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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  46/23-11-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  471/2016                     ΘΕΜΑ.  Απόφαση προελέγχου ισολογισµού

∆ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους

2015.   

        

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  σήµερα  την  23η-11-2016  ηµέρα

Τετάρτη  και  ώρα  8.30 π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά

από την υπ’αριθ. 40051/18-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)

περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη

απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη ,δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Πράτανος Απόστολος, Αντιπρόεδρος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος                                       1. Βογιατζής ∆ηµήτριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος                              

4. Γεωργαλή Ζωή    

5. Γκιζάρης Στέργιος

6. Αναγνώστου Πασχάλης

7. Αποστόλου Στυλιανός

8. Καρκατζούνης Θεοφάνης

  

κηρύχτηκε από τον  Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.        

  

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Λόγω  απουσίας  του  Προέδρου,  χρέη  εκτελεί  ο  Αντιπρόεδρος  κος  Πράτανος

Απόστολος.

Ο Αντιπρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι

σύµφωνα µε το άρθρο 163 του ∆ΚΚ(Ν.3463/2006)  και τις διατάξεις του άρθρ. 24

του Ν.3202/2003 καθώς και τις διατάξεις του Π∆ 315/1999 «Περί ορισµού του

περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού
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Σχεδίου  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  (ΟΤΑ  Α  Βαθµού)»  η  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή

µέσα  σε  δύο  (2)  µήνες  αφότου  παρέλαβε  τα  στοιχεία  του   λογαριασµού

διαχείρισης  του  οικονοµικού   έτους  που  έληξε  τα  προελέγχει  και  το  αργότερο

πέντε  (5)  ηµέρες  µετά  τη  λήξη  του  διµήνου  υποβάλλει  τον  απολογισµό  και

προκειµένου  για  δήµους,  οι  οποίοι  εφαρµόζουν  το  κλαδικό  λογιστικό  σχέδιο

∆ήµων και Κοινοτήτων τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε

έκθεσή της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

 Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο ∆.Σ.

ελέγχονται  από  έναν  ορκωτό  ελεγκτή-λογιστή,  ο  οποίος   συντάσσει

πιστοποιητικό ελέγχου µε παρατηρήσεις για την ορθή  εφαρµογή του κλαδικού

λογιστικού σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων και την τήρηση των διατάξεων του

∆ΚΚ και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων καθώς και σχετική έκθεση

ελέγχου.     

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Αντιπρόεδρος  έθεσε  υπόψη  της  επιτροπής  τα

στοιχεία  του  λογαριασµού  του  οικονοµικού  έτους  2015  (ισολογισµό,

αποτελέσµατα χρήσεως, έκθεση ελέγχου και πιστ/κό ελέγχου ορκωτού λογιστή)

του ∆ήµου Θέρµης, ζήτησε τον έλεγχό τους και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης και

την κάλεσε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Αντιπροέδρου

και  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  163  του  ∆ΚΚ(Ν.3463/2006),του  άρθρ.  24  του

Ν.3202/2003, του Π∆ 315/1999 και του Ν. 3852/2010

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    µε πλειοψηφία

Εισηγείται την έγκριση του ισολογισµού εσόδων και εξόδων του πρώην ∆ήµου

Θέρµης  οικονοµικού  έτους  2015 σύµφωνα  µε  την  συνηµµένη  έκθεσή  της  που

επικυρώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και εµφανίζει:

Α)  ΕΣΟ∆Α:   

ΟΡΓΑΝΙΚΑ:                                             18.977.293,41Ευρώ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ:                                              4.776.192,11Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :                              23.753.485,52Ευρώ  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ:                  6.665.713,77Ευρώ

Β) ΕΞΟ∆Α:

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α :                               21.099.422,83Ευρώ  

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α:                                   5.710.657,08Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ:                          1.219.836,96Ευρώ   

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ:                                28.029.916,87Ευρώ
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Με  την  παρούσα  απόφαση  υποβάλλονται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  και  ο

ισολογισµός   µαζί  µε  το  πιστοποιητικό   ελέγχου  και  την  έκθεση  ελέγχου  του

ορκωτού λογιστή.

∆ιαφωνούν οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος και Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος καθώς

συνδέεται  άµεσα  µε  το  σχέδιο  του  προϋπολογισµού  µε  το  οποίο  έχουν  επίσης

διαφωνήσει. 

O ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης ψηφίζει λευκό. 

   

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  471/2016.

    Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:

   

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

         

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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