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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 5/01-04-2011 
 

 

Αριθ.Αποφ. 48/2011 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή µη της αριθ. 1/2011 απόφασης του ΤΣ Κυπαρισσίου (Αφορά 
την έγκριση ή µη προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος G. Kellis για το έτος 
2011). 
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  01-04-2011  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.µ στο 

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

∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την 5270/28-03-2011 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)            Λύρας Χαράλαµπος        

2.  Χριστάκος Σταύρος              

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Μαρούσης Χαράλαµπος  

6.  Χαραµής Αντώνιος                               

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 

            Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. 
ανέφερε τα εξής: 

Το Τ.Σ. Κυπαρισσίου µε την αριθ.01/10-03-2011 απόφασή του, κατάρτισε τον 
Προϋπολογισµό του κληροδοτήµατος  G. Kellis έτους 2011 αιτιολογώντας 
ταυτόχρονα κάθε εγγραφή εσόδων και εξόδων που αναγράφονται σε αυτόν.  

Κατόπιν αυτών σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά µε την έγκρισή του ή µη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 4α του Ν 2539/97 «Συγκρότηση της 
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του Α.Ν 2039/1939, αρ. 101, παρ.2. 
   Η Οικονοµική Επιτροπή - ∆ιαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήµατος G. 
Kellis αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, είδε και την αριθµ. 01/10-03-
2011 Α.Τ.Σ Κυπαρισσίου, τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 4α του Ν 2539/97 «Συγκρότηση 
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της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του Α.Ν 2039/1939, αρ. 101, παρ.2. 
και µετά από διαλογική συζήτηση,  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     οµόφωνα: 
 
   Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό χρήσης 2011 του κληροδοτήµατος G. Kellis,  ο 
οποίος καταρτίσθηκε και αιτιολογήθηκε αναλυτικά µε την αριθµ. 01/10-03-2011 
απόφαση Τοπικού Συµβουλίου Κυπαρισσιού και έχει ως εξής :  
 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 

 

1.Χρηµατικό υπόλοιπο του αριθ.54515826 λογ/σµού ταµιευτηρίου που βρίσκεται στην 
Εθνική Τράπεζα Μολάων ποσό 96,13€. 
2.Χρηµατικό υπόλοιπο του αριθ.41861510190 λογαριασµού συναλλάγµατος που βρίσκεται 
στην Εθνική Τράπεζα Μολάων, ποσό 96.955,46$. (Για λόγους πρακτικούς, το ποσό των 
96.955,46$ το µετατρέπουµε σε €, βάσει της σηµερινής ισοτιµίας που ισχύει Ευρώ-∆ολαρίου. 
∆ηλαδή 96.955,46$  : 1,38 = 70.257,58€ περίπου)  
3.Ως έσοδο κατά το 2011 προϋπολογίζεται το ποσό των 39.000,00$ το οποίο θα εκταµιευτεί 
από την Τράπεζα PNC ADVISORS που εδρεύει στην ΗΠΑ και η οποία διαχειρίζεται την 
κληρονοµία G. Kellis. Το ποσό αυτό θα κατατεθεί ως το τέλος του µηνός Αυγούστου 2011 
από την ανωτέρω Τράπεζα στο Λογαριασµό συναλλάγµατος µε αριθµό 418/615101-90 που 
τηρείται στην Εθνική Τράπεζα Μολάων. 
Για λόγους πρακτικούς, το ποσό των 39.000,00$ το µετατρέπουµε σε €, βάσει της σηµερινής 
ισοτιµίας που ισχύει Ευρώ-∆ολλαρίου. ∆ηλαδή 39.000,00$ : 1,38 = 28.260,87€. 
 Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε το χρηµατικό υπόλοιπο της 31-12-2010 των παραγράφων 1 και 2 
και σύµφωνα µε τα έσοδα της παραγράφου 3, το συνολικό ποσό εσόδων για το 2011 
προβλέπεται σε 98.614,58€. 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΠΟΣΟ 
 

01 
Φιλανθρωπικοί σκοποί. Το ποσό αυτό εγγράφεται υποχρεωτικά 
καθότι είναι και επιθυµία του διαθέτη. 

5.000,00€ 

02 
∆απάνες δηµοσιεύσεων. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν δαπάνες 
δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες π.χ. δηµοσίευση απολογισµού του 
κληροδοτήµατος έτους 2010 κ.λ. 

 
150,00€ 

03 
Οδοποιία Βρύσης (συνεχιζόµενο «Τσιµεντόστρωση δηµοτικού 
δρόµου Βρύσης») 

11.500,00€ 

04 
Καθαριότητα ιατρείου/Κοιν. Γραφείου. Με το ποσό αυτό θα γίνεται 
ο καθαρισµός του Περιφερειακού ιατρείου και του κοινοτικού γραφείου. 

1.000,00€ 

 
05 

Συντήρηση αναµεταδοτών. Με το ποσό αυτό θα γίνει συντήρηση 
των αναµεταδοτών λήψης τηλεοπτικών προγραµµάτων του Τ∆ 
Κυπαρισσίου. 

 
1.000,00€ 

06 
Συντήρηση Κοιν. Γραφείου/Αστυνοµίας. Με το ποσό αυτό θα γίνει η 
συντήρηση στην υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και 
βάψιµο του χώρου. 

500,00€ 

07 
Συντήρηση µονοπατιών/Αρχαιολ. χώρων. Με το ποσό αυτό θα 
γίνει η συντήρηση των µονοπατιών καθαρισµός από κλαδιά, πέτρες 
κλπ. και ανάδειξη. 

7.000,00€ 

08 
Εξοπλισµός κοινοτικού γραφείου.  Με το ποσό αυτό θα γίνει η 
προµήθεια εξοπλισµού γραφείου, φωτοτυπικό, σκάνερ, λουκέτα κλπ.  

2.000,00€ 

 
09 

Σήµανση (µονοπατιών, αξιοθέατων).  Με το ποσό αυτό θα γίνει η 
προµήθεια και τοποθέτηση των πινακίδων σήµανσης των 
µονοπατιών, αξιοθέατων.  

 
 

3.000,00€ 

10 
Τοποθέτηση υπαίθριων φωτιστικών. Με το ποσό αυτό θα γίνει η 
προµήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων παραδοσιακών φωτιστικών. 

 
4.000,00€ 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΕΣΟ∆Α 
98.614,58€ 

ΕΞΟ∆Α 
82.150,00€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  16.464,58€ 

 
 

  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 

κατωτέρω. 
 

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 

 

 

 

 

11 
 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
3.000.00€ 

12 
Τουριστική προβολή χωριού.  Να δηµιουργηθεί site και ένα 
φυλλάδιο. 

4.000,00€ 

13 Τσιµεντόστρωση αγροτικών δρόµων.   7.000,00€ 

14 
 Καθαριότητα δρόµων/ποταµών.  Να γίνει καθαρισµός των δρόµων 
των ποταµών καθώς και των παραλιών. 

5.000,00€ 

15 Αναρριχητικό Πάρκο.  10.000,00€ 

16 Στερέωση κάδων απορριµµάτων. 3.000,00€ 

17 
Έκτακτες – απρόβλεπτες ανάγκες. Με το ποσό αυτό θα 
αντιµετωπιστούν διάφορες έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν κατά 
το έτος 2011 και δεν είναι δυνατόν να τις προβλέψουµε από τώρα. 

15.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 82.150,00€ 
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