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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 14/19-07-2011
Αριθ.Αποφ. 110/2011
Θέμα: Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2011 απόφασης Τ.Σ Κυπαρισσίου (Αφορά
εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 2011 Κληροδοτήματος G. KELLIS) ).
Στους Μολάους, σήμερα, την 19-07-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 16448/15-07-2011 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Χαραμής Αντώνιος

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Νομίμως κληθείς.

3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Λύρας Χαράλαμπος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε
τα εξής:
Με την αρίθ. 4//05-07-2011
Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Κυπαρισσίου (ως διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος G.
KELLIS ) την οποία μας κοινοποίησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2539/97
(άρθρο 6 παρ. 4 ) προτείνετε η υλοποίηση κάποιων έργων –προμηθειών και
εργασιών και οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε κωδικούς του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2011 του κληροδοτήματος G.KELLIS και ζητείται η διάθεση πίστωσης σε
βάρος των ανάλογων κωδικών για την πραγματοποίηση τους.
Οι προμήθειες –εργασίες και τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν
φαίνονται στην αριθ, 4/2011 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Κυπαρισσίου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Ο.Ε ζήτησε από τα μέλη της να αποφασίσουν
σχετικά:
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 4/2011
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου και μετά από διαλογική συζήτηση :
Αποφασίζει ομόφωνα
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 Εγκρίνει την αριθ. 4/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου.
 Διαθέτει τις ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των οικείων κωδικών του
προϋπολογισμού G, KELLIS για την πληρωμή των προμηθειών –εργασιών
και έργων όπως αυτές περιγράφονται στην αριθ. 4/2011 απόφαση του
Συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε
Δελήγιαννης Νικόλαος

