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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 
              κληροδοτήματος  Θεόδωρου και Αικατερίνης Τσιντώση
     
   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και  ώρα  13:00 π.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ.178/04-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Ματέρης Κωνσταντίνος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2. Πανταζής Νικόλαος
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος
      5.  Παππάς Δημήτριος
      6.  Κωστούλας Βασίλειος

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το  7ο  θέμα,  παρουσίασε  την εισήγηση του γραφείου Δημοτικής
Περιουσίας & Κληροδοτημάτων (αρμ. Αμαλία Πασσά), που έχει ως εξής: 

 «…Με την από 3 Μαρτίου 1868 Διαθήκη του το ζεύγος  Θεόδωρου  και Αικατερίνης Τσιντώση
κληροδότησε ένα διώροφο κτίριο, με εμβαδόν κάθε ορόφου 26,4 τ.μ.,  επί της οδού Εθνικής
Αντίστασης  αριθ.  84,  με  σκοπό τα  έσοδα από  τα  μισθώματα  να  διατίθενται  για  οικονομική
ενίσχυση της Σχολής και των απόρων μαθητών.
    Η διαχείριση του ανωτέρω κληροδοτήματος περιήλθε στο Δήμο Πρέβεζας, βάσει των νόμιμων
διατάξεων  σύμφωνα  με  τις  οποίες  μεταβιβάστηκε  η  σχολική  περιουσία  στους  Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
   Το κτίριο ήταν μισθωμένο στον  κ. Χρήστο Αργυρό κατόπιν δημοπρασίας και παράτασης
μίσθωσης  για  χρονικό  διάστημα  έως  31/10/2018.   Υπάρχουν  οφειλόμενα  μισθώματα  έως
31/10/2011 : 25.787,95 ευρώ. Έχει κατατεθεί αγωγή από το Δήμο Πρέβεζας για τη διεκδίκηση
του χρέους των μισθωμάτων. Το ποσό από την είσπραξη των μισθωμάτων θα διατεθεί για την
οικονομική ενίσχυση των δημοτικών σχολείων Πρέβεζας. Μετά από δημοπρασία και σύμφωνα με
την  υπ΄  αριθ.  188/2012  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  μισθωτής  αναδείχθηκε  ο  κος
Παμπουκίδης Αναστάσιος. Η μίσθωση άρχισε στις 1-06-2012 και έληξε στις 31-05-2018. Με το
από 70/2018 εκμισθώθηκε απευθείας στον ανωτέρω μισθωτή για χρονικό διάστημα από 01-12-
2018 μέχρι 30-11-2021 με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 375,00 ευρώ  αναπροσαρμοζόμενο σε
ποσοστό 1% κάθε έτος.
Στον παρόντα προϋπολογισμό ενεγράφησαν:

ΑΔΑ: ΩΗΑΓΩΞΧ-4ΣΠ



ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. 06.0111     Ποσό  4.662,00 ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα του καταστήματος.
Κ.Α. 06.3219.2  Ποσό 25.787,95 ευρώ από οφειλόμενα μισθώματα

 (Αργυρός Χρήστος)
Κ.Α. 05119       Ποσό  21.006,50 ευρώ ως χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένης χρήσης 
Σύνολο Εσόδων:      51.456,45 ευρώ

ΕΞΟΔΑ
Κ.Α. 02.6711     Ποσό 15.000,00 ευρώ για την  οικονομική ενίσχυση των  δημοτικών

   σχολείων Πρέβεζας
Κ.Α. 02.6733  Ποσό 5.000,00 ευρώ για προικοδότηση άπορων κορασίδων
Κ.Α. 02.6495.1  Ποσό  500,00 ευρώ για Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (έξοδα τέλεσης 

    ετήσιου μνημόσυνου)
Κ.Α. 02.6612      Ποσό  300,00 ευρώ για προμήθεια γραφικής ύλης & αναλώσιμων 

    υλικών
Κ.Α. 02.6312.1   Ποσό  2.500,00 ευρώ για απόδοση χαρτοσήμου στη ΔΟΥ 
Κ.Α. 02.6312.2   Ποσό  700,00 Ευρώ για καταβολή ΕΝΦΙΑ
Κ.Α. 02.6312.3   Ποσό  400,00 ευρώ για καταβολή 5%οο (αρθ 65 Ν4182/2013)

   ετών 2013,2014,2015, 2016,2017 και 2018
Κ.Α. 02.6117    Ποσό   600,00 ευρώ Αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών 
Σύνολο Εξόδων :  25.000,00 ευρώ
Κ.Α. 02.9111    Αποθεματικό Κεφάλαιο :  26.456,45 ευρώ

  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  59  του  Ν.4182/10-09-2013  “Κώδικας  Κοινωφελών  περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”  τα ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε
χρόνο τους προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων για έγκριση. 
  Υποβάλλουμε προς την Οικονομική Επιτροπή εισηγητική έκθεση  και πίνακα προϋπολογισμού
εσόδων-εξόδων  οικονομικού  έτους  2019  του  κληροδοτήματος “ Θεόδωρου  και  Αικατερίνης
Τσιντώση” και παρακαλούμε για την έγκρισή του....»
      
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 τις διατάξεις  του άρθρου 59 του Ν.4182/10-09-2013 “Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών,

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του κληροδοτήματος “ Θεόδωρου και 
Αικατερίνης Τσιντώση για το οικ. έτος 2019, που έχει ως εξής:

     ΕΣΟΔΑ          51.456,45 €
     ΕΞΟΔΑ          25.000,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   26.456,45 €

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΗΑΓΩΞΧ-4ΣΠ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΣΟΔΑ
	Σύνολο Εσόδων: 51.456,45 ευρώ

	ΕΞΟΔΑ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

		2019-01-11T11:54:58+0200
	Athens




