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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 14/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα (10) ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 19:30 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζ. 14/6.6.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
14
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4
5

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θωκάο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Πύξξνο Ηωάλλεο
Γθνιόεο Γεώξγηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε ε Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ, ν Πξόεδξνο Τνπηθήο
Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Βξαζηάκσλ
θ. Μειαλδίλνο Ηωαθείκ.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 2ν

ύληαμε έθζεζεο ηζνινγηζκνύ ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ νηθ. Έηνπο 2010

Αξηζκόο Απόθαζεο : 283
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα
έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο
αλέθεξε ηα εμήο: «Με ηηο παξ.1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα
(Ν. 3463/06), νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Έσο ην ηέινο Μαΐνπ, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνβάιιεη δηα
κέζνπ ηνπ δεκάξρνπ ζηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ινγαξηαζκό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
πνπ έιεμε. Τα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν ινγαξηαζκόο ηεο δηαρείξηζεο νξίδνληαη κε ην πξνεδξηθό
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δηάηαγκα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 175. Ο ινγαξηαζκόο ππνβάιιεηαη εληαίνο, αλεμάξηεηα από ηηο
κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ηπρόλ γίλεη, σο πξνο ηα πξόζσπα εθείλσλ πνπ ελεξγνύλ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία.
2. Μέζα ζε δύν (2) κήλεο αθόηνπ παξέιαβε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ηα
πξνειέγρεη θαη, ην αξγόηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ απνινγηζκό
θαη, πξνθεηκέλνπ γηα Γήκνπο πνπ εθαξκόδνπλ ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, καδί κε έθζεζή ηεο ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην.
3. Ο ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθό
ζπκβνύιην, ειέγρνληαη από έλαλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή.
Οη Γήκνη πνπ εθαξκόδνπλ ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην ππνρξενύληαη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή θαη ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο απηνύ.
Ο νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
(ηζνινγηζκνύ, ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη
πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Γήκνπ, εθαξκόδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην Σώκα
Οξθσηώλ Διεγθηώλ - Λνγηζηώλ, νη νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλώλ ειεγθηηθώλ
πξνηύπσλ. Σην ρνξεγνύκελν πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ
ν Γήκνο εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη
δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ νη
νπνίεο αθνξνύλ ην νηθνλνκηθό, ινγηζηηθό θαη δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα ησλ Γήκσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο
θαη όιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζε ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηελ
αθξίβεηα ή νξζόηεηα θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
Δθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο ππνρξενύηαη λα θαηαξηίδεη θαη
έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα όζα πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρό ηνπ, παξαζέηνληαο,
επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα. Ζ έθζεζε ειέγρνπ ππνβάιιεηαη από ηνλ
νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο.
4. Σν ζπκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ αθόηνπ παξέιαβε ηνλ απνινγηζκό ή θαη
ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεωο θαη ηελ έθζεζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο
απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη δηαηππώλεη
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηόλ, ζε εηδηθή γηα απηόλ ην ζθνπό ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία
παξίζηαηαη θαη ν δηεπζπληήο ηωλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.
Σηνπο Γήκνπο πνπ εθαξκόδνπλ θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην, ζηελ αλσηέξσ εηδηθή ζπλεδξίαζε
θαιείηαη θαη παξίζηαηαη θαη ν νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο ζπλέηαμε
ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ. Ζ απνπζία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ δελ
επεξεάδεη ηε ιήςε απόθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ππό ηνλ όξν όηη απνδεηθλύεηαη ε εκπξόζεζκε
πξόζθιεζή ηνπ ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε.
Ο δήκαξρνο κε έγγξαθό ηνπ θνηλνπνηεί ηελ απνπζία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή από ηε
ζπλεδξίαζε ζην Σώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ην ζπκβνύιην δε, έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνλ νξθσηό
ειεγθηή - ινγηζηή πνπ δελ πξνζήιζε, από επόκελν έιεγρν ζην Γήκν.
5. Ο απνινγηζκόο ή θαη ν ηζνινγηζκόο κε ην πηζηνπνηεηηθό θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ
ειεγθηή - ινγηζηή, καδί κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 3202/2003 (ΦΔΚ
284 Α΄), όπσο ηζρύεη, ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζην Διεγθηηθό Σπλέδξην, κέζα ζε έλαλ (1) κήλα
αθόηνπ εθδόζεθε ε πξάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνύκελε παξάγξαθνο θαη ε
ππνβνιή ηνπ αλαθνηλώλεηαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο.
Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ απνινγηζκνύ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ζην Διεγθηηθό Σπλέδξην,
επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 774/1980 θαη παξάιιεια
δηελεξγείηαη έθηαθηνο γεληθεπκέλνο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ, κεηά από απόθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, πνπ εθδίδεηαη είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά από αίηεζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο»
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην N. 3548/07 άξζξν 6 παξ 7, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα δεκνζίεπζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ, απνινγηζκώλ, ηζνινγηζκώλ θαη
ινηπώλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνύ, θαζώο θαη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ
θαη απνινγηζκώλ Ο.Τ.Α. β΄ βαζκνύ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εθεκεξίδεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην δήκν
ή ηελ θνηλόηεηα, ζηελ νπνία εδξεύεη ν θνξέαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ γίλνληαη ε δεκνζίεπζε θαη νη
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ απόθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 3548/07. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
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εθδίδεηαη ηέηνηα εθεκεξίδα, νη αλσηέξσ δεκνζηεύζεηο θαηαρσξίδνληαη ζε εθεκεξίδα πνπ έρεη ηελ έδξα
ηεο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνύ ζηνλ νπνίν εδξεύεη ν δήκνο ή ε θνηλόηεηα.
Δπεηδή ν Γήκνο Πνιπγύξνπ εθαξκόδεη θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4/2011.
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νξίζηεθε ην γξαθείν PRIME AUDIT Δ.Π.Δ. σο νξθσηόο
ειεγθηήο – ινγηζηήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο 2010
Μεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηνλ απνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο
ηνπ Γήκνπ. Πνιπγύξνπ γηα ην νηθνλ. Έηνο 2010 πξνέβε ζηε ζύληαμε πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ θαη
έθζεζεο ειέγρνπ.
Ζ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, κε ηηο ππ’ αξηζ. 79/10-6-2011, θαη 21/21-3-2011 απνθάζεηο ηεο
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηάξηηζε ηνλ απνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Γήκνπ
ηεο ρξήζεο 2010, ππέβαιιε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ Απνινγηζκό, Ηζνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2010, πξνο έγθξηζε καδί κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζρεηηθή έθζεζε.
Έρνληαο ππ’ όςε όια ηα παξαπάλσ, ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζή ηνπ.
Τν Γ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη είδε
Τν άξζξν 163 ηνπ Ν. 3463/06
ην N. 3548/07 άξζξν 6 παξ 7
ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γ.Σ. από ηνλ νξθσηό
ειεγθηή – ινγηζηή
ηηο ππ’ αξηζ. 79/10-6-2011, θαη 21/21-3-2011 απνθάζεηο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
ππνβνιή ηνπ απνινγηζκνύ, ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010
θαη ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο
ηελ ππ’ αξηζκ.4/2011 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ νξηζκό νξθσηνύ ειεγθηή –
ινγηζηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ
ηνλ απνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο ρξήζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2010
ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ
Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σελ έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνύ, Ηζνινγηζκνύ θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ρξήζεωο ηνπ έηνπο 2010,
όπωο εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
2. Σε δεκνζίεπζε ηωλ αλωηέξω νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ, όπωο νξίδεηαη ζην N. 3548/07 άξζξν 6
παξ 7.
3. Σελ απνζηνιή ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24
ηνπ λ.3202/2003 ζην Διεγθηηθό πλέδξην.

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 283/2011
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 21-6-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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