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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε 6/2012 πρακτικό της από 28ης Μαρτίου 2012 Ειδικής Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :
Περίληψη:

48/ 2012

Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως 2007.

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 28η ,
του µηνός Μαρτίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 , συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 3551/8-3-2012 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) µέλη και απόντα τα ένα (1) και συγκεκριµένα:
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
15. Ρούµπης Γεώργιος
3. Κωστάρας Σταύρος
16. Λένης Φίλιππος
4. Φερεντίνος Λάµπρος
17. ∆άλλας Γεώργιος
5. Τσέκας Νικόλαος
18. Γκίκας Θωµάς
6. Βλάχος Παρασκευάς
19. Φερεντίνος Μιλτιάδης
7. Μποροδήµου Γεωργία
20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
8. Μπάντιος Ελευθέριος
21. Μποροδήµος Ιωάννης
22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
9. Στεργίου Παναγιώτης
10. Μάνος Κων/νος
23. Καψάλης ∆ηµήτριος
11. Νικολαϊδου Ελένη
24. Λάγκαρη Ειρήνη
12. Τσότσης ∆ηµήτριος
25.Μποροδήµος Κων/νος
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας ∆.Σ.)
26. Τόλης Χριστόφορος
14. Σωτηρίου Παναγιώτης
27. Ρέγκας Λαέρτης
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. ∆άλλας Γεώργιος

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Ντίνας Κων/νος, Καπουράνης Γεώργιος,
Μπουζιούρης Γεώργιος, Λιαµύρας Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος,
Κοψίδης ∆ηµήτριος, Καλιαµούρης Χρήστος, Μπότος Μάρκος, Μπάτσης ∆ηµήτριος, Νικολαϊδης
Ευάγγελος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, ∆όβρας Μιχαήλ,
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Βασιληγιάννης Ιωάννης, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς,
Καραµπίνας Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς
ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα
∆ιαµάντη Άννα.
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον ∆ήµαρχο Φιλιατών κ. Μηνά Παππά, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
τα εξής:
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 Οικονοµική 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 Οικονοµική 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 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.
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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 στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά 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.
Επειδή ο ∆ήµος Φιλιατών εφαρµόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, µε την υπ’ αριθµ.102/2010
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε ο κ. Καλλές Νικόλαος ως ορκωτός ελεγκτής –
λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2007.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης
του ∆ήµου Φιλιατών για το οικον. έτος 2006 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και
έκθεσης ελέγχου.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθ. 34/2012 απόφασή της σύµφωνα µε την οποία
κατάρτισε και υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό - Ισολογισµό οικονοµικού
έτους 2007, προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και σχετική έκθεση.
- Ο ∆ήµος Φιλιατών τηρούσε το διπλογραφικό σύστηµα όµως δεν κατάρτησε και δεν
εγκρίθηκε από το τότε ∆.Σ. ο ισολογισµός χρήσης 2007 και την κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης όπως προβλέπεται από το νόµο 3463/06.
Η παράλειψη σύνταξης λογαριασµών ορισµένου έτους έχει ως επακόλουθο να παραµείνει
εκκρεµής η διαχείριση περιόδου που έχει λήξει, να διακόπτεται η συνέχεια της συνολικής
διαχείρισης και να καθίσταται ανέφικτη η µε βάση τα στοιχεία των λογαριασµών, διαπίστωση
της σχέσεις Εσόδων – Εξόδων της ύπαρξης ελλείµµατος ή χρηµατικού υπολοίπου και στην
τελευταία περίπτωση η µεταφορά και είσπραξή του κατά το επόµενο έτος. Συνεπώς η
κατάρτιση και ο προέλεγχος του απολογισµού αποτελούν προπαρασκευαστικές ενέργειες και
µόνο η έγκρισή του µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει την έννοια της έκδοσης
απολογισµού – ισολογισµού.
Η έγκριση του απολογισµού – ισολογισµού ακόµα και αν περιλαµβάνει µη νόµιµες δαπάνες
από το οποίο έχει προκληθεί έλλειµµα, καταλογιζόµενο σε βάρος του υπόλογου δεν συνιστά
διαχειριστική πράξη, από την οποία προκαλείται εν νέου έλλειµµα στο ∆ήµου.
Περαιτέρω τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν δεσµία αρµοδιότητα ως προς την
έγκριση του απολογισµού – ισολογισµού, και είναι υποχρεωµένα να εκδώσουν τη σχετική
εγκριτική πράξη και η µόνη δυνατότητα που έχουν είναι η διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά
µε τις ευθύνες που τυχόν ανακύπτουν από την συγκεκριµένη διαχείριση (Απόφ ΣτΕ
878/2006)
Λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνεται τον ισολογισµό έτους 2007
και τα αποτελέσµατα χρήσης.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου την διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις:
• Το άρθρο 163 του Ν.3463/06
• Το Ν.3548/07 άρθρο6 παρ.7
•

Το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο ∆.Σ. από τον Ορκωτό
ελεγκτή – λογιστή
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•
•
•
•

Την υπ’ αριθ. 34/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την υποβολή ισολογισµού και
αποτελεσµάτων χρήσης του Οικ. Έτους 2007 και τη σχετική έκθεση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
Την υπ’ αριθµ. 102/2010 απόφαση του ∆.Σ. για τον ορισµός Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή
Τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του οικ. έτους 2007
Τη γνωµοδότηση αριθµ. 2/2012 Γνωµοδότηση του νοµικού Συµβούλου.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία καταψήφισαν οι κ. κ. ∆ηµοτικού Σύµβουλοι
Μποροδήµος Κων/νος, Τόλης Χριστόφορος, Σπανοπούλου Ηλιάνα , Καψάλης ∆ηµήτριος Μποροδήµος
Ιωάννης, Γκίκας θωµάς, Γκίζας Χρήστος , Φερεντίνος Μιλτιάδης και Λάγκαρη Ειρήνη λέγοντας τα
εξής:
Ποια η στάση της τότε µειοψηφίας του ∆ήµου; Γιατί δεν προκάλεσε διαχειριστικό έλεγχο; Και εάν το
έκανε, γιατί δεν δηµοσιοποίησε την απάντηση των αρµοδίων, την οποία ισχυρίζεται ότι έχει γραπτώς;
Πέραν του ότι ο ισολογισµός ήταν πλασµατικός, λόγω ελλείψεως στοιχείων, δεν έγινε ταυτόχρονα
σύνταξη απολογισµού και έλεγχος διαχειρίσεως των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του ∆ήµου,
τα οποία δεν ταυτοποιήθηκαν από ορκωτό λογιστή (άρα αναφέρονται ως έλλειµµα τυχόν ποσά που
έχουν δοθεί νόµιµα ή παράτυπα και επίσης επειδή δεν κλήθηκαν να εκφέρουν εξηγήσεις και
διευκρινήσεις για την άτακτη παρακολούθηση ή τήρηση της ταµειακής διαχείρισης του ∆ήµου τόσο
αιρετοί (οι υπεύθυνοι της ταµειακής υπηρεσίας) όσο και υπεύθυνοι υπάλληλοι, θεωρούµε τα λογιστικά
αποτελέσµατα ως µερικώς αναξιόπιστα και ως µη δυνάµενα στο στάδιο αυτό να προκαλέσουν
οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, εκτός από νέο ολοκληρωµένο διαχειριστικό έλεγχο τον οποίο και
ζητούµε.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρέγκας Λαέρτης καταψήφισε λέγοντας ότι οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί
και ισολογισµοί είναι αντιλαϊκοί γιατί δεν λειτουργούν υπέρ των λαϊκών στρωµάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τον Ισολογισµό µε το προσάρτηµά του και τα αποτελέσµατα χρήσεως του
έτους 2007, 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.
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος
στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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