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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 25-2-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 10
ο
 :  Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013 του 

Δήμου Αγιάς.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2374/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Κουτσαντάς Βασίλειος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος
1
 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Συρακούλης Γεώργιος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
  

Απόντες 

17. Βόγιας Δημήτριος 18. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

19. Καλαγιάς Γρηγόριος 20. Καψάλης Βασίλειος 

21. Μαρούδας Ρίζος 22. Ξαφάρας Χρήστος 

23. Σιμούλης Θωμάς 24. Στάθης Νικόλαος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  

2
 Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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Σελίδα 2 από 4 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος 

(Μαρμαρίνης), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) και Χαλάτσης Αντώνιος 

(Ποταμιάς). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας 

Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 10
ο
 :  Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013 του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 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 
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Σελίδα 3 από 4 

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». 

 

Επειδή ο Δήμος Αγιάς εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο παρίσταται ανάγκη 

ορισμού ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του Δήμου σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 

 

Προτείνω λοιπόν ορκωτός ελεγκτής – λογιστής του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό 

έτος 2013 να οριστεί ο κ. Νικόλαος Δημ. Κατσίδης και αναπληρωτής του να οριστεί 

ο κ. Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος σε περίπτωση που ο πρώτος αδυνατεί να 

διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του στο Δήμο και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού. 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: 

«Εγώ έχω μια ένσταση, δεν λέω ότι είναι ουσιαστική αλλά τυπική, δεν μπορεί ο 

προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών να ορίσει τον ελεγκτή του. Ο κ. Σπανός 

είναι εισηγητής σε θέμα που ορίζει το ποιος θα τον ελέγξει; Δεν έπρεπε να είναι 

εισηγητής ο κ. Σπανός στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα το ψηφίσω». 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου κ. Σπανού Ιωάννη, 

- τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν. 3463/06), 

- την ανάγκη ορισμού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή λόγω εφαρμογής του κλαδικού 

λογιστικού σχεδίου, 

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Ορίζει: 

Α. Ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του Δήμου Αγιάς για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων οικονομικού έτους 2013, τον κ. Κατσίδη Δημ. Νικόλαο με Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 29401. 

 

Β. Αναπληρωτή του ανωτέρω ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, σε περίπτωση που 

αδυνατεί να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του, τον κ. Ζυγελόπουλο Αχ. Δημήτριο με 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 11287. 
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Σελίδα 4 από 4 

Γ. Την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή στο ποσό των 9.840,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους 

που καταγράφονται στην τοποθέτησή του. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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