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 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22/2014  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 276/14 ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και  των αποτελεσμάτων 

χρήσεως Δήμου Αλμωπίας, για το οικονομικό έτος 2013. 

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29 Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

18.00΄  (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου με αριθμό 34669/22-12-2014,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε 

Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 

και το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).    

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν παρόντα  είκοσι ένα (21) 

μέλη και ονομαστικά οι: 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2- Ουργαντζόγλου Απόστολος  

3- Αβραμίκας Στέφανος 

4- Κετικίδης Ιωάννης 

5- Χουρσόγλου Χρήστος 

6- Μπάτσης Χρήστος 

7- Γούδης Γεώργιος 

8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 

9- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος 

10- Βέσκος Δημήτριος 

11- Γεωργίου Χρήστος 

12- Ρώσσης Ιωάννης 

13- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα 

14- Ζαχαριάδης Κων/νος 

15- Πασόης Δημήτριος 

16- Καλδερεμτζή Δέσποινα 

17- Παρούτογλου Νικόλαος 

18- Μπαγκή Αικατέρινη 

19-Ιωαννίδης Ιωάννης 

20-Νικολαϊδης Κωνσταντίνος  

21-Μπογδάνης Μιχαήλ 

22-Σηφάκης Γιάννης 

23-Ασβεστόπουλος Δημήτριος  

24-Κόγιος Ανδρέας 
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   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Σαββίδης Γεώργιος 

2- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

3- Σηφάκης Γιάννης 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Ταρασίδης Γρηγόριος  –Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας 

2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού  

3. Μάρκου Γεώργιος-Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου 

4. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

5. Σούγαρης Δημήτριος-Τοπικής Κοινότητας Θεοδωρακείου 

6. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

7. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας 

8. Κωνσταντινίδης Αντώνιος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 

9. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

10. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων 

11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 

12. Δημητρίου Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δώδεκα  (12), 

οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Μακρυγιάννη Πολυξένη, Προϊσταμένη του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το  

μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά στην έγκριση απολογισμού- ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσεως, για το οικονομικό έτος 2013  : 

Με τις παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), ορίζονται 

τα εξής : 

1. Έως το τέλος  Μαϊου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου 

του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που 

έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης  ορίζονται με το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 2 του  άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις 

μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες  αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα 

προελέγχει και, το αργότερο  πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό 

και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, 

τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, 

ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή –λογιστή  και τον αναπληρωτή του 

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών   καταστάσεων (ισολογισμού, 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, 
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εφαρμόζει τις αρχές για τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, οι 

οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 

ελέγχου του , ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε  ορθά το κλαδικό λογιστικό 

σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 

των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων  οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό  

σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και άλλες παρατηρήσεις   που αφορούν σε σημαντικές  

ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση  στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση 

ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του , παραθέτοντας, επιπροσθέτως 

και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή –

λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

4. Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με 

πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις 

του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για τον  αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο 

διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και 

παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό 

ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει την λήψη 

απόφασής του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται  η εμπρόθεσμη   πρόσκλησή του στην ειδική 

συνεδρίαση. 

Ο δήμαρχός με έγγραφο του κοινοποιεί  την απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από τη συνεδρίαση στο 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που 

δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 

5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού 

ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 

(ΦΕΚ 248
Α
΄), όπως ισχύει , υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα 

αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου  που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος 

και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα 

διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας.» 
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Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Ν.3548/07 άρθρο 6 παρ 7 , η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών , απολογισμών , ισολογισμών και λοιπών 

οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού , καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και 

απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο Δήμο ή την 

κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό  του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες 

περιλαμβάνονται  στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται 

τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις  καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός 

των ορίων του Νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.                     

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου 

Αλμωπίας για το οικ. έτος 2013, ο ορκωτός λογιστής κ. Τσαραμανίδης Γ.Γρηγόριος, προέβη στη σύνταξη 

πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθ. 247/2014 απόφασή της σύμφωνα με την οποία  κατάρτισε τον 

απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του    Δήμου της χρήσης 2013, υπέβαλλε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2013, προς έγκριση  μαζί με τα 

αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση.  

Για την εισήγηση του απολογισμού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε τον λόγο στην κα 

Μακρυγιάννη Πολυξένη, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, η οποία είπε τα εξής : 

  «Εμείς θα κάνουμε εισήγηση για τον Ταμειακό Απολογισμό… Ο Απολογισμός του έτους 2013, συνολικά σε ότι 

αφορά τα έσοδα ανήλθαν  σε 13.568.762,04 €, ενώ το σύνολο των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 14.068.762,04€. 

Από αυτά τα τακτικά υπήρξε μια απόκλιση των προϋπολογισθέντων από των απολογισθέντων, είναι αυτός ο 

πίνακας που σας διανεμήθηκε. Αυτό, με αποτέλεσμα των ενεργειών που έγιναν καθ’όλη την διάρκεια της 

χρονιάς  τόσο σε δεσμεύσεις και έξοδα  όσο και  εισπραχθέντα, ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε τρίμηνο γίνεται μια 

έκθεση της Οικονομικής και προσαρμόζεται ανάλογα ο προϋπολογισμός, αυτό είναι αυτό που βλέπουμε  σήμερα 

εδώ …. Εγώ, απλά τα νούμερα μόνο μπορώ να πω, φαίνεται πόσο μειώθηκαν σε απολογιστικά τα χρήματα που 

έρχονται από τα τακτικά έσοδα, βλέπουμε ποια είναι τα  εισπραχθέντα υπόλοιπα, το χρηματικό υπόλοιπο που 

μεταφέρθηκε την επόμενη χρονιά  και αντίστοιχα από κάτω βλέπουμε ποια ήταν  και η πορεία των  εξόδων, σε 

αμοιβές προσωπικού, έξοδα τρίτων, λοιπά γενικά έξοδα, τοκοχρεολύσια δανείων, προμήθειες, μεταβιβάσεις σε 

τρίτους, πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών  και λοιπές προβλέψεις που έχουν γίνει… Παρακάτω σε 

επενδύσεις, αφορά κυρίως κάποια πράγματα που γίνονται  από την ΣΑΤΤΑ και από κει και πέρα τοκοχρεολύσια  

δανείων και αποθεματικών για την επόμενη χρονιά. Αυτό σήμερα ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή και 

εισηγείται σήμερα σε εσάς.» 

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών, ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με την έγκριση του απολογισμού, οικονομικού 

έτους 2013, έτσι όπως τέθηκε από τους Υπερεσιακούς Παράγοντες των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Αλμωπίας. 
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 Ο κ. Κόγιος Ανδρέας, δήλωσε ότι καταψηφίζει τον απολογισμό. 

          Για την εισήγηση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2013, ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ., έδωσε τον λόγο στον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Γρηγόριο Γ. Τσαραμανίδη, ο οποίος είπε τα εξής : 

“Να ξεκινήσω με την έκθεση την δικιά μας, των ορκωτών ελεγκτών, για την χρήση 2013 και να αναφερθώ και σε 

κάποια κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων  αργότερα. Εμείς ουσιαστικά βλέπουμε την 

οικονομική κατάσταση ενός Δήμου, βάσει του ισολογισμού 31-12. Κάτω ακριβώς από τον ισολογισμό είναι και 

οι παρατηρήσεις μας, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και να διαφοροποιούν.. την εικόνα του ισολογισμού.. . 

Στην πρώτη μας παρατήρηση, η οποία προέκυψε από έλεγχο γράφουμε : 

1. Στο υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών  και 

υπηρεσιών» περιλαμβάνονται απαιτήσεις  σε καθυστέρηση συνολικού ύψους ευρώ 2.000 χιλ. περίπου 

που προέρχονται από έσοδα του Δήμου που έχουν  βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις για τα οποία δεν 

έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.000χιλ. περίπου για ζημία  που ενδεχομένως  θα προκύψει 

από την μη ρευστοποίηση  αυτών, με συνέπεια τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια  να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 1.000χιλ. περίπου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η Διοίκηση 

του Δήμου να προβεί στα προσήκοντα  διοικητικά μέτρα που απαιτούνται  για την είσπραξη  των 

ακίνητων  απαιτήσεων  λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες παραγραφής των απαιτήσεων αυτών. 

2. Το σύνολο των επίδικων υποθέσεων κατά του δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.500χιλ  περίπου. 

Εκτιμούμε ότι η μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις  λόγω επίδικων υποθέσεων 

ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των ευρώ 2.000χιλ. περίπου, με συνέπεια ο λογαριασμός Αποτελέσματα 

χρήσης και προηγούμενων χρήσεων καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια  της 31.12.2013 να εμφανίζονται 

αυξημένα κατά  ποσό ευρώ 2.000χιλ. περίπου. Λόγω του ότι δεν λάβαμε επιστολές από το σύνολο των 

νομικών συμβούλων  του Δήμου, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς για το σύνολο των 

επίδικων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που μπορεί  να 

προβάλλει οποιοσδήποτε τρίτος  κατά του Δήμου στο προβλεπτό  μέλλον για την οποία  θα έπρεπε να 

γίνει πρόβλεψη  στις Οικονομικές Καταστάσεις  του Δήμου κατά την 31.12.2013. 

3. Τα αποτελέσματα κλειόμενης χρήσεως επιβαρύνθηκαν με δαπάνες ποσού ευρώ 1.500χιλ. περίπου που 

αφορούν έξοδα προηγούμενων χρήσεων  που δεν είχαν λογιστεί εμπρόθεσμα  και δεν είχαν επιβαρύνει 

τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα αποτελέσματα της 

χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα κατά ποσό ευρώ 1.500χιλ. περίπου… 

4. Τα αποτελέσματα της κλειόμενης  χρήσεως ωφελήθηκαν με έσοδα ποσού ευρώ 550 χιλ. περίπου  που 

αφορούν έσοδα προηγούμενων  χρήσεων που δεν είχαν λογιστεί  εμπρόθεσμα  και δεν είχαν ωφελήσει 

τα αποτελέσματα  των προηγούμενων χρήσεων. Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα αποτελέσματα  της 

χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 550χιλ. περίπου.  

Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μας» 

ΑΔΑ: 7ΕΒ0ΩΨΩ-ΕΟΡ
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Κατόπιν ο κ. Τσαραμανίδης, προέβη σε λεπτομερή ανάλυση του  πίνακα ισολογισμού Δήμου Αλμωπίας, της 

31
ης

   Δεκεμβρίου 2013, έτσι όπως διανεμήθηκε σε κάθε μέλος χωριστά.  

Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 22/2014 της ειδικής συνεδρίασης της 29
ης

 Δεκεμβρίου 2014. 

Κατά την διαλογική συζήτηση, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων  πήραν τον λόγο, κατέθεσαν τις απόψεις 

και τις προτάσεις τους και δόθηκαν  στην συνέχεια οι απαιτούμενες  διευκρινήσεις  από τον εισηγητή.  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.   

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τις ανωτέρω εισηγήσεις και έλαβε υπόψη 

 Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 

 Το Ν.3548/07 άρθρο 6 παρ 7 

 Το πιστοποιητικό ελέγχου  και την έκθεση ελέγχου  που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό 

ελεγκτή - λογιστή. 

 Την υπ’αρίθμ. 247/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού, 

ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2013 και την σχετική έκθεση της 

Οικονομικής Επιτροπής 

 Τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους 2013 

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(με 23 ψήφους υπέρ) 

 
1. Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού  και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2013, όπως 

εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσας απόφασης. 

2. Την δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν.3548/07 άρθρο 6 παρ. 7 

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του 

ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
 

 Τον απολογισμό – ισολογισμό  και  τα αποτελέσματα χρήσεως Δήμου Αλμωπίας, για το οικονομικό 

έτος 2013 καταψήφισε ο κ. Κόγιος Ανδρέας. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   276/2014 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία   29-12-2014 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

    ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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