Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.21 14:01:44
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΠΣΙΩ1Ω-ΝΔ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/15-06-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

143/2022

ΘΕΜΑ
: Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων
για υποχρεώσεις του
Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ » Κοινότητας Λάβδανης οικ. έτους 2022.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 15η
Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3519/10-06-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [6], ήτοι:
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ΝΑΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγίου Κοσμά και Λάβδανης σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο και 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν τις Κοινότητες τους αντίστοιχα.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΩΝ

1.ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΟΧΙ

2.ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΛΑΒΔΑΝΗΣ

ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την παρ.4 του άρθρου 84 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)" η αποδοχή
κληροδοτήματος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπικό
διαµέρισµα, γίνεται απο την Οικονοµική Επιτροπή µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου τοπικού
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συµβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, ΦΕΚ 185/Α/2013 «Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», η διοίκηση και διαχείριση των κεφαλαίων
αυτοτελούς διαχείρισης διέπεται από τις διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου, δεδομένου ότι
καταργήθηκαν οι διατάξεις του Α.Ν. 2039/39.
Στο
υποκατάστημα
της
Τράπεζας Πειραιώς υπάρχει
κατάθεση του
Κληροδοτήματος
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» Κοινότητας Λάβδανης, στο οποίο είμαστε κληρονόμοι και διαχειριστές,
και θα πρέπει με απόφασή μας, να εξουσιοδοτήσουμε τον υπόλογο ταμία του κληροδοτήματος
(ορισμένος με την αρ. 115/19 απόφαση της Ο.Ε.) να προβεί στην ανάληψη χρημάτων, για διάφορες
δαπάνες που προέκυψαν και να ψηφίσουμε βάσει του προϋπολογισμού τις αντίστοιχες πιστώσεις .
Την παρούσα χρονική στιγμή υπάρχουν
εκκρεμότητες του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΕΤΣΟΥ»
σύμφωνα και με την εισήγηση του γραφείου Κληροδοτημάτων και θα πρέπει να
εγκρίνουμε (ψήφιση – ανάληψη) των παρακάτω ποσών:
Α) Ψήφιση και ανάληψη δαπάνης με τίτλο «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»
συνολικού ποσού 364,36€ σε βάρος του κεφ. Β άρθρο 1 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» που αφορούν κοινόχρηστα από κενό διαμέρισμα Α-1
(Αλκιβιάδου 140 – Πειραιά) για το διάστημα από 1-12-21 έως 31-05-22 ήτοι αναλυτικά: 12os/21 44,33€, 1os/22 – 57,51€, 2os/22- 3,07€, 3os/22 – 180,04€, 4os/22- 18,89€ και 5os/22 – 60,52€.
Β) Ψήφιση και ανάληψη δαπάνης με τίτλο «Έξοδα δικηγόρου 2021» συνολικού ποσού 358,20€ σε
βάρος του κεφ. Δ άρθρο 5 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΕΤΣΟΥ» που αφορά : Αμοιβή δικηγόρου Αθηνών κ/ Λιούμα Κων/νου για τις εργασίες που
εκτέλεσε σύμφωνα με την αρ. 317/21 Α.Ο.Ε., ήτοι: Κατάθεση αγωγής – έξοδα επίδοσης και δικαστικό
ένσημο.
Η Οικονομική Επιτροπή - Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος αφού άκουσε τον Πρόεδρο και
έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω καθώς την υπ. αρ. 64/22 (6Φ59Ω1Ω-9ΛΜ) απόφαση της Ο.Ε.
περί έγκριση του προϋπολογισμού του κληρ/τος Παναγιώτη Καρέτσου Τ.Κ. Λάβδανης , την έγκρισή της
με το αρ. 56527/26-05-22 απόφαση του Γ.Γ.Απ.Δ.Η.-Δ.Μ. (ΨΩΔΒΟΡ1Γ-ΔΛΓ) τις σχετικές
διατάξεις περί κληροδοτημάτων κ.λ.π. και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Εγκρίνει :
Α) Ψήφιση και ανάληψη δαπάνης με τίτλο «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»
συνολικού ποσού 364,36€ σε βάρος του κεφ. Β άρθρο 1 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» που αφορούν κοινόχρηστα από κενό διαμέρισμα Α-1
(Αλκιβιάδου 140 – Πειραιά) για το διάστημα από 1-12-21 έως 31-05-22 ήτοι αναλυτικά: 12os/21 44,33€, 1os/22 – 57,51€, 2os/22- 3,07€, 3os/22 – 180,04€, 4os/22- 18,89€ και 5os/22 – 60,52€.
Β) Ψήφιση και ανάληψη δαπάνης με τίτλο «Έξοδα δικηγόρου 2021» συνολικού ποσού 358,20€ σε
βάρος του κεφ. Δ άρθρο 5 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΕΤΣΟΥ» που αφορά : Αμοιβή δικηγόρου Αθηνών κ/ Λιούμα Κων/νου για τις εργασίες που
εκτέλεσε σύμφωνα με την αρ. 317/21 Α.Ο.Ε., ήτοι: Κατάθεση αγωγής – έξοδα επίδοσης και δικαστικό
ένσημο.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον ταμία του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» κ. Γιούνη Αναστάσιο του
Αθανασίου (ορισμένο με την αρ.115/19 Α. Ο. Ε. με ΑΔΑ: 64ΤΕΩ1Ω-ΣΣΞ) όπως προβεί στην ανάληψη
του συνολικού ποσού επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών # 722,56€ # (364,36
+358,20) από υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό Λογαριασμού 6301030021-306
για την εξόφληση των παραπάνω δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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