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εκέξα Ξέκπηε & ψξα

18:45, ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΝΠ
ΗΥΑΛΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ κεηά ηελ ππ’ αξηζ. 2900/23-02-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε
ηνπ Ξξνέδξνπ πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο Ππκβνχινπο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κε ηελ παξνπζία ησλ
Ππκβνχισλ:
1. ΑΓΑΚΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΝΚΔΛΖΠ

19.ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ

2. ΑΛΑΓΛΥΠΡΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

20.ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

3. ΓΔΥΟΓΑΘΝΞΝΙΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
4. ΘΑΟΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

21.ΒΙΑΣΝΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

5. ΘΝΡΡΑΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

22.ΓΑΙΗΑΡΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

6. ΘΟΑΠΠΑΘΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ

23.ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

7. ΚΞΝΟΗΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

24.ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

8. ΚΠΡΟΗΥΡΖ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

25.ΦΘΗΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

9. ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ

26.ΠΑΚΞΑΕΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

10.ΜΑΟΣΑΘΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

27.ΓΟΝΠΝΕΑΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

11.ΜΔΛΝΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
12.ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ – ΚΞΟΑΘΝΚΑΡΠΝ
ΓΔΥΟΓΗΑ
13.ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ
14.ΞΝΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
15.ΡΟΑΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ
16.ΡΠΔΟΞΔΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
17.ΣΝΛΓΟΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
18.ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
Ξι καηυηέπυ
εθιήζεζαλ.

Δημοηικοί

Ρύμβοςλοι

1. ΙΟΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
2. ΡΠΑΚΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
3. ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

δεν

πποζήλθαν

αλ

&

λφκηκα

4. ΓΑΒΗΙΙΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
5. ΑΙΔΒΗΕΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
6. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

Έηζη κε λφκηκε απαξηία εθφζνλ από ηα 33 μέλη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ
είναι παπόνηα

28, δειαδή ην κηζφ πιένλ έλα ηνπ φινπ αξηζκνχ απηψλ, ην

Ππκβνχιην αξρίδεη ηε ζπδήηεζε.
Ν Ξξφεδξνο γηα ηο μόνο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είπε:

Πην

άξζξν

50

ηνπ

Λ.

4182/2013

«Πχζηαζε

θνηλσθεινχο

ηδξχκαηνο»

πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «1. Ξεξηνπζία, ε νπνία δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο απνηειεί ίδξπκα πνπ
δηνηθείηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε ζπζηαηηθή πξάμε, φηαλ ε εθηέιεζε
ηνπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ αλαηίζεηαη ζε θπζηθά πξφζσπα ή ζε λνκηθά πξφζσπα
πνπ ζπληζηψληαη κε απηήλ. Νκνίσο ΑΓΑ: ΒΗΤΟΥ9Τ-ΛΝΤ απνηειεί απηνηειέο
ίδξπκα ε δηάζεζε πεξηνπζίαο ζε πθηζηάκελα λνκηθά πξφζσπα γηα θνηλσθειείο
ζθνπνχο, φηαλ νξίδεηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο δηνίθεζήο ηεο. 2. Ξεξηνπζία, ε νπνία
θαηαιείπεηαη
απηνδηνίθεζεο

ζε

πθηζηάκελα

θαη

ινηπά

ηδξχκαηα,

λνκηθά

ζσκαηεία,

πξφζσπα,

κε

νξγαληζκνχο

επηδησθφκελν

ηνπηθήο

ζθνπφ

πνπ

πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο θαη είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ επηδηψθεη ην
πθηζηάκελν λνκηθφ πξφζσπν, ρσξίο λα θαζνξίδεηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο δηνίθεζεο,
απνηειεί

νκάδα

πεξηνπζίαο

δηαθεθξηκέλε

απφ

ηελ

πεξηνπζία

ηνπ

λνκηθνχ

πξνζψπνπ σο θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο». Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο
δίλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ «Θεθαιαίνπ απηνηεινχο δηαρείξηζεο», ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε
ηνλ νξηζκφ πνπ είρε δνζεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχνληνο Λφκνπ. «3. Αλ δελ
πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα ή δελ ζπλάγεηαη επαξθψο απφ ηε ζπζηαηηθή πξάμε ν
επηδησθφκελνο ζθνπφο, ζεσξείηαη φηη ε πεξηνπζία έρεη θαηαιεηθζεί γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ, πνπ επηδηψθεη θαηά ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ην λνκηθφ
πξφζσπν θαη εληάζζεηαη ζηελ ππφινηπε πεξηνπζία ηνπ. Αλ ν ζθνπφο είλαη φκνηνο, ν
δε νξηδφκελνο ηδηαίηεξνο ηξφπνο δηνίθεζεο δηαθέξεη κφλν ζε επνπζηψδε ζεκεία απφ
ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ
ην θαηαζηαηηθφ ή ηνλ νξγαληζκφ ηνπ, ηφηε εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν εδάθην, ν
δε θαηά ηα αλσηέξσ ηδηαίηεξνο ηξφπνο δηνίθεζεο ηεξείηαη θαηά ην δπλαηφλ. Αλ
πξνθχςεη δηαθσλία γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ
απηήο απνθαζίδεη ε αξκφδηα αξρή κεηά απφ γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ, είηε
απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ. 4. Θνηλσθειήο
πεξηνπζία θάζε είδνπο πνπ πεξηέξρεηαη ζε ίδξπκα πνπ ππάξρεη ή άιιν λνκηθφ
πξφζσπν σο θιεξνλφκν, θιεξνδφρν ή δσξενδφρν, κε νπνηνδήπνηε ηχπν ή θαη
αηχπσο, αλαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκφδηα αξρή». Δπίζεο ζην άξζξν Άξζξν
59 «Ξξνυπνινγηζκνί ηδξπκάησλ», ηνπ αλσηέξσ Λφκνπ, πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα
θεθάιαηα απηνηεινχο δηαρείξηζεο, πξνβιέπεηαη φηη: «1. Ρα ηδξχκαηα ππνβάιινπλ
θάζε έηνο ζηελ αξκνδία αξρή πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ.
Ππληάζζνπλ επίζεο αλά δηεηία ζρέδηα δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο.
2. Αλ εθηεινχληαη πεξηζζφηεξνη ζθνπνί, εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε
ηδηαίηεξα θεθάιαηα. Καδί κε ηνλ απνινγηζκφ θαηαξηίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη γεληθφο
ηζνινγηζκφο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε γεληθή
θαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη

φιεο νη κεηαβνιέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηδξχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ αλαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξεο απνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Ν
πξνυπνινγηζκφο, ηζνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
ηνπ ηδξχκαηνο, εθφζνλ ππάξρεη θαη απνζηέιινληαη γηα αλάξηεζε ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν ηεο αξκφδηαο αξρήο. Ζ παξάιεηςε αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν απνηειεί
παξάβαζε ππνρξέσζεο, ε νπνία ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2α ηνπ
άξζξνπ 71. 3. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ είλαη εηήζηα θαη ζπκπίπηεη
κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηδξπκάησλ κπνξεί κε απφθαζε
ηεο αξκφδηαο αξρήο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο, αλ ππάξρνπλ
εηδηθνί ιφγνη. Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ππνβάιιεηαη ηξεηο (3)
κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν δε απνινγηζκφο καδί κε ηνλ
ηζνινγηζκφ κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ. Αλ δηαπηζηψλεηαη
αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ή άξλεζε ππνβνιήο ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ
θαη απνινγηζκψλ, ε αξκφδηα αξρή εθδίδεη άκεζα θαη θνηλνπνηεί εηδνπνίεζε ζηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηα νπνία ππάξρνπλ θαηαζέζεηο ησλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία
ππνρξενχληαη λα αξλνχληαη ηελ απφδνζε ησλ θαηαζέζεσλ, φπσο θαη ηελ εθηέιεζε
εληνιήο πιεξσκήο ζε βάξνο ησλ θαηαζέζεσλ απηψλ, επζχλνληαη δε έλαληη ηνπ
ηδξχκαηνο γηα θάζε δεκηά, πνπ ππέζηε απφ ηελ παξάιεηςή ηνπο. Ρελ αγσγή ζηελ
πεξίπησζε απηή κπνξεί λα εγείξεη θαη ην Γεκφζην. 4. Νη πξνυπνινγηζκνί θαη
απνινγηζκνί εγθξίλνληαη κε πξάμε ηεο αξκφδηαο αξρήο. Κε ηελ πξάμε έγθξηζεο
επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ πνζψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγξάθνληαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ε εγγξαθή λέσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ιφγνπο
λνκηκφηεηαο ή ζπκθσλίαο κε ηνπο νξηζκνχο ή ην ζθνπφ ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ή
αλ νη δαπάλεο θξίλνληαη ππεξβνιηθέο ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ηα
δηαηηζέκελα γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπ πνζά, νπφηε ηα ηειεπηαία πεξηθφπηνληαη ζην
εχινγν κέηξν. Κέρξη ηελ έγθξηζε, ε δηνίθεζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ
ηδξχκαηνο ελεξγείηαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, πνπ εγθξίζεθε ην πξνεγνχκελν
έηνο. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο δελ εγθξηζεί εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ θαη ε δηνίθεζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ δελ κπνξεί λα ελεξγεζεί
ζχκθσλα

κε

ην

πξνυπνινγηζκνχ

πξνεγνχκελν
απφ

ηελ
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Κε
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ηνπ
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Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα νξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ
θαη απνινγηζκψλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη
θαη ησλ βηβιίσλ, πνπ ηεξνχληαη απφ ηα ηδξχκαηα, ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ
εμφδσλ ησλ ηδξπκάησλ θαη είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ηνπο θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
δεηεκάησλ. ΑΓΑ: ΒΗΤΟΥ9Τ-ΛΝΤ 6. Πηηο πεξηνπζίεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ
δηελεξγείηαη θάζε ηέζζεξα (4) ρξφληα έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο απφ ειεγθηηθά
γξαθεία ηνπ άξζξνπ 21. Γηα ηελ ππνβνιή έθζεζεο, ηνλ εμ’ ππαξρήο έιεγρν απφ

ηελ Νηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε θαη ηνλ θαηαινγηζκφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 3 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 31. Ζ αξκφδηα αξρή κπνξεί λα δεηεί ηε
δηελέξγεηα

δεηγκαηνιεπηηθνχ

ειέγρνπ

απφ

ηελ

Νηθνλνκηθή

Δπηζεψξεζε

νπνηεδήπνηε. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ε
δηελέξγεηα δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ απφ ειεγθηηθά γξαθεία ζε πεξηνπζίεο κε εηήζηα
έζνδα κεγαιχηεξα απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ ή κε ελεξγεηηθφ
κεγαιχηεξν απφ δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000) επξψ. 7. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θαη ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ πεξηνπζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 50. Γηα θάζε θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο ππνβάιιεηαη ηδηαίηεξνο
πξνυπνινγηζκφο, απνινγηζκφο θαη ηζνινγηζκφο. 8. Ρα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ
δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή
Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο». Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ
4182/2013 πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη, θπξίσο, ζηελ κε έθδνζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ Ξ.Γ/ησλ Θ..Α. θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ. Δπίζεο ζεσξνχκε φηη
ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Λ. 4182/2013, θαηά ηελ άπνςή καο, δελ ξπζκίδεη κε
ζαθήλεηα ην ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ Θεθαιαίσλ
Απηνηεινχο

Γηαρείξηζεο.

Ππλεπψο

εμαθνινπζνχκε

λα

ιεηηνπξγνχκε

κε

ην

πξνυθηζηάκελν θαζεζηψο, φπσο απηφ είρε θαζνξηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
6 παξ. 4 ηνπ Λ. 2539/1997, ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο θαη ηηο
απαληήζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη κε ηελ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Λ. 4182/2013.
Ρηη ζςνέσεια έδσζε ην ιφγν ζηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θ. Ξαλαγηψηε Ξιεκκέλν, ν νπνίνο είπε:
Ολεμμένορ : Θχξηνη ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ν Γήκνο Κεζζήλεο θαηείρε ην
30% ελφο νηθνπέδνπ εθηάζεσο 679,48 ηεηξαγσληθψλ απφ θιεξνλνκηά ηεο Ησάλλαο
Γεσξγηάδνπ.
ΡΞΘΤΕΘΑ ΑΟΞΚΞΓΘΡΛΞΣ
ΕΡΞΔΑ
Πηνλ ινγαξηαζκφ «ΞΝΙΝΗΞΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΖΠ ΣΟΖΠΖΠ» εκθαλίδεηαη ην
πνζφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ηακεηαθφ δηαζέζηκν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Πηνλ ινγαξηαζκφ «Η Α) Έζνδα αθηλήησλ» εκθαλίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν
εηζπξάρζεθε απφ ηα έζνδα ελνηθίσλ.
Πηνλ ινγαξηαζκφ «Η Γ) Έζνδα Θαηαζέζεσλ π.ρ. ηφθνη» εκθαλίδεηαη ην πνζφ
ην νπνίν εηζπξάρζεθε απφ ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ.
Πηνλ ινγαξηαζκφ «ΗΗΗ ΘΗΛΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ»
νπνίν εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ
ΕΝΞΔΑ

εκθαλίδεηαη ην πνζφ ην

Πηνλ ινγαξηαζκφ «Η Γ) Έμνδα εθηέιεζεο ζθνπνχ ηνπ δηαζέηε εκθαλίδεηαη
ην πνζφ ην νπνίν δηαζέζακε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ δηαζέηε
ΡΞΘΤΕΘΑ ΘΡΞΚΞΓΘΡΛΞΣ
ΕΜΕΠΓΗΘΙΞ
Πηνλ ινγαξηαζκφ «Α. ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Αθηλεηνπνηήζεηο 1.γήπεδα,
νηθφπεδα» εκθαλίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ εθηίκεζε αμίαο ηνπ
αθηλήηνπ.
Πηνλ ινγαξηαζκφ «Γ ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 3. Θαηαζέζεηο ζε Ρξάπεδεο»
εκθαλίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν αθνξά θαηαζέζεηο.
ΟΑΘΗΘΙΞ
Πηνλ ινγαξηαζκφ «Α. ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ 1.Ίδηα Θεθάιαηα» εκθαλίδεηαη ην πνζφ
ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ εθηίκεζε αμίαο ηνπ αθηλήηνπ
Πηνλ ινγαξηαζκφ «Α. ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ 3. Απνζεκαηηθά» εκθαλίδεηαη ην πνζφ
ην νπνίν αθνξά απνζεκαηηθά θεθάιαηα.

ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΑ ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ»
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2017
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ
ΔΟΓΑ ΠΑΡΟΤΗ ΥΡΗΗ
Ι ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
Α) Έζοδα ακινήηων
Β) Έζοδα Κινηηών Αξιών π.σ. μεηοσέρ,
ομολογίερ.
Γ) Έζοδα Καηαθέζεων π.σ. ηόκοι.
Γ) Λοιπά έζοδα
ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

1.018.621,80

0,00

2.899,58

ΙΙ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ π.σ. είζππαξη οθειλών
παπελθοςζών σπήζεων.
ΙΙΙ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΠΑΡΟΤΑ ΥΡΗΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΔΞΟΓΑ
Ι ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΟΓΑ

2.899,58
1.021.521,38

Α) Έξοδα Λειηοςπγίαρ, Διοίκηζηρ και
Διασείπιζηρ Πεπιοςζίαρ
Β) Έξοδα Σςνηήπηζηρ Πεπιοςζίαρ
Γ) Έξοδα Εκηέλεζηρ ζκοπού ηος διαθέηη
Γ) Λοιπά Έξοδα
ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ

0,00

ΙΙ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΙΙΙ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ΠΑΡΟΤΗ ΥΡΗΔΩ

0,00

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΥΡΗΗ

1.021.521,38

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

1.021.521,38

Ο Πποϊζηάμενορ
Διεύθςνζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών

Παναγιώηηρ Πλεμμένορ

Ο Δήμαπσορ

Γεώπγιορ Τζώνηρ

ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ "ΙΩΑΝΝΑ ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ" ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31-12-2017
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Α. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα, νηθόπεδα
2. Κηίξηα κείνλ απνζβέζεηο
3. Έπηπια θαη Σθεύε κείνλ απνζβέζεηο
4. Μεηαθνξηθά κέζα κείνλ απνζβέζεηο
5. Λνηπέο αμίεο παγίωλ κείνλ απνζβέζεηο
ΤΝΟΛΟ Α
Β ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1. Εκπνξεύκαηα
2. Πειάηεο
3. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
1. Καηαζέζεηο ζε Τξάπεδεο
2. Λνηπά έζνδα εηζπξαθηέα
ΤΝΟΛΟ Β
Γ ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
1. Τακείν
2. Επηηαγέο
…………….
3. Καηαζέζεηο ζε Τξάπεδεο

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ
1. Ίδηα Κεθάιαηα
2. Μεηνρηθό Κεθάιαην
3. Απνζεκαηηθά
4. Υπόινηπν εηο λένλ

ΠΟΟ

ΤΝΟΛΟ Α

ΠΟΟ
552.898,02
465.723,78

1.018.621,80

0,00
Β ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ / ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Βρατσπρόθεσμες
1. Πξνκεζεπηέο
2. Γξακκάηηα πιεξωηέα
3. Φόξνη πιεξωηένη
1.018.621,80
4. Λνηπά έμνδα πιεξωηέ
Μακροπρόθεσμες
1. Ελππόζεθα Δάλεηα
1.018.621,80
2. Λεθζέληα δάλεηα πέξαλ ηνπ έηνπο
ΤΝΟΛΟ Β

0,00

ΤΝΟΛΟ Γ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ)

Ο Πποϊζηάμενορ
Διεύθςνζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών
Παναγιώηηρ Πλεμμένορ

0,00
1.018.621,80 ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β)

Ο Δήμαπσορ
Γεώπγιορ Τζώνηρ

1.018.621,80

Κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξφεδξνο θάιεζε ην Πψκα λα ιάβεη
ζρεηηθή απφθαζε. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ιαβψλ ππφςε ηελ εηζήγεζε
ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΩΜΑ
α/ Δγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΝΠ ΗΥΑΛΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε
β/ Δγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΝΠ ΗΥΑΛΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ
ρξήζεσο 2017, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε.
Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 1/2018.
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη φπσο
παξαθάησ:
Ξ Οπόεδπορ

Ρζψλεο Γεψξγηνο

α Λέλη
Αλαγλσζηφπνπινο Γεκήηξηνο
Γεσξγαθφπνπινο Θσλζηαληίλνο
Θαξχδεο Σξήζηνο
Θνηηαξίδεο Ληθφιανο
Θξαζζαθνπνπινο Πππξίδσλ
Κπνπξίθαο Θσλζηαληίλνο
Κπζηξησηε Γηαλλνχια
Ληθνιφπνπινο Αληψληνο
Μαξράθνο Ληθφιανο
Μελνγηάλλεο Ληθφιανο
Ξαλαγφπνπινπ – Κπξαθνπκάηζνπ Γεσξγία
Ρξάθαο Αλδξέαο
Ρζάκεο Θσλζηαληίλνο
Ρζεξπέο Αλαζηάζηνο
Σνλδξφο Ληθφιανο
Σξηζηφπνπινο Σξήζηνο
Αλαζηαζφπνπινο Δπζηάζηνο
Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο
Βιαρνδεκεηξφπνπινο Αλαζηάζηνο
Γαιηάηζνο Γεκήηξηνο
Γηαλλφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Ξαπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο
Ξαπαδφπνπινο Γεψξγηνο
Φχθηξεο Ληθφιανο
Πακπαδηψηεο Γεκήηξηνο
Αιεβίδνο Αζαλάζηνο
Γξνπζνπδάθνο Γεψξγηνο
Απνζηνιφπνπινο Θσλζηαληίλνο

Απνδεηθηηθφ Γεκνζίεπζεο
Πηε Κεζζήλε ζήκεξα ζηιρ 02 - 03 - 2018 ν ππνγεγξακκέλνο Κπνπξίθαο
Γεψξγηνο

Γεκνηηθφο

ππάιιεινο

θαηφπηλ

παξαγγειίαο

ηνπ

θ.

Γεκάξρνπ,

ηοισοκόλληζα ζην πξνο ηνχην νξηζκέλν κέξνο, πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Κεζζήλεο, ηην ςπ’ απιθ. 1/2018 απόθαζη ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ξ οισοκολλήζαρ

Ξι Λάπηςπερ

Ιακπξνπνχινπ Αλαζηαζία
Κπνπξίθαο Γεψξγηνο
Θαινγεξνπνχινπ Βαζηιεία

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ
ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡ ΗΥΑΛΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ
Ραρ. Γ/λζε: Νδφο Γεκάξρνπ
Ξ. Ξησρνχ
Ρ.Θ. 24 200 – Κεζζήλε
Ξιεξνθνξίεο: Π. Ληπκέλνπ
Ρει.: 2722360102
Φαμ: 2722022752

ΚΔΠΠΖΛΖ

02 –

ΑΟΗΘ. ΞΟΥΡ.:

03 – 2018

3243

Οπορ:
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Ξει/ζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ
Γηεχζπλζε Θνηλσθειψλ Ξεξηνπζηψλ
Δ/νζη: ΛΔΝ Ξαηξψλ - Αζελψλ 28
Ρ.Θ. 64 41 - Ξάηξα

ΘΕΛΑ: Απνζηνιή ηεο ππ’ αξηζ. 1/2018 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην κε ζέκα «Έγθξηζε Απνινγηζκνχ θαη Ηζνινγηζκνχ έηνπο 2017.»
Παο ζηέιλνπκε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
παξαθαινχκε γηα ηνλ έιεγρν & ηε λνκηκνπνίεζε απηήο.

Ππκβνχιηνπ&

Παο ελεκεξψλνπκε φηη νη ελ ιφγσ απφθαζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ Κεζζήλεο ζηε δηεχζπλζε http://www.messini.gr/apofasis-synedriaseondiikitikou-symvouliou/.
.
Ν Γήκαξρνο
Ρζψλεο Γεψξγηνο

