ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ
ΓΖΚΟ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΛΖ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην Πξαθηηθό
24/2012 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 15:00 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:
20499/10-9-2012 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΑΠΟΛΣΔ

Αλαζηαζάθνο Υξήζηνο (Πξφεδξνο Γ..)
Θαηζηβέιεο Κηραήι
1. Ρνδάθεο Γεψξγηνο
Αγξηφδεκαο Κηραήι
2. Θαξθαιάθνο Γεκήηξηνο
Αξαπάθνο Θεφδσξνο
3. Γεσξγαθάθνο Γεψξγηνο
Αλδξετθνο Γεκήηξηνο
4. Θαιαληψλεο Αληψληνο
Γξαθνπιάθνπ Διέλε
( νη νπνίνη απνπζίαζαλ αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ)
Δμαξράθνο Γεψξγηνο
Θνινθνηξψλε Αηθαηεξίλε
Θνθνξάθεο Παλαγηψηεο
Θαπαζνχξεο Αιέμαλδξνο
Θνπκεληάθνο Αληψληνο
Ιπξνθψλε Γεσξγία
Ιηγλφο Ληθφιανο
Καπξνεηδφγγνλαο Ληθφιανο
Υξηζηνδνπιάθνο Θεφδσξνο
Σδεθεξάθνο Ησάλλεο
Θαηζαθνχξνο Γεψξγηνο
Κπνπθνπβάιαο Ησάλλεο
Γαηέαο Αληψληνο
Κηραινιηάθνο Θπξηάθνο
Θνπηξνπβίδεο Γεκήηξηνο
Κνπξθφγηαλλεο ππξίδσλ
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:
Θξπνλεξίνπ Πηεξξνπηζάθνο Σδαλέηνο,
Θαξέαο
Κπνπιαξίσλ Γνπλειάο Ληθφιανο,

Θνλαθίσλ Θνληάθνο Βαζίιεηνο,
Σζαπαηζάξεο Γεκήηξηνο, Άλσ

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, Υσζηαξίνπ
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:
ΘΔΚΑ κόλν: Έγθξηζε απνινγηζκνύ
νηθνλνκηθό έηνο 2010.
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θαη ηζνινγηζκνύ ηέσο Γήκνπ Γπζείνπ γηα ην

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο
πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
Ο νξθσηφο ειεγθηήο – ινγηζηήο θ. Κπαλίιαο Δπζηάζηνο 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 ηέσο Γήκνο Γπζείνπ εθάξκνδε θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, κε ηελ ππ’ αξηζκ.
383/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αλ. Κάλεο νξίζηεθε ν θ.
Κπαλίιαο Δπζηάζηνο σο νξθσηφο ειεγθηήο – ινγηζηήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο 2010 θαη ν θ. Καθξή αξαθείκ σο αλαπιεξσηήο ηνπ.
Κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηνλ απνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο
ηνπ ηέσο Γήκνπ Γπζείνπ γηα ην νηθνλ. έηνο 2010 πξνέβε ζηε ζχληαμε έθζεζεο ειέγρνπ.
Ζ Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή, κε ηελ αξηζ. 90/2012 απφθαζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία

θαηάξηηζε ηνλ απνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ ηέσο Γήκνπ Γπζείνπ
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: Παξαθαιψ θαη πάιη ηνλ θ. Κπαλίια έρεη ην ιφγν
ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): Δπραξηζηψ. ην Γήκν Γπζείνπ γηα ην 2010 φζνλ αθνξά
ηελ έθζεζε ειέγρνπ δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ αθνχζαηε
πξνεγνπκέλσο. Θέιεηε λα ηελ μαλαδηαβάζσ; Δίλαη αθξηβψο ε ίδηα, δειαδή δελ έρνπκε θακία
δηαθσλία σο πξνο ηελ νξζφηεηα ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα πξνβιήκαηα
ηνπ Γήκνπ Γπζείνπ γηα ην 2010 είλαη απηά ηα δχν ζεκεία πνπ αλέθεξα γηα ηνλ Γήκν
Οηηχινπ, ηα ίδηα ηζρχνπλ θη εδψ, απηά ηα δχν πξνβιεκαηάθηα ππάξρνπλε ζπλ αθφκε ην φηη
παξαηεξήζεθε κηα κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε ζε βεβαίσζε εζφδσλ δειαδή θαζπζηεξνχλ λα
βεβαησζνχλ έζνδα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βεβαησζνχλ πην έγθαηξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. πλάδειθνη παξαθαιψ απφιπηε εζπρία.
ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ , αλ έρεηε νπνηαδήπνηε
εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Σδεθεξάθν έρεηε ην ιφγν.
ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Δκείο ηζρχνπλ απηά πνπ είπακε θαη θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ Γήκνπ Οηηχινπ
θαη δελ έρνπκε λα πξνζζέζνπκε ηίπνηα άιιν, νχηε ηελ έθζεζε είρακε θαλ θαη ιέκε ην ίδην,
ιέκε παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε ηνπνζέηεζε; θ. Γεσξγαξάθν παξαθαιψ
ΓΔΩΡΓΑΡΑΘΟ: ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είραηε θάλεη είπαηε φηη πεξίπνπ νη ίδηεο κε θάπνηεο
δηαθνξέο. Απηέο είδαηε λα νθείινληαη ζε θάπνην ηδηαίηεξν ιφγν ή απιψο κηα παξαηήξεζε;
Γειαδή ζέισ λα πσ ην εμήο, πνηα ε δηαθνξά δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Οηηχινπ απφ ην Γήκν
Γπζείνπ, απηφ είλαη ην έλα θαη ην δεχηεξν είλαη ην ζπλνιηθφ φζνλ αθνξά ηα αθίλεηα ζην
Γήκν, είλαη εληαία είπακε πιένλ γηα ην ζέκα ην ηδηνθηεζηαθφ πνπ είπαηε; Σσλ ηίηισλ δειαδή.
ΚΠΑΛΗΙΑ (Οξθσηόο Ινγηζηήο): Απηά ηα δχν ζέκαηα ηα νπνία αλέθεξα γηα ην Γήκν
Οηηχινπ, θάπνηεο δεπηεξεχνπζεο παξαηεξήζεηο, δειαδή ε πιεξφηεηα ηνπ αξρείνπ ησλ
αθηλήησλ θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο είζπξαμεο βεβαησκέλσλ απαηηήζεσλ απηφ ηζρχεη θαη γηα ην
Γήκν Γπζείνπ πεξίπνπ ζηελ ίδηα έθηαζε, δελ βιέπσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε θαη
απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζαο ιέσ φηη είλαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ιίγν-πνιχ φινη νη
Γήκνη δειαδή είλαη θνηλά ζέκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη απφ φινπο ηνπο Γήκνπο.
Αλ ζέιεηε λα πνχκε θαη πην ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο. Οη απαηηήζεηο
ηνπ Γήκνπ Γπζείνπ ήηαλ 362.000 ζην ηέινο ηνπ 2010 εμ’ απηψλ ζεσξήζεθαλ επηζθαιείο νη
180.000 ελψ ζην Γήκν Οηηχινπ ήηαλε 386.000 θαη επηζθαιείο ζεσξήζεθαλ νη 136.000.
Δδψ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γήκν Οηηχινπ θαη άιιεο 48.000 πνπ είλαη επηπιένλ απηψλ
πνπ αλέθεξα πξνεγνπκέλσο, αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο νη νπνίεο θαηά πάζα
πηζαλφηεηα δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ, είλαη ζπγθεθξηκέλεο 2-3 απαηηήζεηο θαη γηα ηηο
νπνίεο έγηλε πξφβιεςε απψιεηαο γηα 100%, πεξίπνπ δειαδή δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη
νπζηψδεο δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην πξφβιεκα δειαδή αλάκεζα ζηνπο δχν Γήκνπο.
ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Λα θάλσ κηα εξψηεζε θ. πξφεδξε;
ΚΗΥΑΙΟΙΗΑΘΟ: κηιά κε θιεηζηφ κηθξφθσλν θαη δελ αθνχγεηαη
ΠΡΟΔΓΡΟ: νξίζηε θ. Σδεθεξάθν
ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Γηα απηέο ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο ζα γίλνπλ αλείζπξαθηεο, επηζθαιείο, έρεη
επζχλε θάπνηνο γη’ απηφ ην πξάγκα; Τπάξρεη νιηγσξία; Ση γίλεηαη, γηα εμεγήζηε καο. Τπάξρεη
πεξίπησζε λα θαηαινγηζηνχλ ζε θάπνηνλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα απαληήζηε; Θ. Βνξβνιάθν γλσξίδεηε απηέο νη απαηηήζεηο απφ πνχ
πξνέξρνληαη θαη γηαηί ηηο ζεσξνχκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο φηη δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ
πνηέ;
ΒΟΡΒΟΙΑΘΟ Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ: Σα πξνβιήκαηα ησλ
Γήκσλ είλαη παληνχ θνηλά δειαδή δελ κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ηα βεβαησζέληα έζνδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ. Ο θ. Γήκαξρνο
ΓΖΚΑΡΥΟ: Όπσο είπε θαη ν θ. νξθσηφο πξνβιέπεηαη έλα πνζφ κέζα φηη δελ ζα εηζπξαρζεί
πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην πξαγκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο, απηφ δελ απαγνξεχεη ζε θαλέλαλ
λα ηα εηζπξάμεη θαη αλακθίβνια ππάξρνπλε πξνβιήκαηα ζηελ είζπξαμε θαη κε επζχλε
ππαιιήισλ θαη κε επζχλε αηξεηψλ αιιά θαη ρσξίο επζχλε ππαιιήισλ θαη ρσξίο επζχλε
αηξεηψλ δηφηη παξφηη ην έρνπκε θάλεη πνιιέο θνξέο απαίηεζε πξνο ην Τπνπξγείν δελ έρεη
γίλεη πξάμε. Ση έρνπκε θάλεη απαίηεζε, φηαλ παο λα θάλεηο ζπκβφιαηα ηη ζνπ δεηάεη ην
Γεκφζην; Βεβαίσζε φηη δελ νθείιεηο ζην ΗΘΑ θαη πξνο ην Γεκφζην, εάλ δεηνχζαλε ινηπφλ

φπσο έρνπκε θάλεη έλα αίηεκα θαη κηα δεκνηηθή βεβαίσζε φηη δελ νθείιεηο θαη πξνο ην Γήκν
ηφηε ζα κπνξνχζε θαη ν Γήκνο λα έρεη αξθεηά ιηγφηεξεο νθεηιέο.
Οθεηιέο ζα ππάξρνπλε θχξηνη, εδψ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηηο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ, ην
ζέκα είλαη λα πξνζπαζνχκε φζν κπνξνχκε λα ππάξρνπλε ιηγφηεξεο επηζθαιείο νθεηιέο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία. θ. Γεσξγαξάθν
ΓΔΩΡΓΑΡΑΘΟ: Θέισ λα παξαηεξήζσ ην εμήο: παξαηεξείηαη εδψ ζχκθσλα κε ηνλ
απνινγηζκφ πνπ είδακε θαη ηελ έθζεζε κηα νκνγελνπνίεζε ησλ Γήκσλ, ηνπιάρηζηνλ Οηηχινπ
θαη Γπζείνπ, φκσο ε εηθφλα πνπ έρνπκε είλαη δηαθνξεηηθή φηη ν κελ Γήκνο Γπζείνπ είρε κηα
θζίλνπζα πνξεία αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζπλφινπ θαη ησλ επελδχζεσλ θαη
ησλ νπνηνλδήπνηε δξαζηεξηνηήησλ, ν Γήκνο Οηηχινπ αληίζεηα είρε κηα αλάπηπμε επάλσ ζ’
απηά, απηφ είλαη ζίγνπξν θαη είλαη γεληθά απηφ απνδεθηφ απφ ηνλ θφζκν. Πψο
νκνγελνπνηήζεθαλ εδψ θαη έρνπκε αθξηβψο ίδηεο παξαηεξήζεηο, αθξηβψο ίδηεο δηαθνξέο θαη
κάιηζηα κε έλα ζαξαληάξη επάλσ ζην Γήκν Οηηχινπ, απηφ κε παξαμελεχεη ιηγάθη ζηελ
νκνγελνπνίεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πξέπεη λα μεθαζαξίζεηε ηη ελλνείηε κε ηελ έλλνηα νκνγελνπνίεζε γηαηί εγψ
αληηιακβάλνκαη άιιν πξάγκα.
ΓΔΩΡΓΑΡΑΘΟ: Όρη, νκνγελνπνίεζε ελλνψ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε, ηα δηαρεηξηζηηθά,
ηα αλαπηπμηαθά, ηα επελδπηηθά, ηα φπνηα πξνβιήκαηα πνπ είρε ν Γήκνο Γπζείνπ ήηαλ πνιχ
κεγαιχηεξα απφ ην Γήκν Οηηχινπ πνπ είρε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ελ πάζε πεξηπηψζεη
ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Γήκαξρε έρεηε ην ιφγν
ΓΖΚΑΡΥΟ: Οη νξθσηνί δελ εμεηάδνπλε ην πφζν θαιφο ήηαλ ν έλαο Γήκνο θαη ην πφζν κε
θαιφο ήηαλ ν άιινο, εμεηάδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα ινγηζηηθά, φπσο ζαο ην ‘πε.
Γειαδή ηη λα ζαο πεη ν νξθσηφο; Όηη ζην Γήκν Οηηχινπ θάλαλε πεξηζζφηεξεο πιαηείεο απφ ην
Γήκν Γπζείνπ;
ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: θ. Πξφεδξε λα πσ κηα θνπβέληα θη εγψ αθφκα. Ινηπφλ εδψ δελ εμεηάδνπκε
ηελ πξαγκαηηθή δξάζε, εδψ εμεηάδνπκε ηελ απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ απηφ
εμεηάδνπκε
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία θαη είπε ζαθέζηαηα ν θ. Κπαλίιαο φηη παξαηεξείηαη κηα ζπζρέηηζε
ησλ κεγεζψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη νκνγελνπνηεκέλα
ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: θαη ην δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη νη ηζνινγηζκνί ηνπο είλαη πεξίπνπ νη
ίδηνη γηαηί είπαηε ν έλαο είρε ιίγα θαη ν άιινο 22.000.000, ηα ίδηα έρνπλε πεξίπνπ νη δχν
Γήκνη, είλαη ζην ίδην χςνο έηζη δελ είλαη θ. νξθσηέ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνκίδσ πσο είλαη ηειείσο ζπκπησκαηηθφ. Θ. Κηραινιηάθν
ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Γηαηί είπε ν έλαο είρε πνιχ κηθξφ ηζνινγηζκφ ν άιινο κεγάιν επεηδή ν Γήκνο
Οηηχινπ έπαηξλε 5πιάζηα ελίζρπζε θαη επεηδή εμαζθάιηδε θαη πφξνπο απφ άιιεο πεγέο έρεη
θηάζεη ηνλ ίδην ηζνινγηζκφ κε ηνλ Γήκν Γπζείνπ, απηή είλαη ε αιήζεηα αιιά άζρεην απ’ απηά
δελ είλαη νπζία ηη έθαλε θαζέλαο εδψ είλαη απνηχπσζε νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Κηραινιηάθν παξαθαιψ.
ΚΗΥΑΙΟΙΗΑΘΟ: Κηα ζχληνκε πνιηηηθή αλ κνπ επηηξέπεηε πξνζέγγηζε ζα πξνζπαζήζσ.
Αλαθεξφκαζηε ζε κηα ινγηζηηθή έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην 2010 γηα ηνπο ηέσο
Γήκνπο Γπζείνπ θαη Οηηχινπ. Δίπα θαη πξνεγνπκέλσο ζα κπνξνχζε λα ηνπο έρνπλ θάλεη νη
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ άπηεηαη ησλ ζεκεξηλψλ καο δξαζηεξηνηήησλ,
νη ππεξεζίεο βεβαηψλνπλ ζσζηά ινγηζηηθά, νη ειεγθηέο επίζεο βεβαηψλνπλ ζσζηά ινγηζηηθά ηη
άιιν κπνξνχκε λα πνχκε γηα δηαησλίδνπκε ην δήηεκα
ΠΡΟΔΓΡΟ: Εεηείηαη ινηπφλ απφ ην ψκα ε έγθξηζε απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ ηνπ ηέσο
Γήκνπ Γπζείνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010.
Πνηνη ζπλάδειθνη ππεξςεθίδνπλ ηελ πξφηαζε;
Πνηνη θαηαςεθίδνπλ;
Πνηνη είλαη παξφληεο; Ο θ. Σδεθεξάθνο, ν θ. Γαηέαο, ν θ. Θαηζαθνχξνο, ν θ. Γεσξγαξάθνο.
Δπραξηζηψ.
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. 90/2012 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. 383/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Γπζείνπ 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
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

