
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της αριθ.2/2018 τακτικής συνεδρίασης  

του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήµατος ∆ήµου  Πύδνας - Κολινδρού 
Αριθ.απόφασης  2/2018       

                                                                                          Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                             Έγκριση   προϋπολογισµού   οικονοµικού     έτους   2019                                                                     

                                                           του    Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήµατος  

     
Στον Κολινδρό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την  5η  του µήνα Νοεµβρίου   

2018 ηµέρα ∆ευτέρα ώρα 10.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του 
«Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήµατος» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε µέλος της Επιτροπής. 
    Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 
καθώς σε σύνολο των 5 µελών της επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ως εξής :  

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1. Παπαργυρίου ∆έσποινα Πρόεδρος ∆.Κ.  Κολινδρού ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2. Λακασάς Κλέαρχος Αντιπρόεδρος ∆.Κ. Κολινδρού ΜΕΛΟΣ 

3. Νατσιόπουλος Γεώργιος         Λυκειάρχης ΜΕΛΟΣ 

4. Χλεµές ∆ηµήτριος Αρχαιότερος ∆άσκαλος ΜΕΛΟΣ 

5. Παπαϊωάννου Χρήστος         Εφηµέριος Ι.Ν.Αγ.Θεοδώρας ΜΕΛΟΣ 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ  

 Κανένας 

Χρέη γραµµατέως εκτελεί η υπάλληλος  Πολύζου  Αλεξάνδρα 
  Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το  1ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των µελών της ∆.Ε ως εξής : τα εξής: 
“Καταθέτω την µε ηµεροµηνία 25-10-2018  εισηγητική έκθεση  του προϋπολογισµού 
του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήµατος ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού , οικονοµικού 
έτους 2019, που αναφέρεται στα  Έσοδα και Έξοδα µε ανάλυση κατά κωδικό αριθµό, 
ο οποίος καταρτίστηκε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία .  Περιλαµβάνει όλα τα 
βεβαιωµένα έσοδα και έξοδα του κληροδοτήµατος και έχει πραγµατική απόδοση ,  
προσαρµοσµένος σε νέα δεδοµένα και απαιτήσεις.  

Ειδικότερα όσον αφορά το σκέλος των Εσόδων έχουν περιληφθεί στον 
προϋπολογισµό  τα µισθώµατα του διαµερίσµατος , οι τόκοι καταθέσεων και το 
χρηµατικό υπόλοιπο που  θα προκύψει , κατ εκτίµηση , στις 31-12-2018 . Στοχεύει 
στην αντιµετώπιση όλων των   βασικών αναγκών   του  κληροδοτήµατος καθώς  και 
στην επίτευξη των σκοπών του που απορρέουν από τους  σπουδαιότερους τοµείς 
των δραστηριοτήτων του . 

Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι απαραίτητες λειτουργικές 
δαπάνες αναµορφωµένες  από τον αντίστοιχο  προϋπολογισµό του οικονοµικού 
έτους 2018, για την εύρυθµη λειτουργία του κληροδοτήµατος και αναφέρονται οι 
δαπάνες λογιστικής υποστήριξής  του ,  οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης του 
διαµερίσµατος ,  οι φόροι των καταθέσεων, η χορήγηση υποτροφιών  καθώς και 
διάφορες δηµοσιεύσεις .  

Το σύνολο των εσόδων και εξόδων αναγράφεται αναλυτικά κατά κωδικό 
αριθµό στο σχετικό τεύχος του προϋπολογισµού µε ενσωµατωµένη την Εισηγητική 
Έκθεση . Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της  ∆.Ε , 
κάποιες διευκρινήσεις σε κωδικούς . 

Συνοπτικά, ο προϋπολογισµός εσόδων-εξόδων του Κυπαρισσοπουλείου 
Κληροδοτήµατος ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού , οικονοµικού έτους  στη γενική 
ανακεφαλαίωσή του έχει ως εξής: 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ6ΚΕΩ1Π-ΒΕΝ



                                                                       Ε Σ Ο ∆ Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                        3.121,50 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                                             0,00 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ                                                        0,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                             9.180,59 € 

Γενικό Σύνολο Εσόδων                                                                                12.302,09 € 

 

                                                           Ε Ξ Ο ∆ Α 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                                                                      12.152,09 € 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ                                                                                                        0,00 € 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                               0,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                150,00 € 

Γενικό Σύνολο Εξόδων                                                                                 12.302,09 € 

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ∆.Ε να αποφασίσουν. 
Τα µέλη της ∆.Ε αφού έλαβαν  υπόψη: 

• Τα άρθρα 155 έως 162 και το άρθρο 208 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Νόµος 

3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’), όπως συµπληρώθηκαν και ισχύουν µε τα άρθρα 266 και 267 
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α’)». 

• Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Β.∆/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονοµικής διοίκησης 
και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων (114 Α’). 

• Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Νοµικών 
Προσώπων  προβαίνει στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2019 και κατόπιν διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης. 

• Τις διατάξεις της ΚΥΑ 38347/25-7-2018(Β’ 3086): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2019 - τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης”.  

• Τις διατάξεις των άρθρων  12 και 59 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών κα λοιπές διατάξεις»  

• Την Εισηγητική Έκθεση για τον πρ/σµό εσόδων-εξόδων του Κυπαρισσοπουλείου 

Κληροδοτήµατος ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού οικονοµικού έτους 2019 , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τον νέο προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων του Κυπαρισσοπουλείου 
Κληροδοτήµατος  ∆ήµου  Πύδνας – Κολινδρού,  οικονοµικού  έτους  2019,  που  στη 
γενική ανακεφαλαίωσή του έχει ως εξής: 
                                                                       Ε Σ Ο ∆ Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                        3.121,50 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                                             0,00 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ                                                        0,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                             9.180,59 € 
Γενικό Σύνολο Εσόδων                                                                                12.302,09 € 

 
                                                           Ε Ξ Ο ∆ Α 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                                                                      12.152,09 € 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ                                                                                                        0,00 € 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                               0,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                150,00 € 
Γενικό Σύνολο Εξόδων                                                                                 12.302,09 € 

 
                                              
Το παρόν πρακτικό να διαβιβαστεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 
Πύδνας – Κολινδρού .  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2018. 

ΑΔΑ: Ψ6ΚΕΩ1Π-ΒΕΝ



Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 

             Η Πρόεδρος                           Υπογραφές                              Τα Μέλη 
                                                         Ακριβές απόσπασµα 
   Παπαργυρίου ∆έσποινα       Κολινδρός  5-11-2018 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΚΕΩ1Π-ΒΕΝ
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