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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :
261 /2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Α̟ό το ̟ρακτικό της 14 /29/10/2012 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
ΘΕΜΑ :

Αριθµός
Α̟όφασης
261/2012

Έγκριση Α̟ολογισµού οικ. έτους 2011 ∆ήµου
Σουφλίου

Στο Σουφλί , σήµερα την 29/10/2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.00 µ.µ.
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, ύστερα α̟ό την υ̟’ αριθ: 23853/25/10/2012 ̟ρόσκληση του κ.
Προέδρου ̟ου δηµοσιεύθηκε και
ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους , σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο ̟ρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα
27 ( είκοσι ε̟τά ) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν :
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Παρόντα Μέλη
Αρ̟ατζάνης Σταµάτιος
Γαλό̟ουλος Νικόλαος
∆ελή-Χασάν Σουλεϊµάν
∆ουλακάκης Θεόδωρος
Ζα̟άρτας Παναγιώτης
Καζάκης Ευάγγελος
Καραγιάννης Χρήστος
Καρακόλιας Γρηγόριος
Καλακίκος Παναγιώτης
Καλιούνης Ιωάννης
Μαλιαχούστας Θεοδόσιος
Μολλά-Αχµέτ Αµέτ
Μ̟εκήρ Νετζµετήν
Παρασκευάς Παρασκευάς
Πασχάλης Κωνσταντίνος
Πατέλης Α̟όστολος
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Α̟όντα Μέλη
Αλατζιάς Χαράλαµ̟ος
Αρβανιτό̟ουλος Αθανάσιος
∆έδογλου Σ̟ύρος
∆ηµούτσης Αθανάσιος
Κυριακίδης Χαράλαµ̟ος
Μουσίκας Γεώργιος
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Σιαρναφέρης Γεώργιος
Σκαρκάλας Παναγιώτης
Τοκαµάνης Χρήστος
Χαριτούδης ∆ηµήτριος
Χριστοδούλου Πασχάλης

Ο ∆ήµαρχος κ. Ευάγγελος Πουλιλιός ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο ∆ηµήτριος Τσιρο̟ούλας
υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των ̟ρακτικών.
∆ια̟ιστώθηκε α̟αρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι ε̟τά (27) µελών
βρέθηκαν ̟αρόντα µέλη είκοσι ένα ( 21 ).
Ε̟ίσης ̟αρών ήταν ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών κ.
Πιστόλας Νικόλαος και η υ̟εύθυνη υ̟άλληλος του ∆ι̟λογραφικού του
∆ήµου κα Μυστακέλη Βαρβάρα.
Α̟ουσίαζε δικαιολογηµένα ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Ζιγκερίδης
∆ηµήτριος, συντάκτης της έκθεσης ελέγχου του ∆ήµου Σουφλίου για το έτος
2011.
Ο ̟ρόεδρος κος Καλιούνης Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της
ειδικής συνεδρίασης, έθεσε υ̟όψη του δηµοτικού συµβουλίου την µε
αριθµό 154/24.10.2012 κατά ̟λειοψηφία α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής ̟ου αφορούσε τον οικονοµικό Α̟ολογισµό του ∆ήµου Σουφλίου
για το οικονοµικό έτος 2011 ό̟ως ̟αραδόθηκε α̟ό τον υ̟όλογο
διαχειριστή, δηλαδή α̟ό τον ταµία της ταµιακής υ̟ηρεσίας του ̟ρώην
∆ήµου Σουφλίου, µε όλα τα ̟αραστατικά διαχειριστικά στοιχεία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Νόµου 3463/2006 (ο Κώδικας ∆ήµων
και Κοινοτήτων), η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ροελέγχει και, υ̟οβάλλει τον
Α̟ολογισµό µαζί µε την έκθεσή της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στην συνέχεια ο Προϊστάµενος της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας του
∆ήµου Σουφλίου διάβασε τη συνταχθείσα α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
εισηγητική έκθεση για τον ̟ροέλεγχο ̟ου άσκησε στον Α̟ολογισµό για την
οικονοµική διαχείριση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υ̟όψη του, την 154/24.10.2012
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, την εισήγηση του Προϊσταµένου της
Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου, την έκθεση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής, την νοµιµότητα και ̟ληρότητα της τήρησης των σχετικών
̟αραστατικών και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Νόµου 3463/2006
(∆.Κ.Κ.) και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση στην ο̟οία µειοψήφησαν οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. ∆ελή-Χασάν, κ.Ζα̟άρτας, κ. Καλακίκος, κ.
Μαλιαχούστας, κ. Τοκαµάνης & κ. Χριστοδούλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Εγκρίνει την µε αριθµό 154/24.10.2012 α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής ̟ου εγκρίθηκε κατά ̟λειοψηφία και αφορά τον οικονοµικό
Α̟ολογισµό του ∆ήµου Σουφλίου για το έτος 2011, ο ο̟οίος σύµφωνα
µε τον α̟ολογιστικό ̟ίνακα εµφανίζει:
ΕΣΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΟΝ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΕΞΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΟΝ
9.415.181,79 € ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

8.391.081,92 €
1.024.099,87 €

:

Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αύξοντα αριθµό 261/2012
Αφού αναγνώστηκε τα ̟ρακτικό αυτό υ̟ογράφεται ως ακολούθως:
Σωστό Α̟όσ̟ασµα
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Σουφλίου

Ευάγγελος Πουλιλιός

