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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2013                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (Έκθεση Ορκωτών Λογιστών).  

Σήμερα Δευτέρα 29 Απριλίου  2013 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, 

συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 

7434/19-4-2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για 

να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) 

2.Καρακελίδης Δαμιανός (Αντιπρόεδρος)    

3.Πολυχρονιάδης Δημήτριος 

4.Παπαδοπούλου Μαρία   

5.Σεμερτσίδης Θεοφάνης 

6.Ιγνατιάδου Αικατερίνη 

7.Καραγιάννης Μιχαήλ 

8.Θεοδωρίδης Ιωάννης 

        9.Καλώση Αικατερίνη   

10.Καρασαββίδης Λάζαρος 

      

      11. Πεντερίδης Αλέξιος  

        12.Κερμανίδης Κων/νος 

        13.Αλατζάς Σάββας 

        14.Κωστόπουλος Κων/νος  

        15.Βασιλείου Φώτιος  

        16.Αλεξανδρίδης Παύλος 

        17. Μηνάς Στυλιανός 

        18. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος     

        19. Σουρουτζίδης Στυλιανός 

        20.Καρρά Γεωργία 

        21.Μίμης Δημήτριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) 2. Τζαμτζής Ιορδάνης 

3. Κελεσίδης Χρήστος 

5. Ξανθόπουλος Χρήστος 

     

4.  Κρητίδου Ευφροσύνη 

6. Παπαδόπουλος Θωμάς 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, για την τήρηση των πρακτικών (που 

αναπλήρωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο που κατέθεσε αίτηση για συνταξιοδότηση). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοϊδης Γεώργιος.  

O πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης 

και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.      

 

 

 

 

 

  

 

 



  

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο ορκωτός λογιστής Τσαραμανίδης Γρηγόριος για την 

παρουσίαση της Έκθεσης Ελέγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε 

την 31
Η
 Δεκεμβρίου 2011 του Δήμου Σκύδρας. 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης o πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τις  παρ.1, 2, 3, 4 

και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   

 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 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 Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  

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 Δήμοι 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 Δήμου, 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 Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  

Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  

αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  

διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. 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 Δήμου. 

Στους Δήμους 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 Δήμο. 

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 Δήμου, 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 

Δημοτικού 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. 

Με την αριθ.249/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας εγκρίθηκε ο απολογισμός του 

2011 τον οποίο εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 95/2012 απόφαση της. 

Επειδή ο Δήμος Σκύδρας εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ.7180/9-4-2012. 

απόφαση Δημάρχου Σκύδρας ορίστηκε ο κ. Γρηγόριος Γ. Τσαραμανίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 37681)ως 

ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2011. 

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Σκύδρας 

για το οικον. έτος 2011 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. 

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 16/2013 απόφασή της σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον 

ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου της χρήσης 2011, υπέβαλλε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τον Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2011,  προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα 

χρήσεως και σχετική έκθεση. 

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.   

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε  

• 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 Δ.Σ. από τον ορκωτό 

ελεγκτή – λογιστή 

• την υπ’ αριθμ 16/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του  ισολογισμού 

και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής 

Επιτροπής  

• την υπ’ αριθμ. 7180/9-4-2012 απόφαση του Δημάρχου Σκύδρας για τον ορισμό ορκωτού 

ελεγκτή – λογιστή. 

• τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους 2011. 

• την εισήγηση του προέδρου 

 

 



 

Κατά της απόφασης αυτής μειοψηφήσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Καρακελίδης Δαμιανός-

Αλατζάς Σάββας –Βασιλείου Φώτιος- Αλεξανδρίδης Παύλος-Καλαιτζόγλου Νικόλαος-Καρρά 

Γεωργία-Μίμης Δημήτριος για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 

απόφασης. 

       Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

1.  Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2011, όπως 

εμφανίζονται στην συνημμένη Α3 σελίδα και αποτελεί 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.  

 

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 120/2013 

 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 

               Ακριβές απόσπασμα. 

            Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 

 

 

    ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

 

 

 

 


