
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.108/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Πύληαμε έθζεζεο θαη θαηάξηηζε ηνπ απνινγηζκνύ, ηζνινγηζκνύ θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ 
ρξήζεο έηνπο 2017 Γήκνπ Βηζαιηίαο  

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13785/20-
11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
 

 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΧΟ 
ΒΑΓΑΟΙΖΠ ΒΑΗΝΠ 
ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ξξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο Ηωάλλεο 
(ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ν Ξξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 3ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Σν άξζξν 163 ηνπ N.3463/2006(ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ 

αθνξά Απνινγηζκόο - Ηζνινγηζκόο Γήκωλ αλαθέξεη: 
1. Έσο ην ηέινο Μαΐνπ, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνβάιιεη δηα κέζνπ ηνπ 

δεκάξρνπ ζηε νηθνλνκηθή επηηξνπή ινγαξηαζκό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ έιεμε. Σα ζηνηρεία 
πνπ πεξηιακβάλεη ν ινγαξηαζκόο ηεο δηαρείξηζεο νξίδνληαη κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
175. Ο ινγαξηαζκόο ππνβάιιεηαη εληαίνο, αλεμάξηεηα από ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ηπρόλ γίλεη, σο πξνο ηα 
πξόζσπα εθείλσλ πνπ ελεξγνύλ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία. 

2. Μέζα ζε δύν (2) κήλεο αθόηνπ παξέιαβε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηα πξνειέγρεη 
θαη ην αξγόηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο, καδί κε έθζεζή ηεο ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα Γήκνπο πνπ εθαξκόδνπλ ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

3. Ο ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, 
ειέγρνληαη από έλαλ νξθσηό ειεγθηή ινγηζηή. 

Ο νξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκνύ, 
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Γήκνπ, 
εθαξκόδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ, νη 
νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλώλ ειεγθηηθώλ πξνηύπσλ. ην ρνξεγνύκελν πηζηνπνηεηηθό 
ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ν Γήκνο εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνύλ ην νηθνλνκηθό, ινγηζηηθό θαη δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα ησλ Γήκσλ. 
Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη όιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζε ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηώδε 
επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή νξζόηεηα θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Δθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο ππνρξενύηαη λα θαηαξηίδεη θαη έθζεζε 
ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα όζα πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρό ηνπ, παξαζέηνληαο, επηπξνζζέησο θαη 
ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα. Η έθζεζε ειέγρνπ ππνβάιιεηαη από ηνλ νξθσηό ειεγθηή ινγηζηή ζην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

4. Σν ζπκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ αθόηνπ παξέιαβε ηνλ απνινγηζκό ή θαη ηνλ 
ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηελ έθζεζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ 
γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη δηαηππώλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηόλ, 
ζε εηδηθή γηα απηόλ ην ζθνπό ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαηαη θαη ν δηεπζπληήο ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 
ηνπ Γήκνπ. 

Η ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ππέβαιε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 
γηα έγθξηζε όπσο παξαθάησ: 

  

http://web3.eetaa.gr:8080/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=175
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ΔΠΝΓΑ 

 Ξξνϋπνινγηζζέληα Βεβαηωζέληα Δηζπξαρζέληα Δηζπξαθηέα 
ππόινηπα 

Σαθηηθά 7.371.657,56 7.064.546,25 5.111.063,68 1.948.590,21 

Έθηαθηα 2.611.776,44 2.618.730,87 1.310.549,56 1.308.181,31 

Χξεκαηηθό 

ππόινηπν 

2.649.235,55 2.649.235,55 2.649.235,55 0.00 

ΠΛΝΙΝ 12.632.669,55 12.332.512,67 9.070.848,79 3.256.771,52 

ΔΜΝΓΑ 
 Ξξνϋπνινγη-

ζζέληα 
Δηδηθέο 

πηζηώζεηο 
Δληαιζέληα Ξιεξωζέληα  Αδηάζεηεο 

πηζηώζεηο 

πόινηπα 
πιεξωηέα 

Δμνδα 12.216.003,65 12.630.297,56 6.847.606,66 6.847.606,66 5.782.760,65 0 

Απνζεκαηηθό 34.022,76 2.371,99 0,00 0,00 2.371,99 0 

ΠΛΝΙΝ 12.250.026,41 12.632.669,55 6.847.606,66 6.847.606,66 5.785.132,64 0 

ΣΟΖΚΑΡΗΘΑ ΞΝΙΝΗΞΑ 

Ξεξηγξαθή Ξνζό 

Χξεκαηηθό ππόινηπν ηξέρνπζαο ρξήζεο      2.223.242,1315 

 
Θέησ ππόςε ζαο ην ζρέδην ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017 ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο ππνγεγξακκέλν από ηνλ νξθσηό ινγηζηή όπσο έρεη θαηαξηηζζεί από ηελ 
αξκόδηα ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνο ςήθηζε. 

Με ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε  

1. Λα ζπληάμνπκε ηε ζρεηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 γηα λα ηελ ελζσκαηώζεη καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ & ηελ έθζεζε 
ηνπ νξθσηνύ ινγηζηή γηα ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 2017.  

2. Λα εγθξίλνπκε ηνλ ηζνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο ρξήζεο 2017 ελζσκαηώλνληαο ηε ζρεηηθή 
έθζεζε ηεο επί ηνπ ηζνινγηζκνύ, ε έθζεζε ηνπ νξθσηνύ ινγηζηή θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ 
εθιεθηή ινγηζηή.  

3. Λα εηζεγεζνύκε πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην Γήκνπ Βηζαιηίαο ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ 
θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 
ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Θαηαξηίδεη ηνλ απνινγηζκό, ηζνινγηζκό & ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ηε ζρεηηθή 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ηα 

νπνία ζα ελζσκαηώζεη καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ & ηελ έθζεζε ηνπ νξθσηνύ ινγηζηή 

πνπ ζα παξαιεθζνύλ από ηνλ Γήκν ελ επζέησ ρξόλσ.  

Δμνπζηνδνηεί ηoλ Γήκαξρν θαη πξόεδξν ηεο επηηξνπήο γηα ηελ πξνώζεζή ηνπ 

Ιζνινγηζκό θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2017 όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2017 ηνπο πξνο έγθξηζή από ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην θαη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 108/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: Ψ9ΙΞΩ9Β-ΣΒΓ
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