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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 03 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
18:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 2555/16-03-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                1. Τσούγιας Χρήστος  

2. Διψάνας Αχιλλεύς                 

3. Έξαρχος Γεώργιος                 

4. Ζάχος Βασίλειος   
5. Κυρίτσης Γεώργιος   

6. Μανώλης Γεώργιος   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ ( 6ο). «Σύνταξη Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, 
έτους 2015»             
Αριθμός   Απόφασης ( 33 ) 
    
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 Ν 2039/39 , Προϋπολογισμοί κεφαλαίων 
αυτοτελούς διαχειρίσεως ιδρυμάτων Αι διατάξεις των άρθρων 101 και 102 εφαρμόζονται 
και επί των κατά το άρθρο 96 παρ. 1 περιουσιών (κεφαλαίων), των ιδρυμάτων, σωματείων, 
οργανισμών κλπ. υποχρεουμένων να υποβάλλωσιν ίδιον προϋπολογισμόν, απολογισμόν 
και ισολογισμόν δι’ έκαστον εκτελούμενον σκοπόν. 
 Αι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 82 του παρόντος έχουσιν εφαρμογήν και επί 
των διοικητών και διαχειριστών των κατά τα άρθρα 95 παρ. 1 και 97 παρ. 2 ιδρυμάτων κλπ. 
και περιουσιών. 
 Στο άρθρο  72 του Ν. 3852/2010 Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες αναφέρεται 
ότι : αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, εισηγείται στο 
δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. 
Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, 
 Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς 
της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 
 Σας γνωρίζω πως η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το προσχέδιο του εν λόγω 
προϋπολογισμού, για  το οποίο η Οικονομική επιτροπή λαμβάνει σχετική απόφαση για το 
σχέδιο αυτού, το οποίο αποστέλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 
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 Το προσχέδιο εμφανίζει τα κατωτέρω: 
ΕΣΟΔΑ 

Τόκοι προθεσμιακών 

καταθέσεων 

 

4.356,18 € 

Το ποσό αφορά τους τόκους που προβλέπεται να εισπραχθούν 

βάσει προθεσμιακής κατάθεσης. Το ποσό των 4.356,18€ προκύπτει 

στον ετήσιο προϋπολογισμό 2015 υπολογίζοντας σε ανάλογο 

επιτόκιο και για τους υπόλοιπους μήνες του 2015. 

Περίσσευμα 

προηγούμενης χρήσης 

247.248,93 € 

Το ποσό αφορά το κλείσιμο της προηγούμενης χρήσης (έτος 2014) 

το οποίο και μεταφέρεται στο 2015 και είναι στο σύνολό του σε 

ειδικό τραπεζικό λογαριασμό προθεσμιακής κατάθεσης. 

ΕΞΟΔΑ 

Κατασκευή ξενώνα 

Κρανιάς 

 

251.605,11€ 

Το ποσό αφορά στην εκτέλεση του έργου κατασκευής ξενώνα 

στην Κρανιά σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης και την 

Απόφαση 165/2005 του πρώην Δήμου Κάτω Ολύμπου. 

 Συνοπτικά τα έσοδα είναι  4.356,18 + 247.248.93 =251.605,11  € και τα έξοδα για 

την κατασκευή ξενώνα θα είναι 251.605,11 €. 

 Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  έχοντας υπόψη,  τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010,  τις διατάξεις του το Ν . 3463/2006, το προσχέδιο  και μετά από 
διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Συντάσσει τον προϋπολογισμό  έτους 2015, του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και 
αποστέλλει αυτόν το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.   

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   33/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος    
 
          Τσάτσαρης Χρήστος 
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