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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 8/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 8/4.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθωλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζηωζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ ήηαλ:
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Χιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
ΑΠΟΝΣΔ
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Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ηωλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ηωλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήηωλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ηωλ θάηωζη Τνπηθώλ Κνηλνηήηωλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
Η Δπηηξνπή Απνγξαθήο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
Ο νξθωηόο ειεγθηήο – ινγηζηήο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε
Αξηζκόο ζέκαηνο: 1ν

«Απνγξαθή πεξηνπζίαο Γήκνπ Πνιπγύξνπ- Ηζνινγηζκόο
έλαξμεο 01.01.2011»

Αξηζκόο Απόθαζεο : 171
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 1ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδωζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Πνιπγύξνπ θ. Χξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Σύκθωλα κε ην άξζξν 266 ηνπ
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3852/2010, νξίδεηαη όηη νη Γήκνη πιένλ ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπλ ην εηδηθό θιαδηθό ινγηζηηθό
ζρέδην, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
Σύκθωλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδεηαη όηη:
«Μέρξη ηελ 28.2.2011 νινθιεξώλεηαη ε απνγξαθή ηωλ πάζεο θύζεωο πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείωλ, απαηηήζεωλ θαη ππνρξεώζεωλ ηνπ λένπ δήκνπ, θαζώο θαη ηωλ δηαζεζίκωλ
ρξεκαηηθώλ κέζωλ. Η δηαδηθαζία, ν ηξόπνο θαη ε απνηύπωζε ηεο απνγξαθήο ζα θαζνξηζηνύλ
κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.»
Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξαπάλω δηάηαμεο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 74445/29.12.2010
(ΦΔΚ 2029/27.12.2010 ηεύρνο Β’) Απόθαζε ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ.
Με ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζ. ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ 74445/29.12.2010 (ΦΔΚ 2029/27.12.2010
ηεύρνο Β’) απόθαζεο νξίδνληαη ηα εμήο: «Η Δπηηξνπή Απνγξαθήο νινθιεξώλεη ην έξγν ηεο
έωο ηελ 28-2-2011 θαη παξαδίδεη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απνγξαθήο ζην δήκαξρν θαη ζηνλ
πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ δήκνπ. Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή ακέζωο θαη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνζεζκίαο. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο
ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη γηα ηνλ νξηζκό νξθωηνύ
ειεγθηή - ινγηζηή θαη ηνπ αλαπιεξωηή ηνπ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνγξαθήο έλαξμεο. Μεηά ηελ
έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηεο έθζεζεο απνγξαθήο από ηνλ νξθωηό ειεγθηή ινγηζηή, ζπγθαιείηαη εληόο 10 εκεξώλ θαη όρη αξγόηεξα από ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011, ζύκθωλα
κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα λα ζπδεηήζεη ζε εηδηθή γηα ην ζθνπό
απηό ζπλεδξίαζε ηελ «Απνγξαθή πεξηνπζίαο Γήκνπ - Ιζνινγηζκόο Έλαξμεο 01-01-2011» θαη
λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε απηήο. Σηε ζπλεδξίαζε απηή θαιείηαη ν νξθωηόο ειεγθηήο ινγηζηήο, πνπ εμέδωζε ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό θαη ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο, γηα λα δώζνπλ
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ.
Ο ηζνινγηζκόο έλαξμεο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη
ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δήκνπ θαη δεκνζηεύνληαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, αλ δελ ππάξρεη
ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηα όξηα ηνπ λνκνύ πνπ εδξεύεη ν δήκνο».
Η Δπηηξνπή Απνγξαθήο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ.
5/3-1-2011 απόθαζε Γεκάξρνπ ζπλέηαμε ηελ από 01.01.2011 Έθζεζε Απνγξαθήο Έλαξμεο
ηωλ πάζεο θύζεωο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ, απαηηήζεωλ θαη ππνρξεώζεωλ ηνπ λένπ δήκνπ,
θαζώο θαη ηωλ δηαζεζίκωλ ρξεκαηηθώλ κέζωλ.
Με ηελ σπ’ αριθμ. 4/17-1-2011 απόυαση της Οικονομικής Επιτροπής νξίζηεθε ε
εταιρία PRIME AUDIT ΕΠΕ ως ορκωτός ελεγκτής – ινγηζηήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο
ηεο απνγξαθήο έλαξμεο 01-01-2011 πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο.
Μεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηελ έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο 01-01-2011 ηνπ
Γήκνπ Πνιπγύξνπ πξνέβε ζηε ζύληαμε πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ.
Δπίζεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 30/21.03.2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε
απνγξαθή έλαξμεο θαηαρωξήζεθε ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ.
Η απνγξαθή ε νπνία έγηλε κε όιεο ηηο παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο, όζνλ αθνξά
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Δληαίνπ Γήκνπ.
Σην πνζό απηό, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα 3.702.000,00 € πνζό πνπ
πξνέξρεηαη από δαλεηνδνηήζεηο πνπ είραλ πάξεη νη παιηέο δεκνηηθέο ελόηεηεο θαη νη νπνίεο από
κόλεο ηνπο ζπλεγνξνύλ ζε απηό ην πνζό πνπ αλέθεξα, δειαδή πεξίπνπ ζηα 11.900.000,00 €
ηόζν».
Έρνληαο ππ’ όςε όια ηα παξαπάλσ, ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζή ηεο
απνγξαθήο πεξηνπζίαο-ηζνινγηζκνύ έλαξμεο 01-01-2011.
Αθνινύζεζε πνιύσξε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ πξώελ δεκάξρσλ Εεξβνρσξίσλ, Οξκύιηαο,
Πνιπγύξνπ, ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη ηνπ λπλ Γεκάξρνπ Πνιπγύξνπ, δόζεθαλ
δηεπθξηλήζεηο από ηελ νκάδα ησλ νξθσηώλ ινγηζηώλ πνπ έθαλαλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
απνγξαθή, θαη θαηέιεμαλ κε ηελ παξαηήξεζε όηη νη νθεηιέο είλαη πνιύ ιηγόηεξεο έηζη
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όπσο ηηο ππνινγίδεη ε κείδνλα θαη ειάζζνλα κεηνςεθία, αιιά ζα ςεθίζνπλ ηελ απνγξαθή
κε επηθπιάμεηο.
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε:
ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010
ηελ ππ’ αξηζ. 74445/29.12.2010 (ΦΔΚ 2029/27.12.2010 ηεύρνο Β’) Απόθαζε ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ
ηελ από 01/01/2011 έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο
ηελ ππ’ αξηζ. 30/21.03.2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο
απνγξαθήο έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ
ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε ζην Γ.Σ. από ηνλ νξθσηό ειεγθηή – ινγηζηή ν
νπνίνο νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. . 4/17-1-2011 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σελ έγθξηζε ηεο Απνγξαθήο Πεξηνπζίαο – Ηζνινγηζκνύ Έλαξμεο 01-01-2011 Γήκνπ
Πνιπγύξνπ, όπσο εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο απόθαζεο.
2. Σελ αλάξηεζε ηνπ ηζνινγηζκνύ έλαξμεο θαη ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζην δηθηπαθό
ηόπν ηνπ δήκνπ
4. Σε δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνύ έλαξμεο θαη ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζε κία ηνπηθή
εθεκεξίδα ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηα όξηα ηνπ λνκνύ
πνπ εδξεύεη ν δήκνο
Οη παξαηάμεηο ηηο κείδνλνο θαη ειάζζνλνο κεηνςεθίαο εμέθξαζαλ θάπνηεο
επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 171/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 10-5-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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