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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 47ης /16-12-2010
Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής
Αριθμ. απόφ. 325/2010

Περίληψη: «Προέλεγχος του ισολογισμού και των
χρήσης 2009 του Δήμου Κορυδαλλού».

αποτελεσμάτων

ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1. ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. (τακτικό)

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. (τακτικό)

2. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Θ. (τακτικό)

2. ΚΡΟΥΠΗ ΑΛ. (τακτικό)

3. ΤΖΙΡΙΤΑΣ Μ. (τακτικό)

3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δ. (τακτικό)

4. ΓΚΟΓΚΟΣ Γ. (αναπλ.)

4.

Στον Κορυδαλλό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 16 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή που αναφέρεται παραπάνω, μετά από την αριθμ
52008/2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΦΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 4
τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Η.Δ. που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση που νόμιμα
κοινοποιήθηκε στις 10-12-2010.

Στο 4ο θέμα (2ο Η.Δ.), ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής τα

εξής:
1.

Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του Κ.Δ.Κ

2.

Τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό-αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) οικονομικού
έτους 2009 καθώς και την έκθεση διαχείρισης.

3. Το με αρ. πρωτ.: 51989/10-12-2010
Χριστοφορίδη το οποίο έχει ως εξής :

υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρχου κ. Δημ.

2

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Δ.Ε. εξέτασε λεπτομερώς τις οικονομικές καταστάσεις
(ισολογισμό-αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) οικονομικού έτους 2009 καθώς και την έκθεση
διαχείρισης.
Τέλος ο Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα να αποφασίσει σχετικά με τον προέλεγχο του ισολογισμού.
Η Δ. Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της όλα τα προαναφερόμενα και μετά από
διαλογική συζήτηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό- αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα)
Οικον. έτους 2009, καθώς και την έκθεση διαχείρισης όπως υπεβλήθησαν από τον Πρόεδρο της
Δημαρχιακής Επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό της 47ης Συνεδρίασης
Κορυδαλλός 16-12-10
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

