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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 5/2018 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 8/2018
Περίληψη
«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων α΄ και β΄
τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Συ.Δ.Ν.Α.»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.) σήμερα Τρίτη 23/10/2018 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την από 19/10/2018 πρόσκληση του Προέδρου της που
δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
247 του Ν. 3463/2006.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από το σύνολο των 3 τακτικών
μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 3 (καθώς και το 1 αναπληρωματικό μέλος):
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Το αναπληρωματικό μέλος κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης συμμετέχει χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 263/2018 για το 1ο θέμα της
ημερησίας διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
«Σας υποβάλλουμε για έγκριση τα απολογιστικά στοιχεία του Συνδέσμου για το
α΄ και β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2018, όπως υποβλήθηκε από την ταμία του
Δ. Καλλιθέας κ. Μαντά Μαρία, που εκτελούσε την ταμειακή διαχείριση του Συνδέσμου
κατά το διάστημα αυτό, με το με αρ. πρ. ΣυΔΝΑ 222/24-09-18 έγγραφό της.
Ο Οικονομικός Απολογισμός των τριμήνων α΄ και β΄ του οικονομικού έτους 2018
παρουσιάζει :
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1.ΕΣΟΔΑ
α) Τακτικά : 291.343,30 €
β) Έκτακτα : 0,00 €
γ) Έσοδα παρελθόντων ετών : 0,00 €
δ) Εισπράξεις παρελθόντων ετών : 0,00 €
ε) Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους : 237.369,07 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 528.712,37 €
2.ΕΞΟΔΑ : 0,00 €
(Δεδομένου ότι κατά τα τρίμηνα α΄ και β΄ του οικονομικού έτους 2018 δεν
πραγματοποιήθηκαν δαπάνες)
Τελικά ο Οικονομικός Απολογισμός των τριμήνων α΄ και β΄ του οικονομικού
έτους 2018 παρουσιάζει :
ΕΣΟΔΑ : 528.712,37 €, ΕΞΟΔΑ : 0,00 €, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 528.712,37 €, το
οποίο ποσό και παρέμεινε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Eurobank
Ergasias A.E., στους λογαριασμούς που διατηρεί ο Συ.Δ.Ν.Α.».
Η Ε.Ε. μετά τον προέλεγχό της και αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό,
το άρθρο 247 του ν. 3463/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό των τριμήνων α΄ και β΄ του
οικονομικού έτους 2018 που παρουσιάζει :
ΕΣΟΔΑ 528.712,37 €, ΕΞΟΔΑ : 0,00 €, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 528.712,37 €, το
οποίο ποσό και παρέμεινε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Eurobank
Ergasias Α.Ε., στους λογαριασμούς που διατηρεί ο Συ.Δ.Ν.Α.
Υποβάλλει την έκθεση αυτή για τα περαιτέρω στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

