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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 11/31-05-2016 
Αριθ.Αποφ.  139/2016 

ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής ή μη δωρεάς χρηματικού ποσού ύψους 95.000,00€ από το 

ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά στο Δήμο Μονεμβασίας. 

         Στους Μολάους, σήμερα την  31-05-2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  7820/27-05-2016 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2 Χριστάκος Σταύρος 

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας 

 

  

        Δουμάνη Σοφία  

       Μαρούσης Χαράλαμπος   

       Αναγνωστοπούλου Ελένη         

  

  

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν  παρευρέθησαν. 

     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 18ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

 Το υπ’ αριθ.πρωτ.  6423/18-05-2016 έγγραφο της διαχειριστικής επιτροπής   

του ιδρύματος με την επωνυμία  Βασιλείου Γ. Μελά  σύμφωνα με το οποίο 

προτίθεται να χρηματοδοτήσει το έργο με τίτλο { Προσθήκη αίθουσας στο 

1ο Νηπιαγωγείο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας με το ποσό των 
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95.000,00€, τονίζοντας την απαράβατη αρχή του ιδρύματος για την μη  

συγχρηματοδότηση του έργου από οποιοδήποτε άλλο φορέα     (φυσικό η 

νομικό πρόσωπο) , και στην περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον 

χρήματα για την εκτέλεση του έργου να τα καταβάλλει ο  Δήμος από ίδια 

έσοδα .  

 Την αριθ. 14/31-05-2016 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Μολάων 

σύμφωνα με την οποία συμφωνούν με την αποδοχή του ποσού των 

ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) ευρώ από το ίδρυμα Βασιλείου Γ. 

Μελά  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο { Προσθήκη αίθουσας στο 1ο 

Νηπιαγωγείο Μολάων}.   

      Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή  της ανωτέρω δωρεάς  

προκειμένου  να προχωρήσει ο Δήμος στις απαιτούμενες  ενέργειες για την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου. 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε το υπ΄αριθ.πρωτ.  6423/18-05-2016 

έγγραφο της διαχειριστικής επιτροπής   του ιδρύματος με την επωνυμία  Βασιλείου 

Γ. Μελά  , την  αριθ. 14/31-05-2016 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Μολάων , 

έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρο 129 του Ν.3463/2006 και ύστερα από 

διαλογική συζήτηση,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Αποδέχεται την δωρεά ποσού 95.000,00,00€ από  το ίδρυμα Βασιλείου 

Γ. Μελά  προκειμένου τα χρήματα αυτά να διατεθούν για την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο { Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων}.   

 Εισηγείται  στο ΔΣ την  τροποποίηση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: 

         Εγγράφουμε στο  σκέλος των εσόδων και σε νέο Κ.Α 1411.002 με τίτλο «Δωρεά 

ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική Αγωγή» το ποσό των 95.000,00€  και 

δια μέσω του αποθεματικού  εγγράφουμε στο σκέλος των εξόδων  και στον  Κ.Α 30-

7321.001  με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων» το ποσό των 

95.000,00€  . 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                 3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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