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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Νο 17/24-08-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  153/2011 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη της αριθ.13/2011 του Τοπικού Συµβουλίου Κυπαρισσίου( 
Αφορά εξουσιοδότηση δηµοτικού ταµία για αλλαγή στοιχείων τραπεζικού 
λογ/σµού κληροδοτήµατος G.Kellis 2011). 
 
 
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  24-08-2011  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Μονεµβασιάς,  ύστερα από την 18945/19-08-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόµιµα µε αποδεικτικό 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)                Κανείς.      

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                        

3.Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4.Λύρας Χαράλαµπος 

 

5.Μαυροµιχάλης Κων/νος                

6.Μαρούσης Χαράλαµπος  

7.Χαραµής Αντώνης                                      

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη 

Γεώργιο. 
            Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των µελών της τα παρακάτω: 

 Με την αρίθ. 13/08-08-2011 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 εξουσιοδότηση του δηµοτικού ταµία κ. Πουλάκη Ιωάννη 
προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή στοιχείων 
τραπεζικού λογ/σµού του κληροδοτήµατος G.Kellis. 
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Η σχετική αιτιολόγηση φαίνεται στην αριθ, 13/2011 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. 

Το µέλος της Ο.Ε. κ. Χαραµής δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη λειτουργία του 
κληροδοτήµατος  και για το λόγο αυτό δεν θα ψηφίσει θετικά. 

Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 12/2011 
απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Κυπαρισσίου, την τοποθέτηση του µέλους της 
Ο.Ε. κ. Χαραµή, µετά από διαλογική συζήτηση : 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
� Εγκρίνει την αριθ. 13/2011 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Κυπαρισσίου. 
 

Εξουσιοδοτεί το ∆ηµοτικό Ταµία κ. Πουλάκη Ιωάννη όπως προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή στοιχείων τραπεζικού λογ/σµού του 
κληροδοτήµατος G.Kellis, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθ. 12/2011 απόφαση 
του Συµβουλίου της τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου. 
        
     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται   όπως πιο 
κάτω. 
 

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆ήµαρχος 

 Και µε ειδική εντολή 

 

  Κοντραφούρης Γεώργιος 
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