ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
5801/23-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους κατά την ηµέρα και
ώρα της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008»
Αρίθµ. Απόφαση: 212
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων
ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος 1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος- »
»
2. Κυλίµος Νικόλαος – »
»
3. Γιαννέλου Πολύµνια – »
»
3. Λαζανδρέας Κων/νος – »
»
4. Γιαραµάνης Χρήστος»
»
4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
5. Παπάς Παναγιώτης»
»
6. Γερονικολάκης Ανάστης – »
»
6. Σαράντος Κων/νος»
»
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός- »
»
7. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
8. Λάζαρης Αλέξανδρος»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »
»
10. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος οικονοµικής υπηρεσίας κλάδου
ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού Μελένιου Ουρανία λόγω άδειας της Προϊσταµένης
τµήµατος διοικητικών- οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου προσκλήθηκε και
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αν και προσκλήθηκε δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του Δήµου
υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή 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.

2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή
επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου,
υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για Δήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό
λογιστικό σχέδιο Δήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα
χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο.
3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δηµοτικό συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους
αυτού.
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.
4. Το συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισµό ή και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και την έκθεση της
δηµαρχιακής επιτροπής αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απολογισµού
ή και του ισολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν, σε
ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των
οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου.
Στους Δήµους που εφαρµόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο
αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης
του συµβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εµπρόθεσµη πρόσκλησή του στην
ειδική συνεδρίαση.
Ο δήµαρχος µε έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
από τη συνεδρίαση στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, το συµβούλιο δε, έχει δικαίωµα
να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόµενο έλεγχο
στο Δήµο.

5. Ο απολογισµός ή και ο ισολογισµός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο
άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα σε έναν (1) µήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δηµοτικού
συµβουλίου που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος και η υποβολή του
ανακοινώνεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση µη υποβολής του απολογισµού ή και του ισολογισµού στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ.
774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευµένος έλεγχος στη διαχείριση
του Δήµου, µετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας»
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις
διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δηµοσίευση των προϋπολογισµών,
απολογισµών, ισολογισµών και λοιπών οικονοµικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, καθώς και η δηµοσίευση των προϋπολογισµών και απολογισµών Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού πρέπει να γίνεται σε εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήµο ή την
κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασµό του οποίου γίνονται η
δηµοσίευση και οι οποίες περιλαµβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόµου
3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα, οι ανωτέρω
δηµοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφηµερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων
του νοµού στον οποίο εδρεύει ο δήµος ή η κοινότητα.

Επειδή ο Δήµος Σαµοθράκης εφαρµόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, µε την υπ’ αριθµ.
105/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε ο κ. Παπουτσής Α. Ιωάνης
µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361 ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των
οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2008.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα
χρήσης του Δήµου Σαµοθράκης για το οικον. έτος 2008 προέβη στη σύνταξη
πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Η Δηµαρχιακή Επιτροπή, µε την αριθ.49/2011 απόφασή της σύµφωνα µε την οποία
κατάρτισε τον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του Δήµου της
χρήσης 2008, υπέβαλλε στο Δηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό, Ισολογισµό του
οικονοµικού έτους 2008, προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και
σχετική έκθεση.
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, παραθέτω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε
την έγκρισή του.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε
• Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06

•
•
•

•
•
•

το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από
τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
την υπ’ αριθµ. 49/2011 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την υποβολή
του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού
έτους και τη σχετική έκθεση της Δηµαρχιακής Επιτροπής
την υπ’ αριθµ.105/2009 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για τον ορισµό
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.
τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του
οικονοµικού έτους 2008
την εισήγηση του προέδρου

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την έγκριση του Απολογισµού, Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως του
έτους 2008 όπως εµφανίζονται συνηµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
2. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N.
3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται
στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο
επισυνάπτεται των πρακτικών της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
5801/23-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους κατά την ηµέρα και
ώρα της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2009»
Αρίθµ. Απόφαση: 213
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων
ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος 1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος- »
»
2. Κυλίµος Νικόλαος – »
»
3. Γιαννέλου Πολύµνια – »
»
3. Λαζανδρέας Κων/νος – »
»
4. Γιαραµάνης Χρήστος»
»
4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
5. Παπάς Παναγιώτης»
»
6. Γερονικολάκης Ανάστης – »
»
6. Σαράντος Κων/νος»
»
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός- »
»
7. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
8. Λάζαρης Αλέξανδρος»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »
»
10. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος οικονοµικής υπηρεσίας κλάδου
ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού Μελένιου Ουρανία λόγω άδειας της Προϊσταµένης

τµήµατος διοικητικών- οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου προσκλήθηκε και
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αν και προσκλήθηκε δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του Δήµου
υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή 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.
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή
επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου,
υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για Δήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό
λογιστικό σχέδιο Δήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα
χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο.
3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δηµοτικό συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους
αυτού.
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.
4. Το συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισµό ή και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και την έκθεση της

δηµαρχιακής επιτροπής αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απολογισµού
ή και του ισολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν, σε
ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των
οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου.
Στους Δήµους που εφαρµόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο
αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης
του συµβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εµπρόθεσµη πρόσκλησή του στην
ειδική συνεδρίαση.
Ο δήµαρχος µε έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
από τη συνεδρίαση στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, το συµβούλιο δε, έχει δικαίωµα
να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόµενο έλεγχο
στο Δήµο.
5. Ο απολογισµός ή και ο ισολογισµός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο
άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα σε έναν (1) µήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δηµοτικού
συµβουλίου που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος και η υποβολή του
ανακοινώνεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση µη υποβολής του απολογισµού ή και του ισολογισµού στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ.
774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευµένος έλεγχος στη διαχείριση
του Δήµου, µετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας»
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις
διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δηµοσίευση των προϋπολογισµών,
απολογισµών, ισολογισµών και λοιπών οικονοµικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, καθώς και η δηµοσίευση των προϋπολογισµών και απολογισµών Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού πρέπει να γίνεται σε εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήµο ή την
κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασµό του οποίου γίνονται η
δηµοσίευση και οι οποίες περιλαµβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόµου
3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα, οι ανωτέρω
δηµοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφηµερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων
του νοµού στον οποίο εδρεύει ο δήµος ή η κοινότητα.

Επειδή ο Δήµος Σαµοθράκης εφαρµόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, µε την υπ’ αριθµ.
43/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. .Παπουτσής Α. Ιωάννης
µε Α.Ε. ΣΟΕΛ 14361 ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των
οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2009.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα
χρήσης του Δήµου Σαµοθράκης για το οικον. έτος 2009 προέβη στη σύνταξη

πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Η Δηµαρχιακή Επιτροπή, µε την αριθ. 50/2011 απόφασή της σύµφωνα µε την οποία
κατάρτισε τον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του Δήµου της
χρήσης 2009, υπέβαλλε στο Δηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό, Ισολογισµό του
οικονοµικού έτους 2009, προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και
σχετική έκθεση.
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, παραθέτω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε
την έγκρισή του.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε
• Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
• το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από
τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
• την υπ’ αριθµ. 50/2011 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την υποβολή
του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού
έτους και τη σχετική έκθεση της Δηµαρχιακής Επιτροπής
• την υπ’ αριθµ. 43/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή
• τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του
οικονοµικού έτους 2009
• την εισήγηση του προέδρου
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την έγκριση του Απολογισµού, Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως του
έτους 2009 όπως εµφανίζονται συνηµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
2. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N.
3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται
στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας

την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο
επισυνάπτεται των πρακτικών της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ο Γραµµατέας

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
5801/23-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους κατά την ηµέρα και
ώρα της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2010»
Αρίθµ. Απόφαση: 214

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων
ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος 1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος- »
»
2. Κυλίµος Νικόλαος – »
»
3. Γιαννέλου Πολύµνια – »
»
3. Λαζανδρέας Κων/νος – »
»
4. Γιαραµάνης Χρήστος»
»
4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
5. Παπάς Παναγιώτης»
»
6. Γερονικολάκης Ανάστης – »
»
6. Σαράντος Κων/νος»
»
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός- »
»
7. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
8. Λάζαρης Αλέξανδρος»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »
»
10. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος οικονοµικής υπηρεσίας κλάδου
ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού Μελένιου Ουρανία λόγω άδειας της Προϊσταµένης
τµήµατος διοικητικών- οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου προσκλήθηκε και
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αν και προσκλήθηκε δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του Δήµου
υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή 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.
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή
επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου,
υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για Δήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό
λογιστικό σχέδιο Δήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα
χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο.
3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δηµοτικό συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους
αυτού.
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.
4. Το συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισµό ή και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και την έκθεση της
δηµαρχιακής επιτροπής αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απολογισµού
ή και του ισολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν, σε
ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των
οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου.
Στους Δήµους που εφαρµόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο
αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης
του συµβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εµπρόθεσµη πρόσκλησή του στην
ειδική συνεδρίαση.
Ο δήµαρχος µε έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
από τη συνεδρίαση στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, το συµβούλιο δε, έχει δικαίωµα
να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόµενο έλεγχο
στο Δήµο.
5. Ο απολογισµός ή και ο ισολογισµός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο
άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα σε έναν (1) µήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δηµοτικού
συµβουλίου που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος και η υποβολή του
ανακοινώνεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση µη υποβολής του απολογισµού ή και του ισολογισµού στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ.
774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευµένος έλεγχος στη διαχείριση
του Δήµου, µετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας»
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις
διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δηµοσίευση των προϋπολογισµών,

απολογισµών, ισολογισµών και λοιπών οικονοµικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, καθώς και η δηµοσίευση των προϋπολογισµών και απολογισµών Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού πρέπει να γίνεται σε εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήµο ή την
κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασµό του οποίου γίνονται η
δηµοσίευση και οι οποίες περιλαµβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόµου
3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα, οι ανωτέρω
δηµοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφηµερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων
του νοµού στον οποίο εδρεύει ο δήµος ή η κοινότητα.

Επειδή ο Δήµος Σαµοθράκης εφαρµόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, µε την υπ’ αριθµ.
44/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Παπουτσής Α. Ιωάννης
µε Α..Μ. ΣΟΕΛ 14361 ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των
οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2010.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα
χρήσης του Δήµου Σαµοθράκης για το οικον. έτος 2010 προέβη στη σύνταξη
πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Η Δηµαρχιακή Επιτροπή, µε την αριθ.51/2011 απόφασή της σύµφωνα µε την οποία
κατάρτισε τον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του Δήµου της
χρήσης 2010, υπέβαλλε στο Δηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό, Ισολογισµό του
οικονοµικού έτους 2010, προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και
σχετική έκθεση.
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, παραθέτω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε
την έγκρισή του.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε
• Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
• το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από
τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
• την υπ’ αριθµ. 41/2011 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την υποβολή
του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού
έτους και τη σχετική έκθεση της Δηµαρχιακής Επιτροπής
• την υπ’ αριθµ 44/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή
• τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του
οικονοµικού έτους 2010
• την εισήγηση του προέδρου
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση του Απολογισµού, Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως του
έτους 2010 όπως εµφανίζονται συνηµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
2. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N.
3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται
στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο
επισυνάπτεται των πρακτικών της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

