Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:208/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 1η του μήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.27893/
27.9.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/κο μέλος)
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κο μέλος)
7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.30-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστικής του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑ, για πρϋπολογισμό –απολογισμό του, εως σήμερα .
Εισηγητ : Στέλιος Ρόκκος -Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος κος Ρόκκος αναφέρει στην Επιτροπή τα παρακάτω:
«Με την αρ.25/13 , απόφασή της, η παρούσα Επιτροπή ως διαχειριστική του
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑ, αποδέχτηκε την δημόσια πρόταση της ΕΤΕ Α.Ε.
για την ανταλλαγή των μετοχών του Κληροδοτήματος , που κατείχε στη EUROBANK
ERGASIAS A.E., ως την πλέον συμφέρουσα.
Με την αρ.74/2013 απόφασή της ενέκρινε τον ισοσκελισμένο πρ/σμό του
Κληροδοτήματος, για το έτος 2013, ο οποίος είχε ως εξης:
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ:33.112,84€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 33.112,84€
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 33.112,84 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 33.112,84 €.

Στη συνέχεια ο εγκεκριμένος από την Επιτροπή πρ/σμός, εστάλη αρμοδίως στην
Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –
Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου, για την τελική του έγκριση.

Η Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
–Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου,με τα αρ.πρ.48313/568-30-8-2013 και 71270/789-9-9-2013
έγγραφά της, μας ενημερώνει:
1)Ο πρ/σμός του Κληροδοτήματος έτους 2013 . δεν κατέστη δυνατό να συζητηθεί
στο Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκ.Διοικ., μέχρι σήμερα, η έγκριση
του πρ/σμού 2013 για το Κληροδότημα, θα γίνει ταυτόχρονα με την έγκριση
απολογισμού-ισολογισμού οικ.ετους 2013.
2)Για την ανταλλαγή των μετοχών του Κληροδοτήματος , που κατείχε στη
EUROBANK ERGASIAS A.E., ως την πλέον συμφέρουσα, θα κριθούμε
απολογιστικά.
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωσή μας από την ΕΤΕ Α.Ε., το χαρτοφυλάκιο
τίτλων των μετοχών του Κληροδοτήματος, έχει συνολική αξία 34.922,12€.
Επισημαίνω δε, ότι μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία δαπάνη για το Κληροδότημα.
Κατόπιν των παραπάνω, προτείνω την έγκριση του απολογισμού-ισολογισμού
2013 , σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στοιχεία».
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο υπόψη της και έλαβε
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα

αποφασίζει

Εχοντας υπόψη την εως σήμερα ενημέρωσή μας από την ΕΤΕ Α.Ε για το
χαρτοφυλάκιο του Κληροδοτήματος και το ότι μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε να
πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη για το Κληροδότημα,
Σας ενημερώνουμε ότι το χαρτοφυλάκιο τίτλων των μετοχών του Κληροδοτήματος,
έχει συνολική αξία 34.922,12 € για το έτος 2013 και πιο συγκεκριμένα:
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ:34.922,12€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 34.922,12€
ΕΞΟΔΑ: 0

Η Απόφαση να αποσταλεί στην αρμόδια Δ/νση Κληροδοτημάτων,
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 208/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

της

