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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμόν   2/2015 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας, που ενεργεί ως διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Θεοδώρου 

Δεληγιάννη στην Τ. Κ. Παρ. Άστρους.

         Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 13:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

που ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Θεοδώρου Δεληγιάννη,  κατόπιν της 

υπ' αριθμόν 5226/12-6-2014 προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε καθένα από τους 

Συμβούλους της  Οικονομικής  Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (7) συμβούλων βρέθηκαν 

παρόντες (4),  οι οποίοι ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ          ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Ο.Ε.
  ΜΑΝΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΑΥΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΩΡΟΥ  -   ΚΟΛΟΒΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

      ΜΕΛΟΣ

ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ     ΜΕΛΟΣ   ΚΑΜΠΥΛΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ       ΜΕΛΟΣ
ΤΣΙΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΜΕΛΟΣ 

  Παρουσία της  Γραμματέως της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Αθανασίας Δαφνιά,  για την τήρηση 

των πρακτικών της συνεδριάσεως.

Αριθμός Αποφάσεως: 2/2015
ΘΕΜΑ:   Περί  εγκρίσεως  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2014  κληροδοτήματος  Θεοδώρου 

Δεληγιάννη.

Εισηγούμενος ο Αντιπρόεδρος, το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το 

Τοπικό Συμβούλιο Παρ. Άστρους, ως συλλογικό όργανο που μετέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2539/97, στη διαχείριση του Κληροδοτήματος Θεοδώρου Δεληγιάννη, 
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με την  αριθμό 25/2015 απόφασή του, εισηγήθηκε την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 

2014, του συγκεκριμένου κληροδοτήματος.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν.3463/06 και του  Ν. 2481/2013, «(ΦΕΚ – 185 Α/10-9-2013): Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,  η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την 

πράξη  διαχείρισης  του  συγκεκριμένου  κληροδοτήματος,  δεδομένου  ότι  αυτό  αποτελεί  κεφάλαιο 

αυτοτελούς διαχείρισης.

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την αριθ. 

25/2015 απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Παρ.  Άστρους  καθώς  και  τις  ισχύουσες  νομικές 

διατάξεις  μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα   

• Δέχεται την εισήγηση του Αντιπροέδρου στο σύνολό της.

• Εγκρίνει  τον απολογισμό  οικον. έτους 2014 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Δεληγιάννη 

Παρ.  Άστρους,  όπως  αυτός  εμφανίζεται  στην  εισηγητική  απόφαση  του   Τοπικού 

Συμβουλίου και ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

          

       Αναλυτικότερα ο απολογισμός  παρουσιάζει  έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων 

κατά το έτος 2014 ύψους 8.252,92 €, έσοδα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων ύψους 332,92 

€,  έσοδα από καθυστερούμενα μισθώματα έτους 2013 ύψους 6.766,93 €,  έσοδα από δωρεές 

ύψους 200,00 € και  χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ύψους  63.022,57 €.

                Γενικό  Σύνολο εσόδων 78.575,34 €. 

        Στο σκέλος των εξόδων  καταγράφονται έξοδα διοίκησης και διαχείρισης περιουσίας 

ύψους  6,00 € και έξοδα συντήρησης περιουσίας ύψους  35.968,32 €.  Καταγράφονται επίσης 

έξοδα απόδοσης φόρου ύψους 7.621,12 €. 

                    ΕΣΟΔΑ                             ΕΞΟΔΑ
Τακτικά   8.585,84 € Τακτικά     43.595,44 €

Έκτακτα   6.966,93 € Έκτακτα            -

Χρημ. Υπόλοιπο 
έτους 2013

63.022,57 € Υπόλοιπο για χρήση 
2015

    34.979,90 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 78.575,34 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    78.575,34 €
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                Γενικό σύνολο εξόδων 43.595,44 €.

     Τέλος μεταφέρεται στη χρήση έτους 2015 χρηματικό υπόλοιπο  34.979,90 €. 

     Περίληψη του απολογισμού θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα «Καθημερινά Νέα». 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   2/2015

Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος 

                        
 Ιωάννης Καμπύλης
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