
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.085/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάηωλ ρξήζεο 2018 ηεο Θνηλωθεινύο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο  

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 20ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί π ε :  
Η νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10660/18-09-2019 έγγξαθν ηεο κε ζέκα 

«Έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2018 ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ 
Βηζαιηίαο» καο αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

Με ηελ αξηζκ.35/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 
Γήκνπ Βηζαιηίαο  εγθξίλνληαη  νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ε Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηεο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1-1 έσο 31-12-2018. 

Λακβάλνληαο ππόςε: ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 άξζξν 260 παξ.4 θαζώο θαη ηεο 
ΚΤΑ.50891/10-9-2007 ΦΔΚ 1876/14-9-2007 ηεύρνο Β΄ ην Γεκνηηθό πκβνύιην κέζα ζε δύν κήλεο 
από ηελ ππνβνιή απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ ηζνινγηζκνύ δηαηππώλνληαο 
ζρεηηθά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ επ΄απηνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4623/2019  άξζξν 3. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ έρνληαο ππ΄όςε: 
1- ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ηέινπο ρξήζεσο 2- ηελ έθζεζε ειεγθηώλ, 3- ηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 2018, 4- ην πξνζάξηεκα ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 5-  ηνλ πίλαθα παγίσλ θαη εμόδσλ πνιπεηνύο απνζβέζεσλ ρξήζεο 2018, 
6.- ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο πξνηείλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε 
έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2018 ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ 
Βηζαιηίαο. 

 Η ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ αξηζκ.35/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη 
απνηειεζκάηωλ ρξήζεο 2018 ηεο Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο» κε 

ηελ νπνία εγθξίλνληαη  νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ε Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1-1 έσο 31-12-2018 
ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.πξωη.10660/18-09-2019 εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 85/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

  

ΑΔΑ: ΨΞΣΜΩ9Β-ΑΒΜ
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