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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 8/11-05-2011 

 

Αριθ.Αποφ. 59/2011 

Θέµα: Έγκριση ή µη της αριθ. 2/2011 απόφασης του συµβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά προϋπολογισµό οικ. έτους 2011 
κληρονοµίας Παπαπαύλου).  

 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  11-05-2011  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  7662/04-05-2011 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              

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Λύρας Χαράλαµπος         

6.  Μαρούσης Χαράλαµπος                               

7.  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. 2/19-04-2011 απόφασή του, κατάρτισε τον 
Προϋπολογισµό της κληρονοµίας ∆ηµητρίου Παπαπαύλου  έτους 2011 
αιτιολογώντας ταυτόχρονα κάθε εγγραφή εσόδων και εξόδων που αναγράφονται σε 
αυτόν.  

Κατόπιν αυτών σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά µε την έγκρισή  ή µη της 
ανωτέρω αποφάσεως.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Χριστάκος Σταύρος και ο κ. 
Χαραµής Αντώνιος µέλος της οικονοµικής επιτροπής κατά την συζήτηση της 
ανωτέρω αποφάσεως δήλωσαν παρών.      
   Η Οικονοµική Επιτροπή - ∆ιαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Παπαπαύλου αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, είδε και 
την αριθµ. 2/2011 Α.Τ.Σ Κυπαρισσίου, τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 4α του Ν 2539/97 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και το αρ. 101, παρ.2.του 
Α.Ν 2039/1939, και µετά από διαλογική συζήτηση,  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α : 

 
   Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό χρήσης 2011 του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου 
Παπαπαύλου,  ο οποίος καταρτίσθηκε και αιτιολογήθηκε αναλυτικά µε την αριθµ. 
2/2011 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου Κυπαρισσιού και έχει ως εξής :  
 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
 

1.Χρηµατικό υπόλοιπο του αριθ.87021505 λογ/σµού όψεως που βρίσκεται στην 
Εµπορική  Τράπεζα Μολάων ποσό 116.602,21€. 
 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 
 

 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

ΕΣΟ∆Α 116.602,21€ 

ΕΞΟ∆Α 86.602,21€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  30.000,00€ 

 
 

     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)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΠΟΣΟ 

 
01 

Μελέτη «Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών 
στο Τ∆ Κυπαρισσίου». Το ποσό αυτό εγγράφεται για την 
εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης ,αφορά λιµενικά έργα 
σύµφωνα  µε την επιθυµία του διαθέτη από την κληρονοµία 
∆ηµητρίου Παπαπαύλου. 

81.672,58€ 

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 
Έκτακτες απρόβλεπτες ανάγκες . Με το ποσό θα 
αντιµετωπιστούν διάφορες έκτακτες ανάγκες που θα 
προκύψουν κατά το έτος 2011 , και θα αφορούν λιµενικά έργα.  

4.779,63€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 86.602,21€ 
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