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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 5/2020 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 79/2020 Περίληψη 

«Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων  
οικονομικού έτους 2019» 

 
Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, και ώρα 

10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 
21/02/2020 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 
με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία γιατί  από 
το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και δύο (2) 
αναπληρωματικά. 
 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)  

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)  

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ  

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. 

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος και Ηλιάδης Νικόλαος.  
Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και 

νόμιμα καλέστηκαν. 
 

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

ΑΔΑ: ΨΗ0ΡΩΕΚ-ΣΩΝ



 
1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 6606/10-02-2020 εισηγητικό έγγραφο της Ταμία του Δήμου, το οποίο 

έχει ως εξής: 
 

 
Πρόεδρε,  
έχοντας υπόψη:     

1. Το άρ. 163 Ν. 3463/2006 σύμφωνα με την οποία έως το τέλος Μαΐου εκείνος που ενεργεί 
την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Δημαρχιακή 
Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε  

2. Την με αρ. 629/2018 του Δημάρχου Καλλιθέας περί ορισμού Π.Ο.Υ. (ΑΔΑ:6ΨΠ7ΩΕΚ-8ΛΥ), 
3. Την με αρ. 632/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ταμία (ΑΔΑ:ΨΣ81ΩΕΚ-ΦΓΚ), 
 

  
σας υποβάλλουμε συνημμένα τον ταμειακό απολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 
καθώς και την έκθεση επί του απολογισμού του δήμου Καλλιθέας, ως αναπόσπαστο τμήμα του και 
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.   
 
 
 
 
 
 
 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (παρ. 1 περ. γ’)  όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9-8-2019) και με το Ν. 4625/2019  
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 
4.- Τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα οικονομικού έτους 2019. 

 
 
 
 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

 
Προελέγχει τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με 

τον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και τον 
υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 

Καταψήφισαν οι κ.κ. Ασκούνης Κωνσταντίνος και Ηλιάδης Νικόλαος. 
 
 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ    

 
 

     ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
 
 

ΑΔΑ: ΨΗ0ΡΩΕΚ-ΣΩΝ
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