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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..131/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..13ης/8-4-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..8η Απριλίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
14946/4-4-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2016
(Χρήση 01/01 - 15/12/2016) του καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου
∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Ο ΘΕΣΠΙΣ»»
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης του υπάρχοντος
σχετικού ΚΑΕ για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ σε Κωδικό µε τον τίτλο
‘Αποζηµίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή
δηµιουργία αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο τον προαναφερόµενο τίτλο και β)
έγκριση άµεσης αναµορφώσεως του προϋπολογισµού έτους 2019 στο σκέλος
των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής άσκησης υποψηφίων
δικηγόρων και για κάθε έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 1ο: «Συµπλήρωση της αριθ. 66/2019 απόφασης Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την «Προµήθεια
ασφάλτου»».
ΘΕΜΑ 3ο: «Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας –του συνοπτικού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου
∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ 24%»
ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜ 5ο: «Αίτηµα της κ. Καψιµάνη Αγγελικής περί καταβολής αποζηµίωσης
για γδάρσιµο της δεξιάς πλευράς του οχήµατος που προκλήθηκε από εξέχον
πλέγµα µπάρας»
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα του κ. Μαπάκη Θεόδωρου περί καταβολής αποζηµίωσης
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής
συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και
ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν
για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής
µαθητών των γυµνασίων ∆ροσιάς και ∆ιονύσου και µαθητών του College
Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του
υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων
∆ιονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος Θεόδωρος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Καλαφατέλης Ιωάννης.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
3. Κριεµάδης Στέφανος.
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Κοντάκης Κυριάκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής
δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατος «α Προέλεγχος απολογισµού και
ισολογισµού o.ε. 2016 (Χρήση 01/01 - 15/12/2016) του καταργηθέντος
Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ KAI
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»»» λέγοντας ότι το θέµα πρέπει να συζητηθεί
λόγω του ότι ΄΄ένα µήνα πριν τις εκλογές σταµατά η λήψη αποφάσεων από το
∆Σ και για να προλάβει να εγκριθεί ο ισολογισµός-απολογισµός του ∆ήµου
ο.ε. 2016 πρέπει προηγουµένως να έχει εγκριθεί ο εν θέµατι απολογισµός του
καταργηθέντος ν.π..
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος µε τίτλo «Προέλεγχος
απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2016 (Χρήση 01/01 - 15/12/2016) του
καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ,
ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»»» ως κατεπείγον.
Αριθµός Απόφασης: ..131/2019..
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 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2016
(Χρήση 01/01 - 15/12/2016) του καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου
∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Ο ΘΕΣΠΙΣ»»
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1γ του Ν 3852//2010Πρόγραµµα Καλλικράτης, η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα
προελέγχου του απολογισµού .
Επίσης, σύµφωνα µε το αρθρ. 163, του Ν 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων) , εκείνος που ενεργεί την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου
υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στην Οικονοµική επιτροπή λογ/µό της
διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε. Ο απολογισµός που
υποβάλλεται στον ∆ήµαρχο αποτελείται από τον απολογιστικό πίνακα εσόδων
και εξόδων και από τα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισης που τον
συνοδεύουν και είναι αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των
άρθρων 40 & 41 του από 17-5/15.6.1959 Β. ∆/τος περί Οικονοµικής ∆ιοίκησης
και Λογιστικού των ∆ήµων & Κοινοτήτων .
Ο απολογισµός δεν
υποβάλλεται χωριστά για κάθε υπόλογο ταµία που τυχόν διαχειρίστηκε τα
οικονοµικά του ∆ήµου για ορισµένο χρονικό διάστηµα , αλλά ενιαίος για
ολόκληρο το οικονοµικό έτος ανεξάρτητα, από τα πρόσωπα που
διαχειρίστηκαν διαδοχικά τα οικονοµικά των ΟΤΑ στη διάρκεια του
οικονοµικού έτους ,γιατί η υπηρεσία θεωρείται απρόσωπη ,συνεχής και ενιαία.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και ότι:
1) Με την υπ΄ αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί «Κατάργησης Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο
ΘΕΣΠΙΣ)» αποφασίστηκαν τα εξής:
α) Η κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία:
«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο
ΘΕΣΠΙΣ)» και η απ’ ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το
∆ήµο όπως ρητά αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθ. Α∆Σ 41 και
79/2011 ΦΕΚ Β 694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση ∆.Σ.
∆ιονύσου αριθ. 113/2012 ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012).
β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που υπάρχουν στο όνοµα του
εν λόγω Ν.Π.∆.∆. µεταβιβάζονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, καθώς και τα
προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα ή Εθνικά ή µε ιδίους πόρους που
υλοποιεί το Νοµικό Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το
διάδοχο φορέα που είναι ο ∆ήµος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις
υποχρεώσεις, συµβάσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων
που δεσµεύουν το Νοµικό Πρόσωπο, καθώς, από την κατάργηση και έπειτα,
ο ∆ήµος ∆ιονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας.
γ) Οι υπηρεσίες του καταργουµένου Ν.Π.∆.∆., θα παρέχονται από το ∆ήµο,
από την
ηµεροµηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δηµοσίευση της απόφασης
κατάργησης στο ΦΕΚ.
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2) Με την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/1512-2016 φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, εγκρίθηκε η κατάργηση του
ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο
ΘΕΣΠΙΣ»».
3) Το γεγονός ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου µε τις αριθ. 149/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, καθίσταται καθολικός υπόχρεος και
διάδοχος φορέας του καταργηθέντος
ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας,
Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)».
Η Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου µε το αριθ. πρωτ.
16034/31-05-2017
έγγραφό της υπέβαλλε στον ∆ήµο τα απολογιστικά
στοιχεία εσόδων – εξόδων του, οικονοµικού έτους 2016.
Ο απολογισµός
παρουσιάζει:

του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου, "Ο ΘΕΣΠΙΣ"

ΕΣΟ∆Α - ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Χρηµατικό Υπόλοιπο 31/12/2014
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΞΟ∆Α - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Έξοδα
Αποθεµατικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ο.ε. 2016

364.149,65 €
74.128,91 €
309.426,86 €
747.705,42 €

598.662,30 €
149.043,12 €
747.705,42 €

Οι οικονοµικές καταστάσεις ο.ε. 2016 (ισολογισµός – αποτελέσµατα χρήσης –
πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων – προσάρτηµα) επισυνάπτονται στην
παρούσα εισήγηση. Παραθέτουµε δε την παρακάτω κατάσταση όπου
φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 6ης χρήσης του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
∆ιονύσου, "Ο ΘΕΣΠΙΣ" .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01 15/12/2016
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών
και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορέςπρόστιµα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από
Κρατικό Προϋπολογισµό
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50.473,42
0,00
319.811,83

370.285,25
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Μείον: Κόστος αγαθών και
υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα)
εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα
εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας
δηµοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµµα)
εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και
συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα)
εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα
έσοδα
3. Έσοδα προηγούµενων
χρήσεων
4. Έσοδα από επιστροφές
(αχρεωστήτως) καταβληθέντων
Mείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα
έξοδα
3. Έξοδα προηγούµενων
χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα
αποτελέσµατα (έλλειµµα)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων
παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές
ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειµµα)

440.367,86
-70.082,61
0,00
-70.082,61
101.977,25
999,99

-173.059,85
3.596,04
60,00
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3.536,04
-169.523,81

1,67
0,00
0,00

1,67

390,35
120,55

510,90

-509,23
-170.033,04

8.407,95
8.407,95

Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις του νοµικού
προσώπου, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούνται από :
-

102.977,24

Τον Ισολογισµό της Χρήσεως.
Την Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως.
Τον Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων.
Το Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων.

0,00
-170.033,04
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Κατά τη 6η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2016 – 15 ∆εκεµβρίου 2016),
το ΝΠ∆∆ παρουσίασε έλλειµµα ποσού 170.033,34€ έναντι πλεονάσµατος
88.252,81€ που είχε παρουσιάσει κατά το προηγούµενο ο.ε. 2015.
Σύµφωνα µε το αρ.163 του Ν. 3463/2006 ( Κώδικας ∆ήµων &
Κοινοτήτων) ο Ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης, πριν την υποβολή
τους στο δηµοτικό συµβούλιο , ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή –
λογιστή.
Με την υπ.αριθµ. 228/12-09-2017 απόφασή της η Ο.Ε. του ∆ήµου
ενέκρινε την δαπάνη και διάθεσε την πίστωση για τον τακτικό έλεγχο των
Οικονοµικών Καταστάσεων του ΝΠ∆∆ "Ο ΘΕΣΠΙΣ", ο.ε. 2016, και µε την
31224/2743/04-10-2017 απόφαση ∆ηµάρχου ανατέθηκε η εν λόγω υπηρεσία
στην Εταιρία DFK PD AUDIT AE , Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 163 η οποία ανέθεσε την εν
λόγω εργασία στην Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια, κα Μαργαρίτα Α.
Παναγιωτοπούλου
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων ( ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων
χρήσης , πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και προσαρτήµατος ) του ΝΠ∆∆,
εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές
των διεθνών ελεγκτικών προτύπων .
Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής
αναφέρει εάν το ΝΠ∆∆ εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων
και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το
οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων και των νοµικών
τους προσώπων. Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που
αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην
ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων
χρήσης. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής
υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου , στην οποία θα περιλαµβάνει
,τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις
αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από
τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.
Επίσης ο απολογισµός & ισολογισµός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση
ελέγχου του ορκωτού- λογιστή, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα
σ’ έναν
µήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του και η υποβολή του
ανακοινώνεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Έχοντας υπόψη
Τα απολογιστικά στοιχεία του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου "Ο ΘΕΣΠΙΣ" Ο.Ε.
2016,όπως αυτά δόθηκαν από την Ταµειακή Υπηρεσία
Τον Ισολογισµό (Οικονοµικές καταστάσεις) του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου
"Ο ΘΕΣΠΙΣ" Ο.Ε. 2016.
Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006.
Το άρθρο 72 παρ.1γ του Ν.3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
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Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την
έγκριση του Απολογισµού - Ισολογισµού ο.ε. 2016 (χρήση 01/01/2016 15/12/2016) του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου "Ο ΘΕΣΠΙΣ".

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Τα απολογιστικά στοιχεία του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου "Ο ΘΕΣΠΙΣ"
Ο.Ε. 2016,όπως αυτά δόθηκαν από την Ταµειακή Υπηρεσία
 Τον Ισολογισµό (Οικονοµικές καταστάσεις) του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
∆ιονύσου "Ο ΘΕΣΠΙΣ" Ο.Ε. 2016.
 Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006.
 Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Απολογισµό - Ισολογισµό ο.ε. 2016 (χρήση 01/01/2016 15/12/2016) του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου "Ο ΘΕΣΠΙΣ" και
εισηγείται σχετικά στο ∆Σ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
5. Κοντάκης Κυριάκος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Κοινοποιήση
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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