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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 23/2019 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  02 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 9495/25-11-19 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του 
Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Μητσογιάννης Νικ.  1. Κρικώνης Χρ. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος                   2.Γκατζόγιας Παν. 

3. Ζαρδούκας κων.   
4. Τσεργάς Κων.   

5. Κολλάτος Κων.   

6. --   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 

ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέματος, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 1ο ).  «Απολογισμός – ισολογισμός ΔΟΠΑΠΕΠΤ, οικον. έτους  2017»             
Αριθμός   Απόφασης  ( 116 ) 
    
Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του 
άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: 
«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής 
υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την 
περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 
  
Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του 
Ν.3463/06 και της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
  
Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 
«3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον 
απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με 
εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή 
κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-240-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
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της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η 
εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 
  
Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των 
ισολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού 
Συμβουλίου (περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν.4623/19) 
  
Από 30.10.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4635/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των 
απολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του 
Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με 
την περίπτ.δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19) 
 
Στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα 
χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΕΠΤ  με την αριθ. 
17/2019 [ΑΔΑ: ΨΖΥ7ΟΚΨ5-0ΚΞ]  σχετική του απόφαση, ενέκρινε τον Απολογισμό-
Ισολογισμό οικον. έτους 2017, την οποία μας απέστειλε για επικύρωση.  
  

Σας παραθέτω τα κατωτέρω: 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

Προς την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Το 2017 ήταν η έβδομη διαχειριστική χρήση από την έναρξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
ΔΟΠΑΠΕΠΤ. 
 Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που 
ακολουθούν, το 2017 ο ΔΟΠΑΠΕΠΤ κατέβαλε προσπάθεια οργάνωσης εκδηλώσεων (αθλητικών, 
πολιτιστικών κ.λ.π.), όπως και βελτίωσης της οργάνωσης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Δημοτών 
μέσω συμβάσεων που σύναψε με καλλιτέχνες μουσικούς. 
 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ΝΠΔΔ της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 
174.822,50 και αναλύονται σε πίνακα που ακολουθεί. 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής: 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις € 0,00 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 19.823,50 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 154.999,00 

75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών € 0,00 

76 Έσοδα κεφαλαίων € 0,00 

 Σύνολο Οργανικών Εσόδων Α € 174.822,50 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 0,00 

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων € 0,00 

82.07 Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων € 0,00 

 Σύνολο Ανόργανων Εσόδων Β € 0,00 

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 174.822,50 

 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσης 2017 έχει ως εξής: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-177-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-163-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89/
ΑΔΑ: 7ΖΨΙΩΗ7-ΘΤΥ



25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών € 20.888,70 

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 0,00 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 0,00 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 68.271,29 

62 Παροχές τρίτων € 67.232,18 

63 Φόροι – Τέλη € 0,00 

64 Διάφορα έξοδα € 107.567,85 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 70,00 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος € 9.556,92 

67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις € 0,00 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων Α € 273.586,94 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 0,00 

82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων € 3.238,77 

 Σύνολο Ανόργανων εξόδων Β € 3.238,77 

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 276.825,71 

 
 Το παραπάνω ποσό των οργανικών εξόδων και αναλώσεων το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 
273.586,94 με βάση το φύλλο μερισμού επιμερίσθηκε στις διάφορες λειτουργίες του ΝΠΔΔ ως εξής: 
Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών  € 199.168,84 
Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας  € 74.348,10 
Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων  € 0,00 
Δ) Στο Χρηματοοικονομικό κόστος  € 70,00 
 € 273.586,94 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 Με βάση τα παραπάνω το αποτέλεσμα της έβδομης χρήσης από την έναρξη του 
νεοσύστατου ΝΠΔΔ μας, υπήρξε αρνητικό (έλλειμμα) με το ποσό των ευρώ 102.003,21. Την 
31.12.2017 έχουμε πλεόνασμα εις νέο  από την έναρξη λειτουργίας του νεοσύστατου ΝΠΔΔ ίσο με το 
ποσό των ευρώ 115.069,00.  

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία 
ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 141.967,19 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 
70.780,16 (από τις οποίες ποσό ευρώ 9.433,92 αφορούν στις αποσβέσεις της χρήσεως 2017), η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 71.187,03.  

 
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 Το ΝΠΔΔ δεν έχει συμμετοχές.  
7. ΔΑΝΕΙΑ 

 Δεν υπάρχουν δάνεια.  
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ κατά την 31.12.2017, ανέρχεται 
στο ποσό των ευρώ 58.578,25 από το οποίο ποσό ευρώ 30.941,35 αφορά υπόλοιπα προμηθευτών 
από έργα και δαπάνες τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων (χωρίς τις υποχρεωτικές κρατήσεις 
από Φόρους κ.λ.π. οι οποίες εμφανίζονται στους λογαριασμούς 54 & 55 της Γενικής Λογιστικής). 
 Οι συνολικές απαιτήσεις του ΝΠΔΔ την 31.12.2017 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 
150.000,00 το οποίο αναλύεται ως εξής:  

Απαιτήσεις   
Απαιτήσεις από Δήμο Τεμπών € 150.000,00 
Σύνολο € 150.000,00 
Μείον: Προβλέψεις μη είσπραξης απαιτήσεων « 0,00 
Σύνολο μετά τις προβλέψεις € 150.000,00 
   
Χρεώστες Διάφοροι € 0,00 
   
Σύνολο Χρεώστες διάφοροι € 0,00 
   
Γενικό σύνολο απαιτήσεων € 150.000,00 
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9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΝΠΔΔ  κατά την 31.12.2017 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 
9.308,89 εκ των οποίων ποσό ευρώ 21,51 βρίσκονται ως μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ και ποσό 
ευρώ 9.287,38 βρίσκονται στην Τράπεζα Πειραιώς. 

 
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Κεφάλαιο του ΝΠΔΔ ανέρχεται την 31.12.2017 στο ποσό των ευρώ 56.920,43 και δεν παρουσίασε 
μεταβολή στην κλειόμενη χρήση. 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω αναλύσεις οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις 
απεικονίζουν με σαφήνεια την οικονομική πορεία του ΝΠΔΔ της χρήσης 2017. 
 Περαιτέρω αναγνωρίζουμε την ανάγκη οργάνωσης αποθήκης υλικών και τη βελτίωση 
παρακολούθησης των αγορών και αναλώσεων των αποθεμάτων.  
 

Συκούριο, 18/11/2019 
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 
τέσσερις (4) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 
21 Νοεμβρίου 2019. 

Λάρισα, 21 Νοεμβρίου 2019 
Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15861 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ΚΩΔ Έσοδα & εισπράξεις Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 
Βεβαιωθέντα 

έσοδα 
Εισπραχθέντα 

Έσοδα 

 
Υπόλοιπο 

Εισπραχθέντων 

0 Τακτικά έσοδα 165.826,00 165.826,00 169.823,50 169.823,50 
 

0,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 5.000,00 4.999,00 4.999,00 

 
0,00 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από ΠΟΕ 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

 
 
 

0,00 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και Τρίτων  40.600,00 43.600,00 39.400,41 39.400,41 

 
 

0,00 

5 
Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου έτους 115.905,45 115.905,45 115.905,45 115.905,45 

 
 
 

0,00 

  Σύνολο Πόρων 472.331,45 480.331,45 330.128,36 330.128,36 
 

0,00 

 

ΚΩΔ Έξοδα και Πληρωμές Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 
Τιμολογηθέντα 

έξοδα 
Πληρωθέντα 

έξοδα 
 
 

61,62 
Αμοιβές και παροχές 
τρίτων 144.177,77 140.544,77 135.503,47 126.056,47 

 
 

63,64, 
65 

Λοιπά γενικά έξοδα - 
Προμήθειες τραπεζών 87.300,00 110.455,71 107.340,89 89.223,15 
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66 
Προμήθειες - 
αναλώσεις υλικών 22.332,92 21.624,74 21.185,66 14.989,59 

 

67-68 

Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους- Λοιπά γεν. 
έξοδα 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

 
 
 

81 
Πληρωμές για 
υποχρεώσεις ΠΟΕ 67.070,19 67.070,19 66.168,22 47.444,40 

 
 

82 
Λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις 

 
 

40.659,27 43.659,27 735,15 40.068,39 

 

85 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης εισπρ. 
υπολ. βεβαιωμ. κατά 
τα ΠΟΕ εντός του 
οικον. έτους 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 

 

  Επενδύσεις          

71 
Αγορές και 
προμήθειες παγίων 6.500,00 3.885,47 3.037,47 3.037,47 

 
 

9111 Αποθεματικό  8.291,30 91,30 0,00 0,00  

  
Σύνολο εξόδων και 
πληρωμών  472.331,45 480.331,45 333.970,86 320.819,47 

 

 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ 31/12/2017  9.308,89  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΝΙΔΟΥ 

 
Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :  

 Τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις 

 την υπ’ αριθ. 17/2019 [ΑΔΑ: ΨΖΥ7ΟΚΨ5-0ΚΞ] απόφαση του  ΔΟΠΑΠΕΠΤ για την 
υποβολή του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του 
οικονομικού έτους και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

 το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από 
τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

και μετά από διαλογική συζήτηση.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Την έ γ κ ρ ι σ η  του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 
του ΔΟΠΑΠΕΠΤ έτους 2017 (αριθ. αποφ. ΔΟΠΑΠΕΠΤ 17/2019 [ΑΔΑ: ΨΖΥ7ΟΚΨ5-0ΚΞ]), 
όπως εμφανίζονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   116/2019 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

          O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
           Μητσογιάννης  Νικ. 
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