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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               25.7.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 182/2018 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Ιούλη, του έτους 2018, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

15817/20.7.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4)  

Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος) 5) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 6) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 7) Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 9)Λαδάς Παράσχος  (μέλος). 

  Απόντες: Oυδείς. 

       

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, η Οικονομική Επιτροπή αφού έχει παραλάβει 

τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου, πρέπει να προβεί σε 

προέλεγχο αυτών μέχρι το τέλος Ιουλίου και το αργότερο μέχρι πέντε (5) Αυγούστου και τέλος να τα υποβάλει 

μαζί με την σχετική έκθεσή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ήδη από 31/5/2018 σας έχει παραδοθεί από τον προϊστάμενο  της ταμειακής υπηρεσίας ο απολογισμός και ο 

ισολογισμός μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου για τη χρήση 2017. 

 

Με βάση τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Υπηρεσία να αποφανθεί για τον προέλεγχο του  Απολογισμού, 

Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2017, όπως απεικονίζονται στις υποβληθείσες καταστάσεις 

Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης και μαζί με την συνταχθείσα έκθεσή της, να τα υποβάλει 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια, πρέπει εντός διμήνου, αφού λάβει υπόψη του τις παραπάνω οικονομικές 

καταστάσεις και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού λογιστή–ελεγκτή, να τα εγκρίνει σε ειδική συνεδρίαση 

που θα συγκληθεί για  το σκοπό αυτό. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου             

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία  

(με ψήφους: 7 υπέρ-1 αποχή η Λαΐνάκου Αφροδίτη, 1 λευκό ο Λαδάς Παράσχος) 

  

Α) Προελέγχει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2017, (με βάση τα υποβληθέντα 

στοιχεία και τις καταστάσεις της υπηρεσίας), τα οποία θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την 

συνταχθείσα Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε να εγκριθούν σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006. 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2018. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  25.7.2018  

                                                                                          

Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

 

Μαρία Αποστολίδου 
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