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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου 

Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2017. 

 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. και 

των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010, έως το τέλος Μαῒου εκείνος που ενεργεί 

την ταμειακή υπηρεσία του δήμου υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική 

Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.  

 Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Οικονομική 

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, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με την έκθεσή 

της στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε 

τον απολογισμό, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της 

Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του, για την έγκριση του απολογισμού 

και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε 

ειδική γι’ αυτό το σκοπό συνεδρίαση στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των 

οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.  

 Στους Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο στην ανωτέρω 

ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται και παρίσταται και ο 

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

πιστοποιητικό ελέγχου.  

 Με την ολοκλήρωση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του 

έτους 2017 και ύστερα από τις αριθμ. 379/2018 και 576/2018 αποφάσεις Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες έγινε ο προέλεγχος του απολογισμού και 

ισολογισμού του Δήμου Βέροιας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του 

Ν. 3463/2006, σας υποβάλλουμε τον απολογισμό και ισολογισμό τη; Διαχειριστικής 

Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017), συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου 

της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλούμε να αποφασίσετε:  

 Για την έγκριση ή μη του Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2017 του 

Δήμου Βέροιας, όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2017, σύμφωνα με την συνημμένη 

έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού σας γνωρίσουμε ότι: 

 Ο Απολογισμός του Δήμου Βέροιας  του έτους 2017 παρουσιάζει: Έσοδα: 

36.888.455,10€,  Έξοδα:  29.006.802,47€ και Χρηματικό Υπόλοιπο: 7.881.652,63€.  



 Ο Ισολογισμός του Δήμου Βέροιας χρήσης 2017 παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο 

Ενεργητικού: 138.720.478,51€, Γενικό Σύνολο Παθητικού: 138.720.478,51€  

 Καθαρά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Χρήσης: 506.625,31€.  
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