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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/29-03-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 59/2021
Θέμα 8ο: Έγκριση της υπ΄αρ. 46/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που
αφορά στον απολογισμό του ΦΟ.Π.Η έτους 2019.
Σήμερα την 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από
11/03/2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 και τις υπ’ αρ.18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.3313/24-03-2021 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν
εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.
4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
συμμετείχαν 6:
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του όγδοου θέματος έθεσε υπόψη
των μελών του την υπ’αρ.46/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ ¨Φορέας
Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)¨, που αφορά τον απολογισμό οικονομικού έτους 2019:
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, την υπ΄αρ.46/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» με την οποία προήλεγξε και ενέκρινε τον
απολογισμό εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» οικονομικού
έτους 2019 και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει την υπ΄αρ.46/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας
Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» που αφορά την έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων
οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα είναι εξακόσιες τριάντα επτά
χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (637.026,23€), τα έξοδα είναι εξακόσιες
είκοσι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (620.923,97€) και το
χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη χρήση έτους 2020 είναι δέκα έξι χιλιάδες εκατόν
δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (16.102,26€).
• Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
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Ηράκλεια 02-04-2021
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Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος
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