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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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 ( 7ο). «Προέλεγχος Απολογισμού Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, 
έτους 2014»             
Αριθμός   Απόφασης ( 34 ) 
    
 Με την αριθ. 186/2011 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε  μεταξύ των άλλων, η 
λογιστική και εν γένει οικονομική διαχείριση της κληρονομιάς θα γίνεται με ιδιαίτερους 
προϋπολογισμούς, απολογισμούς, ισολογισμούς και κάθε είδους αναγκαίων οικονομικών 
στοιχείων και βιβλίων που θα υποβάλλονται αρμόδια στην Δ/νση Κληροδοτημάτων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το προσχέδιο των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων θα 
καταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που 
θα εισηγείται τη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Σήμερα καλούμαστε να προβούμε στον προέλεγχο του απολογισμού του 
κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ έτους 2014, ο οποίος παρουσιάζει: 
 
ΕΣΟΔΑ 

Τόκοι καταθέσεων 

όψης, ταμιευτηρίου 

 

3.163,95 €  

Το ποσό αφορά τους τόκους που εισπράχθηκαν σε όλη τη διάρκεια 

του έτους 2014 από την κατάθεση του ποσού του Κληροδοτήματος 

στην τράπεζα το ποσό τηρείται σε προθεσμιακή κατάθεση στην 

Τράπεζα  Πειραιώς. 

ΑΔΑ: ΩΟ4ΓΩΗ7-ΤΚΙ



Περίσσευμα 

προηγούμενης 

χρήσης 

244.084,98 €   

Το ποσό αφορά στο κλείσιμο προηγούμενης χρήσης που 

μεταφέρεται στο 2015 προερχόμενη από την Κληρονομιά 

Δημητρίου Θ. Σαρακατσάνη.  

ΕΞΟΔΑ 

Κατασκευή ξενώνα 

Κρανιάς 

 

0,00 € 

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη. 

 Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Τα  μέλη της  Οικονομικής επιτροπής , αφού έλαβαν  υπόψη, τις ανωτέρω 
διατάξεις, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν 3852/2010, το Ν. 3669/08,  την ανωτέρω 
δαπάνη και μετά από διαλογική συζήτηση . 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 
  Προβαίνει στον προέλεγχο του απολογισμού του κληροδοτήματος Σαρακατσάνη 

έτους 2014, παραπέμποντας τον στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, ο οποίος συνοπτικά 

Εμφανίζει:  

ΕΣΟΔΑ   [3.163,95 +244.084,98]   247.248,93 € 

ΕΞΟΔΑ                   0,00 €  

Το ποσό των 247.248,93€ μεταφέρεται ως περίσσευμα χρήσης στο οικονομικό έτος 2015. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   34/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 

ΑΔΑ: ΩΟ4ΓΩΗ7-ΤΚΙ
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