
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 17/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη πέμπτη (15η)  Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη  συvεδρίαση, η Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 8136/14-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο

Βορδό, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω

απουσίας των τακτικών μελών κ.κ Αθανάσιου Βασιλάκη και Άγγελου Ζαβράκογλου,  καλέστηκαν

και παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη  κ.κ  Δημήτριος Ζαγγίλας και  Μαρία Σαράντη.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημητριάδης Χρήστος, 3. Τσινάς Αργύριος,

τακτικά μέλη Ο.Ε., 4. Ζαγγίλας Δημήτριος, 5. Σαράντη Μαρία  αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καραφουλίδης  Αναστάσιος, 2.  Κανταράς Αναστάσιος,  τακτικά μέλη Ο.Ε 

Αριθμός θέματος:  1ο  Έγκριση  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήση

οικονομικού  έτους  2014

Αριθμός Απόφασης: 96

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου  Xαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Βορδός  Χρήστος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.  μετά  την  ομόφωνη

απόφαση  και έγκριση των μελών της επιτροπής για το κατεπείγον της συζήτησης και  τόνισε  τα

εξής: 

Σύμφωνα  με  τις  παρ.1,  2  και  3  του  άρθρου  163  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα

(ν.3463/2006), εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια  μέσου του

δημάρχου στη οικονομική επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα

της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές

που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

Η οικονομική επιτροπή υποβάλει, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή

της στο  δημοτικό συμβούλιο.
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3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο,

ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

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

(ισολογισμού,  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσεως,  πίνακα  διαθέσεως  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. 

Παραθέτω ενώπιόν σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού,  και αποτελεσμάτων χρήσης

του οικονομικού έτους 2014 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)

την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10

Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην

Οικονομική Επιτροπή 

Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Καταρτίζει  τον  ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα  χρήσεως  2014  όπως  εμφανίζονται  στις

συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για

την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησε  το τακτικό  μέλος Ο.Ε   Τσινάς Αργύριος. 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως

                           Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     96/ 2016

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο

Πoλύγυρoς 15η Ιουνίου 2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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