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                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                    

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 14/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 121/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Απολογισμός και ισολογισμός χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Δήμου Πεντέλης». 

 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  25 Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  08.30΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18882/19-9-2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα  εννέα (9) συνολικά μέλη, 
από τα οποία οκτώ (8)  είναι τακτικά μέλη και ένα (1)  είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή 
Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα). 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική, 

ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος και η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προμηθειών  του Δήμου κ. Μυλωνά Αναστασία. 
  
 
       Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,   
αφού ανέφερε ότι έχουν προσκληθεί και παρίστανται στη συνεδρίαση η ορκωτός ελεγκτής – λογιστής  κ. Γάτσιου 
Ιφιγένεια και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του νομικού προσώπου κ. Μούστρης Παναγιώτης,  έθεσε  υπόψη των μελών την  
με αριθ. πρωτ. 1739/2-9-2019 εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Πεντέλης»  κ. Μούστρη Παναγιώτη,   η οποία έχει ως εξής: 
 
Θέμα: Έγκριση ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης έτους 2018. 
 
        Σας υποβάλουμε την υπ’ αριθμόν 23/9.7.2019 απόφαση  του Διοικητικού μας Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση 
ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης έτους 2018” (AΔΑ: 78ΙΕΟΛΗΑ-ΟΥΣ) και παρακαλούμε για την 
έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
        Επίσης η Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών με αρ. πρωτ. 1831/23-9-2019 εισήγηση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»  κ. Μούστρη Παναγιώτη,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Ορκωτού  χρήσης έτους 2018» Ορθή Επανάληψη. 
 
       Σας υποβάλουμε την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 26/10.7.2019 απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου 
με θέμα: “Παραλαβή - έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων του Ο.Π.ΑΘ. 
χρήσης 2018 ήτοι ταμειακού απολογισμού εσόδων εξόδων, ισολογισμού εσόδων εξόδων, αποτελεσμάτων χρήσης, 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

6. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  

ΑΔΑ: 78ΥΟΩΞ3-Θ6Π
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διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος επί του ισολογισμού” (AΔΑ: 62ΨΚΟΛΗΑ-5Β6) και παρακαλούμε για την 
έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
        Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 
στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,  και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα των άρθρων 234 και 240. (ΦΕΚ Α΄114). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1vi. 

⎯ Την υπ’ αριθ.23/2019 Απόφαση (Ορθή Επανάληψη) του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Πεντέλης» (ΑΔΑ: 78ΙΕΟΛΗΑ-ΟΥΣ) με θέμα «Έγκριση του ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 
έτους 2018», όπως υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1739/2-9-2019 διαβιβαστικό του 
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μούστρη Παναγιώτη.  

⎯ Την υπ’ αριθ.26/2019 Απόφαση (Ορθή Επανάληψη) του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Πεντέλης» (ΑΔΑ: 62ΨΚΟΛΗΑ-5Β6) με θέμα «Παραλαβή – έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή επί 
των οικονομικών καταστάσεων του Ο.Π.ΑΘ. χρήσης 2018 ήτοι ταμειακού απολογισμού εσόδων – εξόδων, 
ισολογισμού εσόδων – εξόδων, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος επί του 
ισολογισμού», όπως υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1831/23-9-2019 διαβιβαστικό 
του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μούστρη Παναγιώτη. 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18884/19-9-2019 πρόσκληση. 
 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ταμειακό απολογισμό και τον ισολογισμό χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & 
Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»,  όπως υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 23/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του νομικού προσώπου (ΑΔΑ: 78ΙΕΟΛΗΑ-ΟΥΣ) και ελέγχθηκαν από την ορκωτό λογιστή - ελεγκτή κ. Γάτσιου 
Ιφιγένεια, σύμφωνα με την σχετική Έκθεση Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων του Ο.Π.ΑΘ. χρήσης 2018 
που υποβλήθηκε με την  υπ’ αριθμ. 26/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  νομικού προσώπου (ΑΔΑ: 
62ΨΚΟΛΗΑ-5Β6). 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  121/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
 
                               Η  Πρόεδρος  

            
 
                     Τα Μέλη 

                    της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
5. Βιλιώτης Ηλίας 
6. Κρανιώτης Παναγιώτη 
7. Φειδοπιάστης  Αντώνης 
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                            Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

ΑΔΑ: 78ΥΟΩΞ3-Θ6Π
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