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3.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
5. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
4. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.
Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ : 10272/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση
του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε
το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.
Ο

∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.

Κουτσελίνης Προκόπιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης από τον
Ορκωτό Λογιστή κ. Σφαρνά.
Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006,
του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε
περίπτωση

απουσίας

του,

τον

κ.

Γραµµατέα

του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του ο
πλειοψηφών Σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος Απόστολος.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια
της ενηµέρωσης από τον Ορκωτό Λογιστή κ. Σφαρνά.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος, προσήλθε κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του θέµατος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από το πρακτικό της 16ης Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 29.11.2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
17:30.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη,
για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ : 1ο(Μοναδικό Θέµα)
Έγκριση οικονοµικών στοιχείων Ισολογισµού Απολογισµού και Αποτελεσµάτων
Χρήσης οικ. έτους 2015 του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου.
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Στη συνεδρίαση συµµετείχαν, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Σφαρνάς
Αλέξανδρος, ο κ. Γκαλογιάννης Νικόλαος (∆ΟΜΥ) και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, κ. Καταπίδης Παναγιώτης.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τα παρακάτω:
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου
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 ∆ήµους που εφαρµόζουν το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων

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 ∆ήµοι 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 ∆ήµου, 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 ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και
εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό
και

διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. 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
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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 ∆ήµου.
Στους ∆ήµους 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 ∆ήµο.
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 ∆ήµου, 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 στοN. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, ηκατά τις
διατάξεις του ∆ηµοτικού 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.
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Επειδή ο ∆ήµος Ζαγοράς -Μουρεσίου εφαρµόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο,
µε την υπ’ αριθµ. 139/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ.
Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου ως ορκωτός ελεγκτής - λογιστής για τον έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2015 και ο κ. Κιττάκης Ευστράτιος ως
αναπληρωτής του.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και
αποτελέσµατα χρήσης του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου για το οικον. έτος 2015,
προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθ. 105/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε
την οποία κατάρτισε τον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του
∆ήµου της χρήσης 2015, υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό,
Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2015, προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα
χρήσεως και σχετική έκθεση.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα οποία και σας παραθέτω, καλώ να
ψηφίσουµε σχετικά µε την έγκρισή του.
Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του σώµατος η 105/2016 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου (Α∆Α: 6ΚΓ6ΩΡΚ-ΖΩ6), η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η Έκθεση Ελέγχου επί του
Ισολογισµού ∆ιαχειριστικής Χρήσεως του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου για την χρήση
2015 του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Ο Ορκωτός Λογιστής κ. Σφαρνάς, ενηµέρωσε το σώµα και τόνισε ότι το 2015
ήταν µια καλύτερη χρονιά από το 2014, υπήρξαν πολλές βελτιώσεις και στα ποσά και
στις διαδικασίες λειτουργίας του ∆ήµου και υπάρχει µια επιφύλαξη όσον αφορά την
ακίνητη περιουσία του ∆ήµου για το λόγο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
σύνταξης του Ε9 του ∆ήµου. Πολλές δε από τις παρατηρήσεις για το έτος 2015,
έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από µέρους του ∆ήµου και των υπηρεσιών του και το έτος
2016 θα έχουν εξαλειφθεί.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Λάσκος Κωνσταντίνος,
τόνισε ότι στον έλεγχο του Ισολογισµού 2014 είχε εντοπισθεί έλλειµµα και αν αυτό
είναι καταγεγραµµένο.
Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, τόνισε
ότι εφόσον δεν έχουν ακόµη δηλωθεί κάποια ακίνητα του ∆ήµου, θα υπάρξουν
πρόστιµα.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Μπρίζης Θεόδωρος,
ανέφερε τα παρακάτω:
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Τα ποσά είναι πλασµατικά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Ο
Ισολογισµός έγινε µε βάση τα βεβαιωθέντα έσοδα και όχι τα πραγµατικά
εισπραχθέντα.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά
Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω:
Τα στοιχεία του Ισολογισµού 2015 δεν αποδεικνύουν βελτίωση των
οικονοµικών του ∆ήµου. Η παρουσίαση ενός λογιστικού πλεονάσµατος κατά τη
γνώµη µας δε σηµαίνει πολλά. Σηµειώνουµε ό,τι σε πολύ δυσµενέστερες συνθήκες,
πλεονασµατικές ήταν όλες οι χρήσεις και κατά την 1ηΚαλλικρατική περίοδο.
2011 : πλεόνασµα 410.702,2012 : πλεόνασµα 682.357,2013 : πλεόνασµα
769.782,2014 : πλεόνασµα 564.668
Εάν πάρουµε υπόψη τις παρατηρήσεις του Ορκωτού :
α) για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ευρώ 1,7 εκατοµ. ( Έκθεση ορκωτού τελευταία
σελίδα Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη σηµείο 1)και
β) ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχών 45.500 ευρώ, (Έκθεση ορκωτού τελευταία
σελίδα Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη σηµείο3) τότε στην πραγµατικότητα έχουµε
Ζηµία 1.229.500=(1.700.000+45.500-516000) περίπου.
Και σε αυτά δεν έχουν υπολογιστεί (όπως αναφέρει και η έκθεση του ορκωτού στην
παράγραφο Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη) :
1. Oι φορολογικές υποχρεώσεις από διάφορους φόρους ακινήτων λόγω του ότι
ο ∆ήµος δεν έχει υποβάλει το έντυπο Ε9. ∆εν είναι δυνατή η εκτίµηση των
φόρων που θα προκύψουν.
2. ∆εν έχει γίνει καµία πρόβλεψη για ενδεχόµενη επιβάρυνση του ∆ήµου από
δικαστικές απαιτήσεις τρίτων.
Επίσης όσον αφορά τα Έσοδα :
Οι επιδόσεις του δήµου σύµφωνα µε τον απολογισµό του 2015 τραγικές : Έσοδα
από ακίνητα, Βεβαιωθέντα 142000, Εισπραχθέντα 73000, Έσοδα από τέλη
ύδρευσης, Βεβαιωθέντα 359.873, Εισπραχθέντα 67.000 Έσοδα από τέλη άρδευσης,
Βεβαιωθέντα 44.000, Εισπραχθέντα 8.600.Όπως αναφέρθηκε και από τον κ. Μπρίζη
και παραδέχτηκε και ο ορκωτός ο υπολογισµός (η µέθοδος των οικονοµικών που
χρησιµοποιήθηκε) έγινε µε βάση τα βεβαιωθέντα έσοδα και όχι τα πραγµατικά
εισπραχθέντα. Άρα µιλάµε για µια λογιστική βελτίωση στα οικονοµικά του δήµου και
όχι για πραγµατικό πλεόνασµα. Από την ανάγνωση των απολογιστικών στοιχείων
του Ισολογισµού 2015 µου γεννήθηκε µια µεγάλη απορία και ρωτώ τον κο ορκωτό :
Όταν έχουµε µια απαίτηση αυτή πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό ή στο
παθητικό ; Η απάντηση είναι ό,τι πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό. Οι
υποχρεώσεις από φόρους και τέλη προς το δηµόσιο στο παθητικό του Ισολογισµού
έχουν αρνητικό πρόσηµο, πράγµα απαράδεκτο, διότι εµφανίζεται όχι ότι χρωστάµε
στο κράτος , αλλά ότι αυτό µας χρωστά. Η εµφάνιση αυτή δεν είναι ορθή και θέλω να
µάθω τι είναι αυτό που µας χρωστά το κράτος 89.729,02 φέτος και πέρυσι

ΑΔΑ: 6ΖΒΝΩΡΚ-8ΦΦ
133.608,15(Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από φόρους και τέλη). Είναι σωστά αυτά
τα πράγµατα κε Ορκωτέ; Εάν έχουµε απαίτηση αυτή πρέπει να εµφανίζεται στο
Ενεργητικό και όχι στο παθητικό. Ελπίζω να µη µεταφέρονται έσοδα και έξοδα από
τη µια χρονιά στην άλλη, προκειµένου να βγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Ψηφίζω τον Ισολογισµό µε όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις.
Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ανέφερε τα
παρακάτω:
Ο Ισολογισµός δεν είναι εικονικός κι αυτό το δείχνουν τα οικονοµικά στοιχεία,
η ταµειακή µας εικόνα και οι εισπράξεις και οι πληρωµές µας, καθώς οφείλουµε
ελάχιστα πλέον σε τρίτους, καλύπτοντας και τις υποχρεώσεις που µας αφήσατε ως
πρώην ∆ηµοτική Αρχή. Το περιουσιολόγιο είναι πολύ σηµαντικό. Έχουµε καταγράψει
το 80% των αστικών ακινήτων του ∆ήµου και θα υποβληθεί γι’ αυτά πολύ σύντοµα η
σχετική δήλωση στην εφορία. Υπάρχουν 394 ακίνητα και θα πάρει πολύ χρόνο.
Σύντοµα θα γίνει ενηµέρωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η περιουσία του ∆ήµου
πρέπει να είναι καταγεγραµµένη, νοµιµοποιηµένη και περιφρουρηµένη.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.
Υπέρ

της

έγκρισης

των

οικονοµικών

στοιχείων

Ισολογισµού

2015,

Απολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης οικ. έτους 2015 του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύµφωνα µε την 105/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την
έκθεση ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ψήφισαν δεκαεννέα (19) ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, ήτοι :
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ.
Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,ο Αντιδήµαρχος κ.
Κοντογιώργος

Απόστολος,ο

∆ηµοτικός

Σύµβουλος

κ.

Αλτίνης

Ανέστης,

ο

Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής
Κωνσταντίνος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος,ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Σαµαρά Μαρία (µε
τις παρατηρήσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης),
κ. Μπρίζης Θεόδωρος (µε τις παρατηρήσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο
εισηγητικό µέρος της παρούσης),κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Λάσκος Κωνσταντίνος,
κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ κ. Καµπούρης Νικόλαος,κ. Χιώτης
∆ηµήτριος - Μαρίνος και κ. Τσελεπής Απόστολος.
Κατά

της

έγκρισης

των

οικονοµικών

στοιχείων

Ισολογισµού

2015,

Απολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης οικ. έτους 2015 του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύµφωνα µε την 105/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την
έκθεση ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ψήφισε ένας (1) ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, ήτοι :
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Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης
Βασίλειος.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 και του άρθρου
65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

•

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 ∆.Σ.
από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή

•

Την υπ’ αριθµ. 105/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την
υποβολή του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του
οικονοµικού έτους 2015 και τη σχετική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής

•

Την υπ’ αριθµ. 139/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

για τον

ορισµό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
•

Τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του
οικονοµικού έτους 2015

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την έγκριση του Απολογισµού, Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως
του έτους 2015, 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 251/2016.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 08.12.2016
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
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