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ΑΔΑ: 6ΨΨΦ46ΜΟΞ9-ΑΘΥ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

Αρ. Απόυ. 12/2018

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ηο Πρακηικό 7/2018 ηης ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηοσ Σσνδέζμοσ
Δήμων Νόηιας Αηηικής

ΘΔΚΑ : «Έγκριση απολογιστικών στοιτείων α΄ και β΄ τριμήνοσ οικονομικού έτοσς
2018 τοσ Πσ.Γ.Λ.Α.»

ηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Λόηηαο Αηηηθήο (π.Γ.Λ.Α.), ζήκεξα Γεπηέξα
12/11/2018 θαη ώξα 14:30 π.κ., ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ηελ από 08/11/2018
πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ..
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) ηαθηηθώλ κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα πέληε (5) κέιε:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΡΛΑΒΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ

ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΙΙΗΘΔΑ

2. ΘΟΛΓΤΙΖ ΑΛΓΡΔΑ

ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΙΗΚΟΤ

3. ΘΤΡΗΑΘΟΠΟΤΙΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΟ ΘΑΙΙΗΘΔΑ

4. ΦΩΣΖΡΟΠΟΤΙΟ ΗΩΑΛΛΖ

ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ ΠΑΙΑΗΟΤ ΦΑΙΖΡΟΤ

5. ΥΑΣΕΖΓΑΘΖ ΓΗΟΛΤΗΟ

ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΑΙΑΗΟΤ ΦΑΙΖΡΟΤ

Ο Πξόεδξνο δηάβαζε ην εηζεγεηηθό κε αξ. πξση. 297/2018 γηα ην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
«αο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ γηα ην α΄ θαη β΄
ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπσο ππνβιήζεθε από ηελ ηακία ηνπ Γ. Θαιιηζέαο θ.
Καληά Καξία, πνπ εθηεινύζε ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ηνπ πλδέζκνπ θαηά ην δηάζηεκα απηό,
κε ην κε αξ. πξ. πΓΛΑ 222/24-09-18 έγγξαθό ηεο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ
γηα έιεγρν. Ζ ηειεπηαία ηνλ έιεγμε θαη ηνλ ελέθξηλε κε ηελ απόθαζή ηεο κε αξ. 8/2018.
Ο Νικονομικός Απολογισμός ησλ ηξηκήλσλ α΄ και β΄ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018
παξνπζηάδεη :

ΑΔΑ: 6ΨΨΦ46ΜΟΞ9-ΑΘΥ

1.ΔΠΝΓΑ
α) Σαθηηθά : 291.343,30 €
β) Έθηαθηα : 0,00 €
γ) Έζνδα παξειζόλησλ εηώλ : 0,00 €
δ) Δηζπξάμεηο παξειζόλησλ εηώλ : 0,00 €
ε) Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελνπ έηνπο : 237.369,07 €
ΠΛΝΙΝ ΔΠΝΓΩΛ : 528.712,37 €
2.ΔΜΝΓΑ : 0,00 €
(Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηα ηξίκελα α΄ θαη β΄ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δαπάλεο).
Σειηθά ν Νικονομικός Απολογισμός ησλ ηξηκήλσλ α΄ και β΄ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018
παξνπζηάδεη :
ΔΠΝΓΑ : 528.712,37 €, ΔΜΝΓΑ : 0,00 €, ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ : 528.712,37 €, ην
νπνίν πνζό θαη παξέκεηλε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζηελ Eurobank Ergasias A.E.,
ζηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξεί ν π.Γ.Λ.Α.
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό θαη ην άξζξν 247 ηνπ λ. 3463/2010
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Θαη εγθξίλεη ηνλ Νικονομικό Απολογισμό ησλ ηξηκήλσλ α΄ θαη β΄ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2018 πνπ παξνπζηάδεη :
ΔΠΝΓΑ 528.712,37 €, ΔΜΝΓΑ : 0,00 €, ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ : 528.712,37 €, ην νπνίν
πνζό θαη παξέκεηλε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζηελ Eurobank Ergasias Α.Δ., ζηνπο
ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξεί ν π.Γ.Λ.Α.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ:

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΘΑΟΛΑΒΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΘΝΛΓΙΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ
ΘΟΗΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΦΩΠΡΖΟΝΞΝΙΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΣΑΡΕΖΓΑΘΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ

