
 

             
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ  ΙΑΘΩΛΗΑ 

ΓΖΚΟ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΛΖ 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 

 

Από ην Πξαθηηθό  25/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Κάλεο. 

ην Γύζεην έδξα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο , ζήκεξα  ηελ 14ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ, 

ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 16:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα εηδηθή  ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρηαθνύ 

Μεγάξνπ Γπζείνπ ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση:  

20502/10-9-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα ζην Γήκαξρν θαη  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη 

δεκνζηεύζεθε θαη ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ  ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα 67 θαη 69  ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηα άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

Παξόληνο  θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Πέηξνπ Αλδξεάθνπ   δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Γ  πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ παξαβξέζεθαλ 

παξόληα  ηα  23  κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

   

            ΠΑΡΟΛΣΔ                  ΑΠΟΛΣΔ 

 

1.   Αλαζηαζάθνο Υξήζηνο (Πξόεδξνο Γ..)                

2.   Καηζηβέιεο Μηραήι                                      1. Ρνδάθεο Γεώξγηνο                                                 

3.   Αγξηόδεκαο Μηραήι                                      2. Καξθαιάθνο Γεκήηξηνο                                      

4.   Αξαπάθνο Θεόδσξνο                                    3. Γεσξγαθάθνο Γεώξγηνο 

5.   Αλδξετθνο Γεκήηξηνο                                    4. Καιαληώλεο Αληώληνο 

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

7.   Δμαξράθνο Γεώξγηνο                                     

8.   Κνινθνηξώλε Αηθαηεξίλε                                                               

9.   Κνθνξάθεο Παλαγηώηεο                                  

10.  Καπαζνύξεο Αιέμαλδξνο  

11.  Κνπκεληάθνο Αληώληνο 

12.  Λπξνθώλε Γεσξγία 

13.  Ληγλόο Νηθόιανο                                                                

14.  Μαπξνεηδόγγνλαο Νηθόιανο     

15.  Υξηζηνδνπιάθνο Θεόδσξνο 

16.  Σδεθεξάθνο Ισάλλεο 

17.  Καηζαθνύξνο Γεώξγηνο 

18.  Μπνπθνπβάιαο Ισάλλεο 

19.  Γαηέαο Αληώληνο 

20.  Μηραινιηάθνο Κπξηάθνο 

21.  Κνπηξνπβίδεο  Γεκήηξηνο 

22.  Μνπξθόγηαλλεο ππξίδσλ 

23.  Γεσξγαξάθνο Ηιίαο 

 

 

Δθιήζεθε θαη δελ παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γπζείνπ 

Μεηζάθνο Γεώξγηνο .  

                                                                        

Δθιήζεζαλ θαη παξεπξέζεθαλ νη  Πξόεδξνη  ηωλ Σνπηθώλ Θνηλνηήηωλ:  Θόηξωλα 

Πηεξξηλάθνο Γξεγόξεο, Θνίηαο Αικπξάληεο Μηραήι,  Οηηύινπ Καξακνπζαιήο Μηραήι  

      

θαη νη Δθπξόζωπνη ηωλ Σνπηθώλ Θνηλνηήηωλ: Θνλαθίωλ Κνληάθνο Βαζίιεηνο, 

Θξπνλεξίνπ Πηεξξνπηζάθνο Σδαλέηνο,  Θαξέαο Σζαπαηζάξεο Γεκήηξηνο, Άλω  

Κπνπιαξίωλ  Γνπλειάο Νηθόιανο,    

 



Απόληεο νη Πξόεδξνη:  Αιίθωλ Μπάηδνο Γεώξγηνο,  Αηγηώλ Καηζαθνύξνο Νηθόιανο,  

Αξεόπνιεο  ηξαηάθνο Παλαγηώηε,  θνπηαξίνπ  Μελελάθνπ Κσλζηαληίλα, Πύξγνπ 

Γηξνύ Γξεγνξαθάθεο Αληώληνο Θνύλνπ Σζηηζίξεο Νηθόιανο, Ιάγηαο Κνύδεινο Κπξηάθνο, 

Κίλαο άζζαξεο Γεκήηξηνο,  Βάζεηαο Δμαξράθνο Υξήζηνο,  Θνθθάιαο Μπνπξαδάλεο 

Γεώξγηνο, Λενρωξίνπ Κνπηνπιάθνο Μηραήι,  Πεηξίλαο Βαζηιάθνο Γεκήηξηνο,  

         

θαη νη Δθπξόζωπνη:   Αγ. Ληθνιάνπ Μηραιαθάθνο Παύινο,  Αγ. Βαζηιείνπ Μαληαηάθνο 

Παλαγηώηεο, Αξρνληηθνύ Αγξαπίδεο Γεώξγηνο,Βαρνύ Θενδσξάθνο Κπξηάθνο Πιαηάλνπ 

Κσζηάθνο Ηιίαο, Γξνζνπεγήο Γξεγνξάθνο Ισάλλεο, Γεξνιηκέλα  Παπαδόγθσλαο 

Νηθόιανο, Κέιηζζαο Γξαθάθνο Νηθόιανο, Θξήλεο Γξηβάθνο Αιέμαλδξνο,  Παιαηόβξπζεο 

Ληληδέξεο Νηθόιανο,  θακλαθίνπ Γνξαλίηεο Παλαγηώηεο, Θνθθίλωλ Ινπξίωλ 

Κνπηζόπεηξαο Γήκνο, Σζηθαιηώλ Παλαγάθνο Μηραήι, Πξνζειίνπ Μνλεκβαζίηεο 

Λπθνύξγνο, Λένπ Οηηύινπ θνπιαξίθνο Παλαγηώηεο, Γξπάινπ Κνπηξάθνο Ισάλλεο, 

Γέξκαο Καηζάθνπ Ισάλλα,  Έμω Λπκθίνπ Μαπξνδάθνο Παλαγηώηεο,  Θαζηάληαο 

Πιαγηαλλάθνο Κίκσλ, Θαιπβίωλ Καξάθνο Παλαγηώηεο,  Θαξβειά εςάθνο Ηιίαο,     

Γξπκνύ Σδεθεξάθνο Γεώξγηνο,  Ιπγεξέα Γεκαθάθνο Υαξίιανο, Καξαζέαο Κνληάθνο 

Παλαγηώηεο, Κειηηίλεο αξαληάθνο Παλαγηώηεο, Θαξπνύπνιεο Μπισλάθνο Θεόδσξνο,   

Θειεθάο  Παπαδεκεηξίνπ Θσκάο,   Πύξξηρνπ θάιθνο Αζαλάζηνο, ηδεξνθάζηξνπ 

Αλδξεάθνο Γεκήηξηνο ειεγνπδίνπ Γηαλλαθνύξνπ Γαιάηεηα, Χωζηαξίνπ  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 

ρεηξόγξαθσλ θαη καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθώλ. 

Ο Πξόεδξνο  κεηά ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο  θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

Αξηζκόο απόθαζεο:    341/14-9-2012 

 

ΘΔΚΑ κόλν: Έγθξηζε Απνγξαθήο Πεξηνπζίαο- Ηζνινγηζκνύ Έλαξμεο 01-01-2011 

Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο  

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο νξθσηόο ειεγθηήο – ινγηζηήο θ. Μπαλίιαο Δπζηάζηνο πξνζθιήζεθε θαη 

παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

Παξίζηαηαη θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θ. Βνξβνιάθνο Παλαγηώηεο  

 

ύκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδεηαη όηη:  

«Μέρξη ηελ 28.2.2011 νινθιεξώλεηαη ε απνγξαθή ησλ πάζεο θύζεσο πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ λένπ δήκνπ, θαζώο θαη ησλ δηαζεζίκσλ 

ρξεκαηηθώλ κέζσλ. Η δηαδηθαζία, ν ηξόπνο θαη ε απνηύπσζε ηεο απνγξαθήο ζα 

θαζνξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.» 

 

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 74445/29.12.2010 (ΦΔΚ 

2029/27.12.2010 ηεύρνο Β’) Απόθαζε ΤΠ.Δ.Α&Η.Γ. 

 

Με ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠ.Δ.Α&Η.Γ 74445/29.12.2010 (ΦΔΚ 2029/27.12.2010 

ηεύρνο Β’) απόθαζεο νξίδνληαη ηα εμήο:   

«Η Δπηηξνπή Απνγξαθήο νινθιεξώλεη ην έξγν ηεο έσο ηελ 28-2-2011 θαη παξαδίδεη 

αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απνγξαθήο ζην δήκαξρν θαη ζηνλ πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ δήκνπ. Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή 

ακέζσο θαη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνζεζκίαο. Η Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ 

θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη γηα ηνλ νξηζκό νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή θαη ηνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνγξαθήο έλαξμεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηεο έθζεζεο απνγξαθήο από ηνλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή, 

ζπγθαιείηαη εληόο 10 εκεξώλ θαη όρη αξγόηεξα από ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011, ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα λα ζπδεηήζεη ζε εηδηθή γηα ην ζθνπό 

απηό ζπλεδξίαζε ηελ «Απνγξαθή πεξηνπζίαο Γήκνπ - Ιζνινγηζκόο Έλαξμεο 01-01-2011» 

θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε απηήο. ηε ζπλεδξίαζε απηή θαιείηαη ν νξθσηόο 

ειεγθηήο - ινγηζηήο, πνπ εμέδσζε ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό θαη ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο, γηα 

λα δώζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ. 



Ο ηζνινγηζκόο έλαξμεο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζην 

δηθηπαθό ηόπν ηνπ δήκνπ θαη δεκνζηεύνληαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, αλ δελ ππάξρεη 

ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηα όξηα ηνπ λνκνύ πνπ εδξεύεη ν δήκνο». 

 

Η Δπηηξνπή Απνγξαθήο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζ. 6/3-1-2011 απόθαζε Γεκάξρνπ ζπλέηαμε ηελ αξηζ. Πξση: 11311/15-5-2012 

Έθζεζε Απνγξαθήο Έλαξμεο ησλ πάζεο θύζεσο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ηνπ λένπ δήκνπ, θαζώο θαη ησλ δηαζεζίκσλ ρξεκαηηθώλ κέζσλ. 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 111/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νξίζηεθε ν θ. Δπζηάζηνο 

Μπαλίιαο σο νξθσηόο ειεγθηήο – ινγηζηήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο ηεο απνγξαθήο 

έλαξμεο 01-01-2011 πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο θαη ν θ.  Γνπκνπιηάθαο 

Κσλζηαληίλνο σο αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 

Μεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηελ έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο 01-01-2011 ηνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο  πξνέβε ζηε ζύληαμε έθζεζεο ειέγρνπ. 

 

Επίσης με την ππ’ αξηζκ. 111/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε απνγξαθή 

έλαξμεο θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ. 

 

Παξαθαιώ θ. Μπαλίια έρεηε θαη πάιη ην ιόγν. 

ΚΠΑΛΗΙΑ Οξθωηόο Ινγηζηήο: Ο Ιζνινγηζκόο έλαξμεο ηνπ λένπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο πνπ είλαη ην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο λνκίδσ όηη είλαη ην ζεκαληηθόηεξν από ηα 

ηξία  ζέκαηα κε ηελ έλλνηα όηη εδώ πέξα παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λένπ 

Γήκνπ πνπ ππάξρεη ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη είλαη ε βάζε  γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ζπγθξίλνπκε ηελ πνξεία από δσ θαη πέξα δειαδή είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

πεξηζζόηεξν ζην κέιινλ από ηα δύν πξνεγνύκελα.  

Η θαηάξηηζε απηνύ ηνπ Ιζνινγηζκνύ Έλαξμεο έγηλε επί ηε βάζεη αλαιπηηθώλ απνγξαθώλ 

πνπ έγηλαλ από ηηο επηηξνπέο Απνγξαθήο πνπ όξηζε ν Γήκνο ζηνπο ηέσο Γήκνπο πνπ 

ζπλελώζεθαλ. 

Οη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ίδηεο πνπ αθνινπζνύληαη ζε έλα  θαλνληθό Ιζνινγηζκό. 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, εδώ πέξα έρνπκε κόλν Ιζνινγηζκό δειαδή αλάιπζε πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο, δελ ππάξρεη θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηαηί πξόθεηηαη γηα  ζηηγκή 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, γηα εκέξα έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. 

Ο έιεγρνο πνπ θάλακε εκείο είλαη ν ίδηνο έιεγρνο  κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο  πνπ θάλνπκε ζηηο 

θαλνληθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Η Έθζεζε Διέγρνπ έρεη ηνλ ίδην ηύπν ιίγν-πνιύ κε ηηο πξνεγνύκελεο θαη επί ηεο νπζίαο θαη 

εδώ πέξα δελ έρνπκε λα θάλνπκε θακία παξαηήξεζε όζνλ αθνξά ηελ νξζόηεηα  ηεο 

απεηθόληζεο ηεο απνγξαθήο πνπ δηελεξγήζεθε από ηηο Δπηηξνπέο Απνγξαθώλ πνπ όξηζε ν 

Γήκνο. 

Η γλώκε καο είλαη όηη  ε Καηάζηαζε Απνγξαθήο Έλαξμεο παξνπζηάδεη εύινγα από θάζε 

νπζηώδε άπνςε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

ηνπ Π.Γ. 315/1999 πνπ είλαη ζρεηηθέο πνπ ηελ θαηάξηηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο Απνγξαθήο 

Έλαξμεο. 

Θέκα έκθαζεο. Δδώ έρνπκε θαη έλα ζέκα έκθαζεο ρσξίο λα δηαπηζηώλνπκε επηθύιαμε ζηε 

γλώκε καο  εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο  όηη γηα κέξνο ησλ αθηλήησλ  πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε απνγξαθήο έλαξμεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

ζπιινγή ησλ ηίηισλ θπξηόηεηαο θαη ηεο κεηαγξαθήο ηνπο ζην νηθείν ππνζεθνθπιαθείν. 

Δίλαη ην ίδην ζέκα δειαδή κε απηό πνπ αλαθέξακε ζηνπο δύν πξνεγνύκελνπο Γήκνπο. 

Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ, ππάξρνπλ πίζσ αλαιύζεηο ησλ θνλδπιίσλ, αλά θνλδύιη 

ηζνινγηζκνύ,  πσο απηό ζπληέζεθε από ηα επηκέξνπο θνλδύιηα ησλ παιηώλ Γήκσλ πνπ 

ζπλελώζεθαλ. 

Δπραξηζηώ, αλ έρεηε θαη πάιη θάπνηα εξώηεζε είκαη ζηελ δηάζεζή ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηώ θ. Μπαλίια. 

Σνπνζεηήζεηο, εξσηήζεηο. Δξώηεζε ν θ. Γεσξγαξάθνο, παξαθαιώ. 

ΓΔΩΡΓΑΡΑΘΟ:  Απηέο νη ηηκέο πνπ βάδνπκε εδώ αθίλεηα, απηνθίλεηα θιπ. είπακε όηη είλαη 

ηηκέο πνπ βγήθαλ από….. 

ΚΠΑΛΗΙΑ Οξθωηόο Ινγηζηήο: Δδώ όζνλ αθνξά ηα αθίλεηα ηα νπνία αγνξάζηεθαλ, 

απνθηήζεθαλ κε αγνξά, κπαίλνπλε νη αληηθεηκεληθέο αμίεο, όζνλ αθνξά όκσο ηα πάγηα ηα 

νπνία έρνπλε θαηαζθεπάζεη νη Γήκνη κπαίλνπλ ζην θόζηνο θηίζεο κείνλ θάπνηεο απνζβέζεηο 



από ην ρξόλν πνπ ιεηηνύξγεζαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ Ιζνινγηζκνύ γη’ απηό 

εκθαλίδνληαη θαη απνζβέζεηο εδώ 

ΓΔΩΡΓΑΡΑΘΟ:  Σξέρνπζεο ηηκέο δειαδή;    

ΚΠΑΛΗΙΑ Οξθωηόο Ινγηζηήο: Όρη ηξέρνπζεο, ηζηνξηθέο ηηκέο δειαδή πόζν καο θόζηηζε 

λα ην θηηάμνπκε ηόηε πνπ έγηλε κείνλ ηηο απνζβέζεηο 

ΓΔΩΡΓΑΡΑΘΟ: θαη γηα ηα απηνθίλεηα θιπ;  

ΚΠΑΛΗΙΑ Οξθωηόο Ινγηζηήο: θαη απηά κε  ηζηνξηθέο ηηκέο, αξρηθέο ηηκέο αγνξάο, 

ηζηνξηθό θόζηνο κείνλ απνζβέζεηο. Γελ είλαη  ζε  ηξέρνπζεο αμίεο, δειαδή θάηη εθηόο από ηηο 

αληηθεηκεληθέο όπνπ εθαξκόζηεθαλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, ηνπνζεηήζεηο. θ. Σδεθεξάθν παξαθαιώ. 

ΣΕΔΦΔΡΑΘΟ: Δπεηδή εκείο δελ είκαζηε θαθόβνπινη θαη ζηελ επηηξνπή απηή απνγξαθήο 

κεηείρε θαη κέινο ηνπ πλδπαζκνύ καο θαη ππάιιεινη ζε άιιεο ινηπόλ θη επεηδή εκείο 

είκαζηε ηνπ ππέξ λα μεθηλήζεη ζσζηά ν Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο  ιακβάλνπκε απηά ηα 

δεδνκέλα ηα νπνία δελ θξίλνπκε εκείο αλ είλαη ζσζηά ή δελ είλαη σο πξνο ηα ππόινηπα 

ρξεκάησλ θαη απηά πνπ δελ ηα έρνπκε, θαίλνληαη εδώ,  θαη σο πξνο ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξάγκαηη απνηππώλνληαη ηα ινγηζηηθά , ιέλε όηη εθηόο από ηα γήπεδα πνπ δελ 

έρνπλ απνζβέζεηο, ε γε δελ έρεη απνζβέζεηο, όια ηα άιια έρνπλ απνζβέζεηο όπσο εμήγεζε 

θαη ν θ. νξθσηόο ινγηζηήο θαη απνηππώλνληαη εδώ κέζα. Λνηπόλ δελ έρνπκε ιόγν εκείο εδώ 

λα πνύκε θάηη είλαη ε ζηηγκή απνηύπσζεο ηνπ Γήκνπ κόιηο μεθηλήζακε θαη γη’ απηό ζα ην 

ςεθίζνπκε θαη ζα δνύκε ζηνπο επόκελνπο ηζνινγηζκνύο  ηε δηαθνξά θαη ην ηη έρεη γίλεη 

κέρξη ηόηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιύ σξαία. Τπάξρνπλ άιιεο ηνπνζεηήζεηο από ζπλαδέιθνπο; Ωξαία, 

δεηείηαη ινηπόλ ε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο , ε έγθξηζε ηεο απνγξαθήο πεξηνπζίαο-ηζνινγηζκνύ 

έλαξμεο 01-01-2011.   

 νκόθσλε ε απόθαζε; Οκόθσλε 

 

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

 ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010 

 ηελ ππ’ αξηζ. 74445/29.12.2010 (ΦΔΚ 2029/27.12.2010 ηεύρνο Β’) Απόθαζε 

ΤΠ.Δ.Α&Η.Γ 

 ηελ αξηζ  Πξση:  11311/15-5-2012 έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο ηεο Δπηηξνπήο 

Απνγξαθήο 

 ηελ ππ’ αξηζ. 111/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο 

απνγξαθήο έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ 

 Σελ έθζεζε αλεμάξηεηνπ  ειεγθηή πνπ ππνβιήζεθε ζην Γ.. από ηνλ νξθσηό ειεγθηή – 

ινγηζηή θ. Δπζηάζην Μπαλίια ν νπνίνο νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.  111/2012 Απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Καη έπεηηα από ηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε 

 

Απνθαζίδεη  νκόθωλα 

 

1. Σελ έγθξηζε ηεο Απνγξαθήο Πεξηνπζίαο – Ιζνινγηζκνύ Έλαξμεο 01-01-2011 Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο  όπσο εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

2. Σελ αλάξηεζε ηνπ ηζνινγηζκνύ έλαξμεο θαη ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζην δηθηπαθό 

ηόπν ηνπ δήκνπ  

3. Σε δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνύ έλαξμεο θαη ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζε κία ηνπηθή 

εθεκεξίδα ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηα όξηα ηνπ 

λνκνύ πνπ εδξεύεη ν δήκνο  

Αθνύ απνκαγλεηνθσλήζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

                 Ο Πξόεδξνο                              Σα Μέιε 

            (ζθξαγίδα-ππνγξαθή)                           (Τπνγξαθέο)  

             Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο      

1. Καηζηβέιεο Μηραήι 

2. Αγξηόδεκαο Μηραήι 

3. Αξαπάθνο Θεόδσξνο 

4. Αλδξετθνο Γεκήηξηνο 

5. Γξαθνπιάθνπ Διέλε 

6. Δμαξράθνο Γεώξγηνο 

7. Καπαζνύξεο Αιέμαλδξνο            

8. Κνθνξάθεο Παλαγηώηεο 



9. Κνινθνηξώλε Αηθαηεξίλε 

10. Κνπκεληάθνο Αληώληνο 

11. Ληγλόο Νηθόιανο 

12. Λπξνθώλε γεσξγία 

13. Μαπξνεηδόγγνλαο Νηθόιανο 

14. Υξηζηνδνπιάθνο Θεόδσξνο 

15. Σδεθεξάθνο Ισάλλεο 

16. Καηζαθνύξνο Γεώξγηνο 

17. Γαηέαο Αληώληνο 

18. Μπνπθνπβάιαο Ισάλλεο 

19. Μηραινιηάθνο Κπξηάθνο 

20. Κνπηξνπβίδεο Γεκήηξηνο 

21. Γεσξγαξάθνο Ηιίαο 

22. Μνπξθόγηαλλεο ππξίδσλ  

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο          

Όιγα Πιαγηαλλάθνπ    

 

 Αθξηβέο  Απόζπαζκα                                               

 Γύζεην   19-9-2012                                                   

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..  

 

 

 

Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο                                      

 

 

 

 


