
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 1/23-02-2021 
Αριθ.Αποφ.  02/2021 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2021 απόφασης του συμβουλίου της  κοινότητας  

Πακίων (Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2020 του κληροδοτήματος 

Θεοδώρου Μ. Κωστάκου). 

 
      Στους Μολάους, σήμερα την  23-02-2021  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 2156/19-02-2021, πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε 

μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 

και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των 

εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 

426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και 

λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό 

της διάδοσης της πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, δηλαδή: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                            Καλογερίνης Ηλίας  

2) Χριστάκος Σταύρος 

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογράνης Δημήτριος 

6) Παναρίτης Ηλίας 
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7) Μαρούσης Χαράλαμπος (Αναπλ. Μέλος) 

 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

 

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

     Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Πακίων με την αριθ.02/01-02-2021 απόφασή του, 

ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό του κληροδοτήματος  Θεοδώρου Μ. Κωστάκου  οικ.  

έτους 2020, και τον οποίο σας παρουσιάζω. 

   Ο Πρόεδρος μετά την ενημέρωση περί του απολογισμού οικ. έτους 2020 του 

κληροδοτήματος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή - Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. 

Κωστάκου  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, είδε την αριθ.2/2021  απόφαση 

του συμβουλίου της κοινότητας  Πακίων, και έλαβε υπόψη της την παρ.4 του άρθρου 6 του 

Ν.2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και το 

βιβλιάριο ταμιευτηρίου που τηρείται στο Υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Μολάων: 

 

Αποφασίζει     ομόφωνα  

 

   Εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. 

Κωστάκου   που αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ: 

--Έσοδα οικ. έτους 2020 στον αριθ.418/485000-90 που τηρείται στην  ΕΤΕ Μολάων, που 

ανέρχεται στο  ποσό των 19.612,26€. 

ΔΑΠΑΝΕΣ: 

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του οικ. έτους 2020 και βάρυναν τον παραπάνω 

τραπεζικό λογαριασμό έχουν ως εξής: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΕΝΤΑΛΜΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

€ 

1 
Πληρωμή κ. Μιχελάκου Ιωάννη 
για γραμματειακή υποστήριξη 

 900,00€ 

2 
Πληρωμή τιμολογίου για ετήσιο 
μνημόσυνο Διαθέτη 

 192,10€ 

3 
Εφάπαξ γαμήλιο επίδομα 
κορασίδων λόγω γάμου τους το 
2020  

 3.000,00€i 
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4 
Εφάπαξ υποτροφίες για 
πραγματοποίηση πτυχιακών 
σπουδών 

 2.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.092,10€ 

 
 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020           

 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 418/485000-90 

 
Εισπράξεις 2020 
 

 
19.612,26€ 

 
Πληρωμές έτους 2020 
 

6.092,10€ 

 
Χρηματικό υπόλοιπο (μεταφερόμενο 
για τη χρήση 2021) 
 

 
13.520,16€ 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως πιο κάτω.  
 
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   

                                                                      6) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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