.4182/2013 και η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου είναι το αρµόδιο 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της  οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου και  το αρµόδιο όργανο για τη 
διαχείριση των κεφαλαίων αυτών. Στη συνέχεια έθεσε τα οικονοµικά στοιχεία οικ. έτους 2019 του 
κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, για την έγκριση του ισολογισµού –απολογισµού του, όπως αυτά 
συντάχθηκαν από τον Λογιστή του Κληροδοτήµατος κ. Κων/νο Μάµµο,  ο οποίος στην εισήγησή του αναφέρει 
τα εξής: 

«Παρακάτω απεικονίζεται η οικονοµική κατάσταση για την διαχειριστική χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 
ως προς τα έσοδα και τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν στην κλειόµενη χρήση του Κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Τσίρου του ∆ήµου Εορδαίας   : 

Ως προς τα έσοδα  αυτά που αφορούν τα ενοίκια από µισθώσεις των ακινήτων του Κληροδοτήµατος που 
πραγµατοποιήθηκαν από 01/01/2019 έως 31/12/2019   είναι δώδεκα µήνες µήνες επί 300,00 € συνολικά 
3.600,00€. Επιπλέον έσοδα που παρουσιάζονται στο υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού είναι τα έσοδα 
από τους τόκους των καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 5,05€ , Στον πίνακα του απολογισµού 
συµπεριλαµβάνονται και τα έσοδα από κρατήσεις τιµολογίων προς απόδοση ύψους 0,30€ . Στα έσοδα 
συµπεριλαµβάνονται και προβλεπόµενα έσοδα από µισθώµατα ακινήτων κληροδοτήµατος ύψους 23.615,38 
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€ και  αναλύονται ως εξής 42,40 είσπραξη οφειλών κοινοχρήστων και 23.572,98 αποζηµίωση χρήσης 
διαµερίσµατος (Παλκοπούλου) . 
Από 01/01/2019 έως 31/12/2019 έχουν πραγµατοποιηθεί τα παρακάτω  έξοδα όλα µε κίνηση από τον 
τραπεζικό λογαριασµό στην τράπεζα Πειραιώς. Έχουν πληρωθεί οι  δηµοσιεύσεις που επιβάλλονταν να 
γίνουν για τις εκµισθώσεις 79,98€, Πληρωµή κοινοχρήστων 574,40 , οι φόροι που έχουν πληρωθεί  για ενφια 
και φόρο εισοδήµατος από τα έσοδα ενοικίων 2.526,83€, προµήθεια από τραπεζική συναλλαγή 2,40€ και 
τέλος απόδοση κρατήσεων υπέρ δηµοσίου 0,04€ και 96,77. 
Το αποθεµατικό κατά την απογραφή της διαχειριστικής χρήσης απεικονίζεται στον τραπεζικό λογαριασµό 
κατά την 01/01/2019 ποσού  36.953,28€  και κατά την λήξη της χρήσης 31/12/2019 το ποσό των 60.852,03€.»  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας 
δήλωσαν παρόντες.  
                                    

Αριθµ. Απόφ. 241/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
3. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου 
Γ. Τσίρου  
4. την  εισήγηση του Λογιστή του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου κ. Κων/νου Μάµµου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

I.Την έγκριση του ισολογισµού του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, της οικονοµικής χρήσης 2019, όπως 
παρακάτω: 
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                                                  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(01/01-31/12/19)     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

   
Αξία 

κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

Γ. ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις     Ι.Κεφάλαιο (µετοχικό κλπ.) 202.029,36  

  1.Γήπεδα-Οικόπεδα     1.Καταβεβληµένο 85.049,94  

  3.Κτίρια: ∆ιαµέρισµατα Καταστήµατα 202.029,36   202.029,36      

     0,00      

     0,00   
VI.Ποσά προοριζόµενα για αύξηση 
κεφαλαίου    

       1.Καταθέσεις µετοχών    

  Σύνολο Ακινητοποιήσεων 202.029,36  

 

  
 

202.029,36   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  287.079,30  

  ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις       

  7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις       

           

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)  0,00      

          

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

  ΙΙ.Απαιτήσεις        

  1.Πελάτες-Εισπρακτέα ενοίκια    3.600,00      

  2. τόκοι καταθέσεων    5,05  Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

  3.Είσπραξη Κρατήσεων προς απόδοση  0,30   ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

  4. Εσοδα από αποζηµείωση διαµερισµατος (παλκοπουλου)   23.572,98   1.Αγορά Λογισµικού  0,00  

       2.∆ηµοσιεύσεις 79,98  

       
3.Αµοιβές Ελεύθερων 
Επαγγελµατών 0,00  

       4. Φοροι Τέλη 2.526,83  

       5.Αµοιβη µηχανικού 0,00  

  IV.∆ιαθέσιµα     6. Κοινόχρηστα  574,40  

       7.Απόδοση Κρατήσεων 99,21  

  1.Ταµέιο Μετρητά    0,00   ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.280,42  

  3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας   61.152,03      

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)  88.330,36      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+∆+Ε)  290.359,72  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε) 290.359,72  
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II.Την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, της οικονοµικής χρήσης 2019, όπως 
παρακάτω: 

  ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟ∆ΩΝ   ΠΟΣΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 36.953,28 AMOIBH MHXANIKOY 0,00 € 

ΕΝΟΙΚΙΑ     3.600,00 €  ∆ΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  79,98 € 

ΤΟΚΟΙ           5,05 €  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΕ 0,00 € 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  23.572,98 € ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.526,83 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 0,3 

ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ  0,00 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ  574,40 € 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΘΦΕΙΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ  42,4 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 96,77 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΑ ΕΞΟ∆Α  2,4 

    ΑΠΟ∆. ΚΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  0,04 

        

        

        

        

        

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019 60.893,59 

ΣΥΝΟΛΟ :  64.174,01 € ΣΥΝΟΛΟ :  64.174,01 € 

Ο Ισολογισµός και ο Απολογισµός του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου έτους 2019, θα αναρτηθεί στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr κατ΄εφαρµογή των διατάξεων του N. 4182/2013. 
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.  

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 241 /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 Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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