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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ΐ! 

Συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Νεστορίου

Αριθ. Απόφασης : 18/2019

ΘΕΜΑ:
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού οικονομικού 
έτους 2018 του κληροδοτήματος Βασιλικής 
Μπεκιάρη -  Βεκρή.

Στο Νεσχόριο, σήμερα την 26* του μηνός Φεβρουάριου 2019, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, 
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα 
από την με αριθ. πρωτ: 549/22-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη 
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87/7.6.2010). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑ&ΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Γκέτσιος Πάοχάλης (Πρόεδρος) 1 Κρφαβασίλης Γεώργιος (Αντ/δρος)
2 Ελευθερίου Ιωάννης (Μέλος)
3 Γάχης Ανδρέας €
4 Αέκκος Χρν/νος €
5 (Βάρνης Κβτν/νος Που δεν παρουσιάσθηκοεν αν και 

κλήθηκαν νόμιμα
6 Μπαμπούλης Ήημήτριος *

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο αναπληρωτής προϊστάμενος του 
αυτοτελούς τμήματος Δ/κού -  Οικ/κού, κ. Βασίλειος Νικολόπουλος, για την 
τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, 
ως Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 9° θέμα 
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 του κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη -  
Βεκρή» και να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η οικονομική 
επιτροπή και εν συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εν λόγω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2019 αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής 
του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη -  Βεκρή, με την οποία μας 
αποστέλλουν οικονομικά στοιχεία για την έγκριση του απολογισμού, 
ισολογισμού οικονομικού έτους 2018, και σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 
11411/94/22-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου -  Δυτικής 
Μακεδονίας, το κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη -Βεκρή, αποτελεί για την 
πρώην Κοινότητα Επταχωρίου, ήδη Δήμο Νεστορίου, κεφάλαιο αυτοτελούς 
διαχείρισης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/39, τα
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Β. Το κείμενο ίου απολογισμού, ισολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα, 
να υποβληθούν στη Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών, Γραφείο Κοινοφελών 
Περιουσιών Δυτικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Ηπείρου -  Δυτικής 
Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.
Γ. Η παρούσα απόφαση, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο «πρόγραμμα 
διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (ινινλν.ηοείοηο.ει·).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2019
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
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