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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Βέροιας, 

διαχειριστικής περιόδου 2019. 

 

Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου η Οικονομική Επιτροπή παρέλαβε τον 

Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, τα προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) 

ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου και προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο, υποβάλλει 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 Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και την Έκθεση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του, για την έγκριση του Ισολογισμού/Αποτελεσμάτων 

Χρήσης 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 2019 και ύστερα: α) από την αριθμ. 165/2020 Απόφαση ΟΕ με την οποία έγινε η 

έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2019, β) από την 442/2020 Απόφαση ΟΕ 

με την οποία έγινε η έγκριση του Απολογισμού(Εσόδων-Εισπράξεων, Εξόδων-

Πληρωμών & Επενδύσεων) έτους 2019 καθώς και ο προέλεγχος του 

Ισολογισμού/Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2019 του Δήμου Βέροιας, σε εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και της παρ.1 του άρθρου 40 του 

Ν.4735/20, σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό/Αποτελέσματα Χρήσεως της 

Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019), συνοδευόμενα από την 

έκθεση ελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλούμε να αποφασίσετε: 

Για την έγκριση ή μη του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 

2019 του Δήμου Βέροιας, όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2019, σύμφωνα με την 

συνημμένη έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού σας γνωρίσουμε ότι: 

Ο Ισολογισμός του Δήμου Βέροιας χρήσης 2019 παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο 

Ενεργητικού: 131.770.150,72€, Γενικό Σύνολο Παθητικού: 131.770.150,72€ και 

Καθαρά Αποτελέσματα (έλλειμμα) Χρήσης: 355.396,95€.  
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