
 

 

             
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ  ΙΑΘΩΛΗΑ 

ΓΖΚΟ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΛΖ 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 

 

Από ην Πξαθηηθό  23/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Κάλεο. 

ην Γχζεην έδξα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο , ζήκεξα  ηελ 14ε ηνπ κελφο επηεκβξίνπ, 

ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ψξα 14:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα εηδηθή  ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρηαθνχ 

Κεγάξνπ Γπζείνπ ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση:  

20497/10-9-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζην Γήκαξρν θαη  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη 

δεκνζηεχζεθε θαη ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ  ηνπ Γεκαξρηαθνχ Κεγάξνπ ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 67 θαη 69  ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ηα άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Γ.Θ.Θ. 

Παξφληνο  θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Πέηξνπ Αλδξεάθνπ   δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ  

πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα  ηα  

23  κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

   

            ΠΑΡΟΛΣΔ                  ΑΠΟΛΣΔ 

 

1.   Αλαζηαζάθνο Υξήζηνο (Πξφεδξνο Γ..)                

2.   Θαηζηβέιεο Κηραήι                                      1. Ρνδάθεο Γεψξγηνο                                                 

3.   Αγξηφδεκαο Κηραήι                                      2. Θαξθαιάθνο Γεκήηξηνο                                      

4.   Αξαπάθνο Θεφδσξνο                                    3. Γεσξγαθάθνο Γεψξγηνο 

5.   Αλδξετθνο Γεκήηξηνο                                    4. Θαιαληψλεο Αληψληνο 

6.   Γξαθνπιάθνπ Διέλε                            ( νη νπνίνη απνπζίαζαλ αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ)         

7.   Δμαξράθνο Γεψξγηνο                                     

8.   Θνινθνηξψλε Αηθαηεξίλε                                                               

9.   Θνθνξάθεο Παλαγηψηεο                                  

10.  Θαπαζνχξεο Αιέμαλδξνο  

11.  Θνπκεληάθνο Αληψληνο 

12.  Ιπξνθψλε Γεσξγία 

13.  Ιηγλφο Ληθφιανο                                                                

14.  Καπξνεηδφγγνλαο Ληθφιανο     

15.  Υξηζηνδνπιάθνο Θεφδσξνο 

16.  Σδεθεξάθνο Ησάλλεο 

17.  Θαηζαθνχξνο Γεψξγηνο 

18.  Κπνπθνπβάιαο Ησάλλεο 

19.  Γαηέαο Αληψληνο 

20.  Κηραινιηάθνο Θπξηάθνο 

21.  Θνπηξνπβίδεο  Γεκήηξηνο 

22.  Κνπξθφγηαλλεο ππξίδσλ 

23.  Γεσξγαξάθνο Ζιίαο 

 

 

Δθιήζεθε θαη δελ παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γπζείνπ 

Κεηζάθνο Γεψξγηνο .  

                                                                        

Δθιήζεζαλ θαη παξεπξέζεθαλ νη  Πξόεδξνη  ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ:  Θόηξσλα 

Πηεξξηλάθνο Γξεγφξεο, Θνίηαο Αικπξάληεο Κηραήι,  Οηηύινπ Θαξακνπζαιήο Κηραήι  

      

θαη νη Δθπξόζσπνη ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ: Θνλαθίσλ Θνληάθνο Βαζίιεηνο, 

Θξπνλεξίνπ Πηεξξνπηζάθνο Σδαλέηνο,  Θαξέαο Σζαπαηζάξεο Γεκήηξηνο, Άλσ  

Κπνπιαξίσλ  Γνπλειάο Ληθφιανο,    



 

Απόληεο νη Πξόεδξνη:  Αιίθσλ Κπάηδνο Γεψξγηνο,  Αηγηώλ Θαηζαθνχξνο Ληθφιανο,  

Αξεόπνιεο  ηξαηάθνο Παλαγηψηε,  θνπηαξίνπ  Κελελάθνπ Θσλζηαληίλα, Πύξγνπ 

Γηξνύ Γξεγνξαθάθεο Αληψληνο Θνύλνπ Σζηηζίξεο Ληθφιανο, Ιάγηαο Θνχδεινο Θπξηάθνο, 

Κίλαο άζζαξεο Γεκήηξηνο,  Βάζεηαο Δμαξράθνο Υξήζηνο,  Θνθθάιαο Κπνπξαδάλεο 

Γεψξγηνο, Λενρσξίνπ Θνπηνπιάθνο Κηραήι,  Πεηξίλαο Βαζηιάθνο Γεκήηξηνο,  

         

θαη νη Δθπξόζσπνη:   Αγ. Ληθνιάνπ Κηραιαθάθνο Παχινο,  Αγ. Βαζηιείνπ Καληαηάθνο 

Παλαγηψηεο, Αξρνληηθνύ Αγξαπίδεο Γεψξγηνο,Βαρνύ Θενδσξάθνο Θπξηάθνο Πιαηάλνπ 

Θσζηάθνο Ζιίαο, Γξνζνπεγήο Γξεγνξάθνο Ησάλλεο, Γεξνιηκέλα  Παπαδφγθσλαο 

Ληθφιανο, Κέιηζζαο Γξαθάθνο Ληθφιανο, Θξήλεο Γξηβάθνο Αιέμαλδξνο,  Παιαηόβξπζεο 

Ιηληδέξεο Ληθφιανο,  θακλαθίνπ Γνξαλίηεο Παλαγηψηεο, Θνθθίλσλ Ινπξίσλ 

Θνπηζφπεηξαο Γήκνο, Σζηθαιηώλ Παλαγάθνο Κηραήι, Πξνζειίνπ Κνλεκβαζίηεο 

Ιπθνχξγνο, Λένπ Οηηύινπ θνπιαξίθνο Παλαγηψηεο, Γξπάινπ Θνπηξάθνο Ησάλλεο, 

Γέξκαο Θαηζάθνπ Ησάλλα,  Έμσ Λπκθίνπ Καπξνδάθνο Παλαγηψηεο,  Θαζηάληαο 

Πιαγηαλλάθνο Θίκσλ, Θαιπβίσλ Θαξάθνο Παλαγηψηεο,  Θαξβειά εςάθνο Ζιίαο,     

Γξπκνύ Σδεθεξάθνο Γεψξγηνο,  Ιπγεξέα Γεκαθάθνο Υαξίιανο, Καξαζέαο Θνληάθνο 

Παλαγηψηεο, Κειηηίλεο αξαληάθνο Παλαγηψηεο, Θαξπνύπνιεο Κπισλάθνο Θεφδσξνο,   

Θειεθάο  Παπαδεκεηξίνπ Θσκάο,   Πύξξηρνπ θάιθνο Αζαλάζηνο, ηδεξνθάζηξνπ 

Αλδξεάθνο Γεκήηξηνο ειεγνπδίνπ Γηαλλαθνχξνπ Γαιάηεηα, Χσζηαξίνπ  Γξεγνξάθνο 

Βαζίιεηνο, θαη Κπξζίλεο Φινπζθάθνο Αλδξέαο νη νπνίνη απνπζίαζαλ αλ θαη λόκηκα 

εθιήζεζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε 

Παξεπξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Όιγα Πιαγηαλλάθνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ρεηξφγξαθσλ θαη καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ. 

Ο Πξφεδξνο  κεηά ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο  θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

Αξηζκόο απόθαζεο:     339/14-9-2012 

 

ΘΔΚΑ κόλν: Έγθξηζε απνινγηζκνύ  θαη ηζνινγηζκνύ ηέσο Γήκνπ Οηηύινπ γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο  2010. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε ν νξθσηφο ειεγθηήο – ινγηζηήο θ. Κπαλίιαο 

Δπζηάζηνο σο εθπξφζσπνο ηνπ νξηζκέλνπ νξθσηνχ ινγηζηή θ. Γνπκνπιηάθα Θσλζηαληίλνπ. 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο θ. Παλαγηψηεο 

Βνξβνιάθνο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

 

Κε ηηο παξ.1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα (Λ. 

3463/06), νξίδνληαη ηα εμήο:   

«1. Έσο ην ηέινο Καΐνπ, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνβάιιεη 

δηα  κέζνπ ηνπ δεκάξρνπ ζηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ινγαξηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ  έηνπο πνπ έιεμε. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν ινγαξηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο 

νξίδνληαη κε  ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 175. Ο ινγαξηαζκφο 

ππνβάιιεηαη εληαίνο,  αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ηπρφλ γίλεη, σο πξνο ηα 

πξφζσπα εθείλσλ πνπ  ελεξγνχλ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία. 

2. Κέζα ζε δχν (2) κήλεο αθφηνπ παξέιαβε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ηα  

πξνειέγρεη θαη, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ  

απνινγηζκφ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα Γήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην 

Γήκσλ  θαη Θνηλνηήησλ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, καδί κε έθζεζή ηεο 

ζην  δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

3. Ο ηζνινγηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθφ  

ζπκβνχιην, ειέγρνληαη απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή. 

Οη Γήκνη πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ππνρξενχληαη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ  

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή - 

ινγηζηή  θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ. 

Ο νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

(ηζνινγηζκνχ, ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη  

πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Γήκνπ, εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο πνπ 

αθνινπζεί  ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ δηεζλψλ  ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. ην ρνξεγνχκελν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ, ν 

νξθσηφο ειεγθηήο -  ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ν Γήκνο εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ 

ζρέδην Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ 



Θψδηθα θαη ησλ  αληίζηνηρσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ, 

ινγηζηηθφ θαη  δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ησλ Γήκσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη φιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ  αθνξνχλ ζε ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ 

αθξίβεηα ή νξζφηεηα  θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Δθηφο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο ππνρξενχηαη λα  

θαηαξηίδεη θαη έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα φζα πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

έιεγρφ  ηνπ, παξαζέηνληαο, επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα. Ζ 

έθζεζε  ειέγρνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη 

ζηνλ  Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

4. Σν ζπκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ αθόηνπ παξέιαβε ηνλ 

απνινγηζκό ή θαη ηνλ  ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 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 ησλ 

νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

ηνπο Γήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, ζηελ αλσηέξσ εηδηθή ζπλεδξίαζε  

θαιείηαη θαη παξίζηαηαη θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο  

ζπλέηαμε ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Ζ απνπζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή ή ηνπ  

αλαπιεξσηή ηνπ δελ επεξεάδεη ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη  

απνδεηθλχεηαη ε εκπξφζεζκε πξφζθιεζή ηνπ ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε. 

Ο δήκαξρνο κε έγγξαθφ ηνπ θνηλνπνηεί ηελ απνπζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή απφ ηε  

ζπλεδξίαζε ζην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ, ην ζπκβνχιην δε, έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη 

ηνλ  νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή πνπ δελ πξνζήιζε, απφ επφκελν έιεγρν ζην Γήκν. 

5. Ο απνινγηζκφο ή θαη ν ηζνινγηζκφο κε ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ  

νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή, καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ 

λ. 3202/2003 (ΦΔΘ 284 Α΄), φπσο ηζρχεη, ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζην  Διεγθηηθφ 

πλέδξην, κέζα ζε έλαλ (1) κήλα αθφηνπ εθδφζεθε ε πξάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο θαη ε ππνβνιή ηνπ  αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ απνινγηζκνχ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην,  

επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 774/1980 θαη  

παξάιιεια δηελεξγείηαη έθηαθηνο γεληθεπκέλνο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ  

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ εθδίδεηαη είηε απηεπάγγειηα είηε 

κεηά  απφ αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο» 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην N. 3548/07 άξζξν 6 παξ 7, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα δεκνζίεπζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, απνινγηζκώλ, 

ηζνινγηζκώλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, θαζψο θαη ε 

δεκνζίεπζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

εθεκεξίδεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα, ζηελ νπνία εδξεχεη ν 

θνξέαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλνληαη ε δεκνζίεπζε θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3548/07. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνηα 

εθεκεξίδα, νη αλσηέξσ δεκνζηεχζεηο θαηαρσξίδνληαη ζε εθεκεξίδα πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν εδξεχεη ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα. 

 

 

Δπεηδή ν πξψελ Γήκνο Οηηχινπ εθάξκνδε θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

6726/1-11-2010  απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Οηηχινπ νξίζηεθε ν θ. Γνπκνπιηάθαο Θσλ/λνο  σο 

νξθσηφο ειεγθηήο – ινγηζηήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο  2010 

θαη ν θ. Κπάξιαο Παλαγηψηεο  σο αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 

Κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηνλ απνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο 

ηνπ Γήκνπ Οηηχινπ γηα ην νηθνλ. έηνο 2010 πξνέβε ζηε ζχληαμε έθζεζεο ειέγρνπ. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή, κε ηελ αξηζ. 91/2012 απφθαζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

θαηάξηηζε ηνλ απνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ ηέσο Γήκνπ Οηηχινπ 

ηεο ρξήζεο 2010 ππέβαιιε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ Απνινγηζκφ, Ηζνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο  2010  πξνο έγθξηζε καδί κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζρεηηθή 

έθζεζε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κπαλίιαο έρεη ην ιφγν 
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ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Ολνκάδνκαη Κπαλίιαο ηάζεο, 

είκαη ν νξθσηφο ινγηζηήο πνπ έθαλε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ηέσο 

Γήκνπ Οηηχινπ  γηα ηελ ρξήζε 2010. Λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ δχν πξάγκαηα έηζη γεληθά, 

πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, επεηδή λνκίδσ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ κπαίλεη ηέηνην ζέκα ζην Γ γηα 

έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ήζεια λα ζαο πσ φηη κέρξη ηψξα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ απνηππψλνληαλ κε βάζε ην 

απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν αθνινπζνχζαλε φινη νη Γήκνη πνπ δελ είραλ 

ππνρξέσζε λα ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκνχο, ην νπνίν θαηέιεγε   ζε έλαλ ηακεηαθφ απνινγηζκφ 

δειαδή θπξίσο  εκθάληδε ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο κε κία αλάιπζε φπνπ έδηλε θάπνηα 

ζπλνπηηθή πιεξνθφξεζε πεξηνξηζκέλε ζ’ απηφ θπξίσο ην θνκκάηη. 

Σν δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κπήθε ππνρξεσηηθά ζ’ φινπο ηνπο Γήκνπο 

πιένλ, ζε φινπο ηνπο Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο,  δίλεη έλα θαιχηεξν επίπεδν νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη ζην ηέινο θάζε 

έηνπο. 

Ο ζθνπφο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα έρεηε κηα φζν ην δπλαηφλ πην ζαθή θαη πιήξε 

εηθφλα  γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο ππνρξεψζεηο, γηα ηελ θαζαξή 

ζέζε πνπ είλαη ε δηαθνξά ηεο πεξηνπζίαο κείνλ ηηο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη γηα ηα έζνδα θαη 

ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξνληά άζρεηα αλ απηά εηζπξάρζεθαλ  ή πιεξψζεθαλ θαη ηειηθά 

γηα έλα ινγηζηηθφ απνηέιεζκα νχησο ψζηε λα έρεηε ηελ εηθφλα ινηπφλ απηήο ηεο ρξνληάο θαη 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο 31/12νπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα ζχγθξηζε κε ην 

πνπ ζα πάκε, αλ είκαζηε θαιχηεξα ηνπ ρξφλνπ, αλ είκαζηε ρεηξφηεξα θαη γεληθφηεξα ζην λα 

κπνξέζεη λα γίλεη κία θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

πνξεία ηνπ Γήκνπ. 

Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρεηε πάξεη πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ ν νπνίνο 

είλαη ε πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο  πνπ είλαη αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη 

ηα έμνδα θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ν νπνίνο ζηνπο Γήκνπο θαηά θαλφλα 

είλαη ην έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα  πνπ κέλεη πνπ πεγαίλεη εηο λένλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Ζ επζχλε ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ είλαη ηνπ Γήκνπ δειαδή 

ζπληάζζνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο  ηνπ Γήκνπ. Ζ δηθή καο ε δνπιεηά είλαη λα βεβαηψζνπκε 

θαηά πφζνλ απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα κε βάζε ηηο 

ινγηζηηθέο αξρέο δειαδή ν έιεγρνο καο είλαη θαηά βάζε ινγηζηηθφο γη’ απηφ θαη ζηνπο Γήκνπο 

γίλεηαη, ζηνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ ηζνινγηζκφ,  δειαδή Γήκνπο παιηφηεξα πνπ δελ είραλ 

ηζνινγηζκφ δελ ππήξρε έιεγρνο απφ νξθσηνχο ινγηζηέο. Λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπο Δπηηξφπνπο 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ζ δηθή καο δνπιεηά ινηπφλ θαηά βάζε είλαη ν ινγηζηηθφο έιεγρνο , θαηά πφζνλ απηέο νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βιέπεηε απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ζσζηέο. 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο ινηπφλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Οηηχινπ γηα ηελ ρξνληά ηνπ 

2010 έρνπκε δηαηππψζεη ηελ γλψκε  πάλσ ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ 

Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή πνπ ζπλνδεχεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο θαη βξίζθεηαη 

θάησ απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ απελεξγνπνηήζηε ηα θηλεηά ζαο γηαηί ην ζέκα είλαη ζνβαξφ θαη 

απαηηψ απφιπηε εζπρία. 

ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): Ζ γλψκε καο ινηπφλ φπσο δηαηππψλεηαη ζε απηή ηελ 

έθζεζε Διέγρνπ , ζαο ηελ δηαβάδσ, είλαη φηη «θαηά ηελ γλψκε καο νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ 

Γήκνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη 

απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία». Απηή είλαη δειαδή θαη ε νπζία ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, απφ θεη 

θαη πέξα ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο έθζεζεο είλαη κε βάζεη ην ηππηθφ ππφδεηγκα πνπ 

αθνινπζνχλ νη νξθσηνί ινγηζηέο ζε θάζε έθζεζε ειέγρνπ, δελ ππάξρεη δειαδή εμαίξεζε  ή 

θάπνηα παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα ηεο απνηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δδψ ζα ήζεια λα δηαηππψζσ θαη δχν έηζη ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο πνπ δελ δηαηππψλνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, ε πξψηε είλαη κε ηα αθίλεηα ηνπ 

Γήκνπ, εδψ δηαπηζηψζακε  φηη νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πζηεξνχλ ζην λα έρνπλ ζπγθεληξψζεη 

φπσο ζα έπξεπε φια ηα απαξαίηεηα ραξηά νχησο ψζηε λα θαίλεηαη ζε θάπνην αξρείν φηη φιε 

ε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ είλαη  πξαγκαηηθά ζην φλνκα ηνπ Γήκνπ δειαδή ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ζε ζπκβφιαηα, ζε ραξηηά ππνζεθνθπιαθείνπ, ζε θηεκαηνινγηθά απνζπάζκαηα θιπ. 



Θα πξέπεη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα νχησο ψζηε γηα ιφγνπο έηζη πεξηζζφηεξν δηαρεηξηζηηθήο 

ηάμεο θαη θαιχηεξεο θαηνρχξσζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ελδερνκέλσο λα ζπγθεληξσζνχλ φια απηά ηα ραξηηά. 

Σν δεχηεξν ζέκα είλαη φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ δηάθνξα ηέιε θιπ πνπ έρνπκε ρξεψζεη 

ζε δεκφηεο, παξαηεξήζεθε κηα θαζπζηέξεζε είζπξαμεο απφ πξνεγνχκελα ρξφληα. Απηή ε 

θαζπζηέξεζε δελ επεξεάδεη ηελ γλψκε καο δεδνκέλνπ φηη έρεη γίλεη κία θαηάιιειε 

πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο δεκίεο πνπ ζα ππνζηνχκε απφ ηελ κε είζπξαμε θάπνησλ απ’ απηέο 

ηηο απαηηήζεηο ε νπνία ππνινγίζηεθε ζην 50% φζσλ θαζπζηεξνχλ πάλσ απφ δχν ρξφληα. 

Απηφ θαίλεηαη ζην θπθινθνξνχλ αξλεηηθφ ζηελ γξακκή 1 απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη 386.459,67 θαη απφ θάησ ππάξρεη κηα πξφβιεςε γηα απψιεηα 

136.142,46 εμ απηψλ ησλ απαηηήζεσλ δειαδή θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απ’ απηέο 

ηηο απαηηήζεηο είλαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθφηεηαο έγηλε κηα 

εθηίκεζε φηη έλα κέξνο απ’ απηέο ηηο απαηηήζεηο δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ. Απηφ βέβαηα 

δίλεη κηα νξζφηεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο, δελ ζεκαίλεη βέβαηα ζε 

θακηά πεξίπησζε φηη νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ ζα πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο λα εηζπξάμνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ Γήκνπ πιένλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

κεηαθεξζεί απηέο νη απαηηήζεηο.  Δπεηδή έρνπκε αλαιάβεη θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 2011 θαη ν 

νπνίνο είλαη ζε εμέιημε έρνπκε δεη φηη πξάγκαηη απηέο νη πξνζπάζεηεο ήδε έρνπλ εληαζεί . 

Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν, αλ ζέιεηε εζείο λα ξσηήζεηε νηηδήπνηε είκαη ζηελ δηάζεζή ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Κπαλίια γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζή ηνπ. 

Παξαθαιψ θ. Σδεθεξάθν. 

ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Έρσ κπξνζηά κνπ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη δελ 

ππάξρεη θακία έθζεζε απφ νξθσηφ ινγηζηή, δελ καο δψζαηε γηα ην Γήκν Οηηχινπ ηφζν θαη 

γηα ηνλ Γήκν Γπζείνπ, δελ ππάξρεη έθζεζε ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, ππάξρεη έθζεζε κφλν γηα 

ηελ απνγξαθή θαη έλαξμε ηνπ λένπ Γήκνπ, εδψ δελ ππάξρεη, νξίζηε ν ηζνινγηζκφο φηη καο 

έρεηε δψζεη δελ ππάξρεη ηίπνηε θαη φηαλ ην θέξαηε θαη ζηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην ίδην δελ 

ππήξρε……… δελ μέξσ αλ ιείπεη εκάο δελ καο έδσζαλ ηίπνηε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ην ίδην φπσο θαη ζην Γήκν Γπζείνπ. Έθζεζε Οξθσηψλ Ινγηζηψλ ππάξρεη κφλν ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ  Απνγξαθήο θαη Έλαξμεο ηνπ λένπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Θξεηηθέ 

ΘΡΖΣΗΘΟ (Οηθνλνκηθόο ύκβνπινο): Κηα δηεπθξίληζε, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Θψδηθα, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζάγεηαη ν Ηζνινγηζκφο θαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο ηελ έθζεζε ηνπ νξθσηνχ  γηαηί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηε 

ζπλέρεηα αλαζέηεη ζηνλ νξθσηφ ηνλ έιεγρν θαη έξρεηαη ζην Γ κε ηελ έθζεζε ζχκθσλα , αλ 

ζπκάκαη θαιά, κε ην άξζξν 156 ηνπ Θψδηθα. Πηζαλψο ινηπφλ θαληάδνκαη πσο θάπνην 

κπέξδεκα έγηλε φπσο κνηξάζαηε, φπσο είραλ έξζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ρσξίο ηελ 

έθζεζε θαη κνηξάζηεθε απφ ιάζνο ζην Γ ρσξίο ηελ έθζεζε  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ην νπνίν είλαη αθξηβψο ην ίδην ππνγεγξακκέλν ελλνείηε δελ αιιάδεη θάηη 

ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Όρη δελ αιιάδεη θάηη έπξεπε λα έρνπκε απηή ηελ έθζεζε λα ηελ δηαβάζνπκε 

ελ πάζε πεξηπηψζεη ηη ιέλε ….. 

Θνηηάμηε, αλ ζέινπκε λα πνχκε δελ ιέεη φηη φια είλαη ζσζηά, ιέεη έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, δελ κπαίλεη επί ηεο νπζίαο ν νξθσηφο ινγηζηήο . 

Ινηπφλ δελ ζέισ λα επεθηαζψ εθεί εληάμεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε 

ΓΖΚΑΡΧΟ: θ. Σδεθεξάθν ν νξθσηφο ήηαλε αλαιπηηθφηαηνο θαη ιέεη γηα απηά πνπ είλαη 

ππεχζπλνο. Ο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο αλακθίβνια γίλεηαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, 

δειαδή ηη είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο; Αλ απηά πνπ απνθαζίδεηο είλαη ζχλλνκα κε ηνλ 

Θψδηθα θαη παξάιιεια πεγαίλεη θαη ζηνλ επίηξνπν εάλ απηά πνπ έρεηο θάλεη είλαη φιεο νη 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηεί, ν νξθσηφο ,  ηνπιάρηζηνλ εγψ έηζη ην έρσ θαηαιάβεη θαη αλ έρσ 

θάλεη ιάζνο εδψ είλαη λα καο δηνξζψζεη, ειέγρεη ινηπφλ φια απηά πνπ έρεηο γξάςεη ζηα 

ινγηζηηθά θαη εμεγεί ινηπφλ ν νξθσηφο ινγηζηήο, θαη αλ έρσ θαηαιάβεη λα κε δηνξζψζεη, 

εθηφο ηνπ φηη αλ είλαη πξαγκαηηθά φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θέξλνπκε λα ςεθίζνπκε, 

φηη δειαδή ν Γήκνο έρεη 1000€ αλ πξαγκαηηθά είλαη 1000€ θαη φια απηά πνπ έρνπλ γξαθηεί 

ππάξρνπλε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, ζσζηά; Γειαδή αλ ππάξρεη ην αληίζηνηρν 

ηηκνιφγην, ε αληίζηνηρε απφθαζε πνπ έρεη γξαθηεί κέζα θαη δελ έρνπκε πξνζθνκίζεη εκείο 

έλα ηηκνιφγην πνπ έηζη ζέιακε. Άξα ινηπφλ είλαη έιεγρνο, απηά ιέεη ε λνκνζεζία θαη πηζηεχσ 

φηη νη λνκνζέηεο επάλσ ζηνλ Οηθνλνκηθφ έιεγρν θάηη μέξνπλ παξαπάλσ απφ εκάο πσο πξέπεη 

λα ειεγρζεί, ηψξα αλ έρνπλ θάλεη ιάζνο νη εηδηθνί πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ηελ λνκνζεζία απηή 

θαη μέξνπκε εκείο θάηη παξαπάλσ, θαη δελ ην ιέσ εηξσληθά , λα ην πνχκε λα ηνπο 

δηνξζψζνπκε. Δπραξηζηψ. 



ΠΡΟΔΓΡΟ: Κήπσο θ. Κπαλίια ζέιεηε λα καο δηαβάζεηε απηφ ην νπνίν ιείπεη   απφ ηελ 

εηζήγεζε πνπ έρεη ν θ. Σδεθεξάθνο;  

ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): Γελ δηάβαζα φιε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ζεσξψληαο φηη 

ηελ έρεηε κπξνζηά ζαο , δηάβαζα κφλν ηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

γλψκε. Λα δηαβάζσ κηαο θαη δελ ηελ έρεηε δεη φιε ηελ έθζεζε ειέγρνπ, νιφθιεξε. 

« Έθζεζε ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο. 

Έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Οηηχινπ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 

2010, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 

πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο: Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

Ινγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, φπσο θαη γηα εθείλεο 

ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη  σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή: Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρν καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν καο  ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Δπίζεο ιάβακε ππφςε καο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα  (λ. 3463/2006 φπσο ηζρχεη). Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ 

λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε  θαη λα 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ  ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη ηελ  δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. Θαηά ηελ δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο  

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε  θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ  έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηνπ Γήκνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηεο αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ  πνπ έγηλαλ απφ ηελ Γηνίθεζε  θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηελ ζεκειίσζε 

ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε: Θαηά ηελ γλψκε καο, νη αλσηέξσ  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα 

κε ηα Ινγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. 

Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ: Δπαιεζεχζακε ηελ ζπκθσλία 

θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρεηξίζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αζήλα 18 Καΐνπ 2012 Θσλζηαληίλνο Γνπκνπιηάθαο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Κηραινιηάθν παξαθαιψ 

ΚΗΧΑΙΟΙΗΑΘΟ: Κηα πνιχ κηθξή παξέκβαζε. Αλαθεξφκαζηε ζε ινγηζηηθφ έιεγρν ηνλ 

νπνίν ζα κπνξνχζακε λα είραλ πξαγκαηνπνηήζεη  θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ εάλ 

ν Θαιιηθξάηεο δελ πξνέβιεπε ηελ δηαδηθαζία απηή θαη επεηδή έρνπκε ηνπνζεηεζεί γηα ηνπο 

πξψελ Γήκνπο Αλαηνιηθήο Κάλεο θαη κχλνπο ηζρχεη ε ηνπνζέηεζε εθείλε πνπ είρακε θάλεη 

ηφηε. Γελ είλαη δηαρεηξηζηηθφο ν έιεγρνο είλαη ινγηζηηθφο δελ έρσ θαλέλα ιφγν λα 

ακθηζβεηνχκε φρη ηνπο ειεγθηέο αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ. Οξίζηε θ. Γεσξγαξάθν 

ΓΔΩΡΓΑΡΑΘΟ: Κηα παξαηήξεζε ζέισ λα θάλσ. Θαη’ αξράο ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

θιπ δηθαηνινγείηαη κηα θαζπζηέξεζε ηεο ηάμεσο ησλ 7-8 κελψλ απ’ φηη έρσ αθνχζεη, εδψ 

είρακε κηα θαζπζηέξεζε πεξίπνπ ελάκηζε ρξφλνπ, ην γηαηί δελ μέξσ αιιά πέξαλ απηνχ 

δεκηνπξγεζήθαλε δχν πξνυπνινγηζκνί ηνπ ’11 θαη ηνπ ’12  ρσξίο λα ππάξρνπλ απηέο νη 

θαηαζηάζεηο ζε καο ζαλ Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πψο δηθαηνινγνχληαη απηέο νη θαηαζηάζεηο 

δειαδή κε πνηα πξννπηηθή θαη πψο, κε πνηα γλψζε πξνσζήζεθαλ απηνί νη  πξνυπνινγηζκνί 

ησλ δχν εηψλ. Απηφ είλαη ε κία παξαηήξεζε. 



Ζ δεχηεξε, θαη ζέισ αλ κπνξεί θάπνηνο λα ηνπνζεηεζεί, ν Γήκαξρνο δειαδή, θαη ε δεχηεξε 

είλαη απηφ πνπ ιέεη γηα ηα αθίλεηα ε παξαηήξεζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, ήηαλε φηη δελ 

έρνπκε ηα ζηνηρεία, ελλννχκε ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, γεληθά απηά πνπ θαηνρπξψλνπλ 

ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ.  

Δάλ κπνξνχκε λα πνχκε δπν ιφγηα γη’ απηά θαη λα βνεζήζνπκε ζην λα επηηαρπλζεί απηή ε 

θαηάζηαζε γηαηί πξνβαίλνπκε ζε αγνξέο, πξνβαίλνπκε ζε αλαπαιαηψζεηο θιπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΡΧΟ: ε θακία πεξίπησζε φηαλ θάλνπκε πξνυπνινγηζκφ κπνξνχκε λα έρνπκε 

απνηειέζκαηα ρξήζεο δηφηη κέζα ζην 2012 ζπληάζζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2013 

άξα   δελ   έρεη   ηειεηψζεη   ην   2012   θαη   ν   πξνυπνινγηζκφο,  ην  ιέεη  ε  ίδηα  ε  ιέμε,  

π ξ ν υ π ν ι ν γ η ζ κ φ ο,  θαη ζίγνπξα ππάξρνπλε απνθιείζεηο. Σψξα κπνξεί νη απνθιείζεηο 

λα είλαη ειάρηζηεο νπφηε κπνξεί ν   πξνυπνινγηζκφο λα εθηειεζηεί, κπνξεί νη απνθιείζεηο λα 

είλαη ηεξάζηηεο θαη ν  πξνυπνινγηζκφο λα κελ κπνξεί λα εθηειεζηεί. 

Κέρξη ζηηγκήο δελ καο έρεη δείμεη νχηε ηελ κία ρξνληά νχηε ηελ άιιε φηη ν  πξνυπνινγηζκφο 

δελ ήηαλε ζσζηφο. 

Όζν γηα ηα ηδηνθηεζηαθά, φινη γλσξίδνπκε φηη ε ίδηα ε Πνιηηεία δηα λφκνπ έρεη εγθξίλεη φηη 

κέρξη ην 1953 ή 1955 ζηελ Κάλε δελ γηλφληνπζαλ ζπκβφιαηα θαη γη’ απηφ καο δεηάλε πνιιέο 

θνξέο ηελ παιαηφηεηα, φηη δελ βγαίλαλε θαη νηθνδνκηθέο άδεηεο. Άξα ινηπφλ νη πεξηζζφηεξεο 

ηδηνθηεζίεο  πνπ ππάξρνπλε ζηνλ ζεκεξηλφ Γήκν είλαη άλεπ ζπκβνιαίσλ θαη γη απηφ δελ 

ππάξρνπλε θαη παξαζηαηηθά ζηα ππνζεθνθπιαθεία. Ζ πφιε ηνπ Γπζείνπ, είλαη κηα πφιε, 

ήηαλε δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα έρνπλε, πηζηεχσ φηη γηα ην Γεκαξρείν είκαζηε εληάμεη αιιά 

ηφζα θηίξηα πνπ έρεη ν ζεκεξηλφο Γήκνο δελ ππάξρνπλε ζηνηρεία ζηα ππνζεθνθπιαθεία εθηφο 

απφ ηα θαηλνχξγηα, γηα ην Γεκαξρείν ηνπ ηέσο Γήκνπ Οηηχινπ ππάξρεη γηαηί είλαη  

θαηλνχξγην. Όια απηά φκσο  θάπνηα ζηηγκή  ηψξα αθνχ ζα ηα θαηαγξάςνπκε φια ζα κπνχλε 

ζην ππνζεθνθπιαθείν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ππάξρνπλ άιιεο ηνπνζεηήζεηο; θ. Σδεθεξάθν παξαθαιψ. 

ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Δπεηδή εηπψζεθε φηη νη νξθσηνί ινγηζηέο ειέγρνπλ δηεμνδηθά θαη ηα ηηκνιφγηα 

θαη φια ζέισ λα καο ην πεη, λνκίδσ φηη δελ ειέγρνληαη δηεμνδηθά φια ηα ηηκνιφγηα θαη φιεο νη 

πξάμεηο θαη φια ηα εληάικαηα θαη φια ηα γξακκάηηα. Διέγρνπλ ηελ ζσζηή απνηχπσζε 

ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα. 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ ζα αληηδηθήζνπκε ζε απηφ, εκείο φπσο είπακε θαη ζηελ  Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή γηα απηνχο ηνπο δχν ηζνινγηζκνχο,  γηα ηνπ Οηηχινπ απηή ηελ ζηηγκή , ν νπνίνο 

είλαη παξσρεκέλνο απφ ην ’10 θαη ηνλ νπνίν νχηε θαλ κπνξνχκε λα θάηζνπκε λα 

πεξηηξέμνπκε ζα πνχκε παξψλ, φπσο είπακε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε ηνπνζέηεζε;  θ. Κπαλίια ζέιεηε θάηη λα παξαηεξήζεηε;  

ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): Λαη, ην πψο δηελεξγείηαη ν έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ 

έθζεζε ειέγρνπ πνπ δηάβαζα πξνεγνπκέλσο. Πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε  ήζεια λα 

πσ φηη εθαξκφδνληαη ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα ηα νπνία πξνβιέπνπλε φρη 100% έιεγρν 

ζε φια ηα παξαζηαηηθά, ν έιεγρνο είλαη θαηά βάζε δεηγκαηνιεπηηθφο  γίλεηαη φκσο κε ηέηνην 

ηξφπν νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζεηο ζην ηέινο φηη δελ ππάξρεη θάπνην νπζηψδεο ιάζνο κέζα 

ζηνλ ηζνινγηζκφ, νπζηψδεο δειαδή κε ηελ έλλνηα ιάζνο ην νπνίν ζα παξαπνηνχζε δειαδή 

ηελ εηθφλα έηζη ψζηε λα ζαο δψζεη κηα εχινγε βεβαηφηεηα φηη απηφ πνπ βιέπεηε κπξνζηά 

ζαο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έθηηαμε ν Γήκνο  απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δειαδή ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλε, ζεσξεηηθφ είλαη απηφ πνπ ιέσ δελ αθνξά ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα καο έρνπλ μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν πνιχ κηθξά πνζά ηα νπνία 

φκσο είλαη ηφζν κηθξά  πνπ αθφκε θη αλ είλαη ιάζνο δελ ζα επεξεάδνπλ ηειηθά ηελ εηθφλα 

πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο. Απηή είλαη γεληθφηεξα ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη γη’ απηφ αλαθέξεηαη 

θαη ζηελ γλψκε φηη θαηά ηελ γλψκε καο  νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα 

απφ   θάζε νπζηψδε άπνςε δειαδή ελδέρεηαη λα ππάξρεη θάηη κε νπζηψδεο, δελ απνθιείεηαη 

λα ππάξρεη θάηη κε νπζηψδεο ην νπνίν λα καο μέθπγε επεηδή είλαη θαηά βάζε 

δεηγκαηνιεπηηθφο αιιά επαλαιακβάλσ φηη,  ην φηη είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο δελ ζεκαίλεη 

δειαδή φηη εκείο βεβαηψλνπκε κφλν απηά πνπ είδακε γηαηί είλαη έηζη δνκεκέλεο νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ ειέγρνπ πνπ απφ ην δείγκα βγάδνπκε αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην ζχλνιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ζα δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν  

ΘΑΣΗΒΔΙΖ: Κηα εξψηεζε λα θάλσ. Θ. Κπαλίια εγψ ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε. Κέζα ζε 

απηφ ηνλ θπθεψλα ηνλ νηθνλνκηθφ πνπ δηαλχνπκε ήζεια λα ξσηήζσ εάλ απηά ηα ζηνηρεία 

φπσο ηα πεξηγξάςαηε θαη κε ηελ αλαιπηηθή ζαο έθζεζε ε νπνία δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηνπο 

αξηζκνχο νη νπνίνη είλαη απφιπηα κεγέζε, φηαλ ιέκε 1 ελλννχκε 1 δελ κπνξνχκε λα ιέκε 1,5 

ή ½ θιπ.,  ζε ζρέζε κε άιινπο Γήκνπο, κε ρξήζεηο άιισλ Γήκσλ,  πνηα είλαη ε εηθφλα  πνπ 

δηαπηζηψζαηε γηα ην 2010   



ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνκίδσ φηη ίζσο θαη δελ ρξεηάδεηαη απάληεζε θ. Κπαλίια. Θ. Γήκαξρε 

παξαθαιψ λα ηνπνζεηεζείηε θαη λα ην θιείζνπκε  ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΡΧΟ: Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ νξθσηφ ινγηζηή, επεηδή αθνχγνληαη δηάθνξα, εάλ 

ην λα θάλεηο έιεγρν απφ νξθσηνχο ινγηζηέο, ππάξρνπλ έιεγρνη δχν θαηεγνξηψλ; δειαδή 

κπνξείο λα θάλεηο   Α΄ έιεγρν θαη Β΄ έιεγρν αλάινγα κε ρξήκαηα πνπ πιεξψλεηο ή ν 

έιεγρνο  είλαη έλαο θαη ηειείσζε ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): αθέζηαηα είλαη έλαο , ζπγθεθξηκέλνο, ίδηεο δηαδηθαζίεο 

εθαξκφδνληαη παληνχ είηε ειέγρνπκε έλα κηθξφ Γήκν είηε ειέγρνπκε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, 

ίδηεο δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη θαη θπζηθά δελ εμαξηψληαη απφ ην χςνο ηεο ακνηβήο δειαδή 

ν νξθσηφο ινγηζηήο παίξλεη ηελ ακνηβή ηελ νπνία ζεσξεί φηη είλαη επαξθήο λα θάλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη νη νπνίεο είλαη ίδηεο παληνχ, έλαο είλαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δελ ππάξρεη θάηη δηαθνξεηηθφ  απ’ απηφ θαη πξνβιέπνληαη 

απφ ηα δηεζλή ειεγθηηθά  πξφηππα νη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο θαη  αθνινπζνχκε. 

Όινη νη νξθσηνί ινγηζηέο ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνκίδσ ινηπφλ πσο ε εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε δελ πξέπεη λα αθήλεη 

ακθηβνιίεο ή εξσηήκαηα γηα ηελ ςήθηζή ηνπ, γηα ηελ έγθξηζή ηνπ, θαη επηπιένλ γηα λα πσ 

δπν θνπβέληεο θαη ηα δχν κελχκαηα πνπ πήξακε απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Κπαλίια είλαη 

άθξσο ελδηαθέξνληα , νη πνιχ κηθξέο απηέο εθθξεκφηεηεο ησλ εηζπξάμεσλ πνπ καο θάλεη  λα 

δπλακψζνπκε ηηο εηζπξάμνπκε παξά ηηο δχζθνιεο ζπγθπξίεο, θαη απηφ ζα ην θάλνπκε 

νπσζδήπνηε   λα είζηε βέβαηνη  θαη ην ππφινηπν γηα ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ έρνπκε κε ηα 

αθίλεηα ην νπνίν είλαη απηνλφεην θαη ην νπνίν είλαη ζαθέζηαην φηη έρεη ελεξγνπνηεζεί 

ηεξάζηην δπλακηθφ γηα λα θαηαγξάςνπκε ηα πάληα θαη λα πξνρσξήζνπκε θαη ζε απηή ηελ 

εθθξεκφηεηα. 

Εεηείηαη ινηπφλ ε έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνπ ηέσο Γήκνπ Οηηχινπ 

ηνπ νηθ. Έηνπο 2010. 

Πνηνη ζπλάδειθνη ππεξςεθίδνπλ;    

Πνηνη θαηαςεθίδνπλ;  

Πνηνη είλαη παξφληεο; Παξφληεο δειψλνπλ ν θ. Σδεθεξάθνο, ν θ. Θαηζαθνχξνο, ν θ. Γαηέαο 

θαη ν θ. Γεσξγαξάθνο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

 

Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη είδε  

 Σν άξζξν 163 ηνπ Λ. 3463/06 
 το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7 

 ηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε ζην Γ.. απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή 

 ηελ ππ’ αξηζκ.  91/2012 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ 

απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηε 

ζρεηηθή έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  

 ηελ ππ’ αξηζκ. 6726/1-11-2010 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Οηηχινπ γηα ηνλ νξηζκφ νξθσηνχ 

ειεγθηή – ινγηζηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ 

 ηνλ απνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο ρξήζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο  2010 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ 

 

Θαη έπεηηα απφ ηελ  ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνχ, Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ 

έηνπο  2010 ηνπ ηέσο Γήκνπ Οηηχινπ φπσο εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

2. Σε δεκνζίεπζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νξίδεηαη ζην N. 3548/07 

άξζξν 6 παξ 7. 

3. Σελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 24 ηνπ λ.3202/2003 ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.  

 

Οη Γ.. Σδεθεξάθνο, Γαηέαο, Θαηζαθνχξνο θαη Γεσξγαξάθνο δήισζαλ παξφληεο 

Αθνχ απνκαγλεηνθσλήζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

                 Ο Πξφεδξνο                              Σα Κέιε 

            (ζθξαγίδα-ππνγξαθή)                           (Τπνγξαθέο)  

             Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο      

1. Θαηζηβέιεο Κηραήι 
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2. Αγξηφδεκαο Κηραήι 

3. Αξαπάθνο Θεφδσξνο 

4. Αλδξετθνο Γεκήηξηνο 

5. Γξαθνπιάθνπ Διέλε 

6. Δμαξράθνο Γεψξγηνο 

7. Θαπαζνχξεο Αιέμαλδξνο            

8. Θνθνξάθεο Παλαγηψηεο 

9. Θνινθνηξψλε Αηθαηεξίλε 

10. Θνπκεληάθνο Αληψληνο 

11. Ιηγλφο Ληθφιανο 

12. Ιπξνθψλε γεσξγία 

13. Καπξνεηδφγγνλαο Ληθφιανο 

14. Υξηζηνδνπιάθνο Θεφδσξνο 

15. Σδεθεξάθνο Ησάλλεο 

16. Θαηζαθνχξνο Γεψξγηνο 

17. Γαηέαο Αληψληνο 

18. Κπνπθνπβάιαο Ησάλλεο 

19. Κηραινιηάθνο Θπξηάθνο 

20. Θνπηξνπβίδεο Γεκήηξηνο 

21. Γεσξγαξάθνο Ζιίαο 

22. Κνπξθφγηαλλεο ππξίδσλ  

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο          

Όιγα Πιαγηαλλάθνπ    

 

 Αθξηβέο  Απφζπαζκα                                               

 Γχζεην   19-9-2012                                                   

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

 

 

 

Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο                                      

 

 

 

 

 

  

 

 


