
 

                                                                                                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

της 22ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 22/28.12.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Τσινάς Αργύριος 

7 Σαράντη Μαρία 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σιδέρης Νικόλαος 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Φυλαχτός Χρήστος 25   

12 Βασιλάκης  Αθανάσιος 26   

13 Καραφουλίδης Αναστάσιος 27   

14 Ζούνη Στέλλα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Ζαβράκογλου Άγγελος 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρήμνης κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας κ. 

Αλέκος Βογιατζής 

Αριθμός θέματος : 1
ο
 Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 

Αριθμός Απόφασης : 503  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: «Καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα 

χρήσεως, μαζί με έκθεσή της, τα οποία έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 
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αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες 

ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με 

τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 

ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες 

αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει 

επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν 

ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  

καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 

έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η 

έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και 

στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε».  

Στη συνέχεια αναγνώστηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης και ο λογαριασμός διάθεσης αποτελεσμάτων ως η συνημμένη 

κατάσταση ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 που υποβλήθηκε προς έλεγχο και 

υπογράφεται από το λογιστικό γραφείο KSi Greece IKE (Α.Μ. 171) Μέλος της KS 

International με ημερομηνία 29/12/2016  

Ακολούθως αναγνώστηκε έκθεση ελέγχου που συνυποβλήθηκε και περιλαμβάνει όλα τα 

παραπάνω και τέθηκε σε ψηφοφορία. 

Επί της απόφασης η μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία ψήφησαν αρνητικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, και μετά από διαλογική 

συζήτηση 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕ Ι       Κ Α Τ  Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 
 Την έγκριση και ψήφιση ισολογισμού του Δήμου Πολυγύρου έτους 2015 καθώς και το 

προσάρτημα αυτού, μετά των συνημμένων αναλυτικών  καταστάσεων που αποτελούν 

συνημμένο κομμάτι της παρούσης    

 
Επί της απόφασης μειοψήφησαν  οι οκτώ (8) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταρας, Τσινάς Αργύιος, Ξάκης Ιωάννης, Ματθαίου 

Αθανάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ, Ζιούπου Άννα και 

η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 503/2016 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 30-12-2016 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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