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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15ης/2017 ειδικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θέμα: Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού
έτους 2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 168/2017
Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δήμου Ικαρίας ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 8058/25-10-2017 έγγραφη πρόσκληση
της Προέδρου του Δ.Σ κ. Ειρ. Μαυρογεώργη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών
παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, απόντα 7 μέλη και ονομαστικά οι:
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Μαυρογεώργη Ειρήνη Πρόεδρος Δ.Σ
Λαρδά-Καρίμαλη Βασιλεία Αντ/ρχος
Κόχυλας Σωτήριος Αντιδ/ρχος
Λαρδάς Νικόλαoς
»»
Κουντούπης Στέλιος »»
Μουρσελάς Ευάγγελος
Καζάλας Χριστόδουλος
Ρούσσος Ηλίας
Καρούτσος Φανούρης
Τέσκος Σπύρος
Ξηρού Χριστίνα
Καλαμπόγιας Νικόλαος
Μπινίκου Μαρία
Καλαμάρας Νικόλαος
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Τσαντές Στέφανος
Καλογερής Γεώργιος
Μάζαρης Μιχάλης
Σταυρινάδης Χριστόδουλος
Καρούτσος Ανδρέας
Σταμούλης Κωνσταντίνος
Γαγλίας Ηλίας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Χρυσοστόμου κ. Σταμούλος
Σταμάτης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για
την τήρηση των πρακτικών.
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στoν Δήμαρχο κ. Στυλιανό Σταμούλο.
Αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε τα εξής:
“ Με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
ορίζονται τα εξής:
«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.
Επειδή ο Δήμος Ικαρίας εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 8387/2016
απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ο κ. Μαυρίκος Αθανάσιος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37841) ως ορκωτός
ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2016 και ο κ.
Αντωνάκης Θεόδωρος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 27811) ως αναπληρωτής του.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης
του Δήμου Ικαρίας για το οικον. έτος 2016 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και
έκθεσης ελέγχου.
Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 118/2017 (ΑΔΑ:ΩΝ2ΝΩΕ4-Ζ5Η) απόφασή της
σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης
του Δήμου της χρήσης 2016, υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό,
Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2016, προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως
και σχετική έκθεση.
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Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.
Στη συνέχεια ο Οικονομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Χρήστος Βογιατζής και ο ορκωτός
Λογιστής κ. Μαυρίκος Αθανάσιος θα είναι στη διάθεσή σας για να δώσουν διευκρινιστικές
απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις σας.”
Ακολούθησε η παρουσίαση της “ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2016” από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Μαυρίκο Αθανάσιο, όπως επίσης οι
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο καθώς και οι προτάσεις των
ελεγκτών για τυχόν βελτιώσεις σε θέματα λογιστικής και διαχειριστικής φύσεως.
Εν συνεχεία, οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι υπέβαλλαν τις ερωτήσεις τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
- το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
- το Ν 3548/07, άρθρο 6, παρ.7
- την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
- την υπ’ αριθμ. 118/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΝ2ΝΩΕ4-Ζ5Η) για
την υποβολή του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του
οικονομικού έτους 2016 και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
- την με αρ. Πρωτ.:8387/2016απόφαση Δημάρχου Ικαρίας, περί ανάθεσης του ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ικαρίας της χρήσης 2016
- τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού
έτους 2016
Με ψήφους δέκα (10) υπέρ και τέσσερις (4) “παρών”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους
2016, 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.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Χριστ. Ξηρού, κ. Μ. Μπινίκου, κ. Ν. Καλαμπόγιας και κ. Ν.
Καλαμάρας δήλωσαν παρόντες, θεωρώντας ανακόλουθο να ψηφίσουν τον ισολογισμό εφ’
όσον δεν ενέκριναν τον προϋπολογισμό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ
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