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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθμ. αποφ.:  344/2014
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ  OY    18/2014  
  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22/9/2014

Σήμερα την  22η του μηνός  Σεπτέμβρη  του έτους  2014 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 

17:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Μαλεβιζίου  συνήλθε  σε  δημόσια 

συνεδρίαση στο  Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την  αριθμό πρωτ.  24749/18-9-
2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να 

γίνει συζήτηση και να  ληφθεί απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα: 

Έγκριση απολογισμού  και ισολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού 
έτους 2013. 
Στη  συνεδρίαση  που  παραβρέθηκε  και  ο  Δήμαρχος  Μαμουλάκης  Κωνσταντίνος 

έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κύρκος  Αθανάσιος,  Βαλτζάκης  Γεώργιος,  Σαλούστρος  Αριστομένης,  Σαββάκης 

Φίλιππος, Σαμόλης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, 

Μανιούδης  Ματθαίος,  Αεράκης  Γεώργιος,  Λιαδάκης  Αναστάσιος,  Σαριδάκης 

Στυλιανός,  Λυδάκης  Δημήτριος,  Μαρκατάτος  Γεώργιος,  Παπαδομανωλάκης 

Εμμανουήλ,  Τριγώνης  Κωνσταντίνος,  Ντουλάκης  Ιωάννης,  Παγωμένος 

Χαράλαμπος,  Αποστολάκη  Ευαγγελία,  Παρασύρης  Ευάγγελος,  Ανδρουλάκης 

Δημήτριος,  Καμπιτάκης  Κωνσταντίνος,  Γενναράκης  Εμμανουήλ,  Χουστουλάκης 

Μιχαήλ .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αντωνογιαννάκης  Εμμανουήλ  ,  Μαρής  Δράκος  ,Παπάζογλου  Αγάπη-Ελένη  και 

Μανιούδης Εμμανουήλ .
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Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. 

είναι  παρόντα και τα είκοσι τρία (23) και ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου Κοτσυφός 

Ιωάννης  ,  ο  Πρόεδρος  Δημοτικής  Κοινότητας  Ροδιάς  Στρατάκης  Ιωάννης,  ο 

Εκπρόσωπος  της  Τοπικής  Κοινότητας  Καμαρίου  Χατζάκης  Νικόλαος  και  ο 

Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μονής Πατραμάνης Ιωάννης .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι  υπάλληλοι  του Δήμου Παπαδάκης Στυλιανός  και 

Κρητσωτάκη Μαρία  για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ  : Έγκριση  απολογισμού   και  ισολογισμού  του  Δήμου  Μαλεβιζίου 
οικονομικού έτους 2013. 

Ο Αντιδήμαρχος Σαμόλης Εμμανουήλ έλαβε το λόγο και σχετικά με  το παραπάνω 

θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :

Με την με αριθμό 224/2014 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), έγινε ο 

προέλεγχος  της  διαχείρισης  του  Δήμου,  Οικονομικού  έτους  2013,  κατάρτισε  τον 

απολογισμό,  ισολογισμό  και  αποτελέσματα  χρήσης   και  υπέβαλλε  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2013  προς έγκριση 

μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση.

Καθώς ο Δήμος Μαλεβιζίου εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούται, για 

τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζει ορκωτό 

ελεγκτή – λογιστή. Με την με αριθμό 775/2014 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στην 

εταιρεία  «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ»    η  εργασία  «έλεγχος  του 

ισολογισμού του Δήμου χρήσεως 2013, από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή»  .

Με  το  από  15/9/2014  έγγραφο  της  ΣΟΛ  (αριθμός  πρωτ.  εισερχομένου 

2441/16.9.2014)  διαβιβάζεται  η  έκθεση  τακτικού  ελέγχου  του  Δήμου  Μαλεβιζίου 

χρήσεως 2013. 

Ο Δημοτικό Συμβούλιο καλείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε 

τον απολογισμό ή και τον  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση 

της  οικονομικής  επιτροπής  να  εγκρίνει  τον   απολογισμό  -  ισολογισμό  και να 

διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό  

συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών 

του Δήμου.
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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.

 Ο απολογισμός -  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.

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.

Έχοντας  υπ’  όψη τα παραπάνω,  καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει  τον 

απολογισμό, ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2013 του ∆ήµου Μαλεβιζίου περιόδου (1 

Ιανουαρίου  – 31 Δεκεμβρίου  2013),  την  κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα ισολογισμού και την 

έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου του οικονομικού έτους 2013  .

(Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Ελεγκτή νομιμότητας 

και να δημοσιευθεί όπως προβλέπεται) 

Στη συνέχεια  το λόγο πήρε ο Ορκωτός Ελεγκτής-  Λογιστής κ.  Τζωρτζάκης 

Εμμανουήλ  της  εταιρείας  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών  «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΟΡΚΩΤΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ»  ο  οποίος  έλεγξε  τα  οικονομικά  στοιχεία  του  Δήμου 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Μαλεβιζίου,  εργασία  που  ανατέθηκε  με  βάση  την  αριθμό  775/2014 απόφαση 

Δημάρχου Μαλεβιζίου.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-  Λογιστής ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους για την 

οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του  Δήμου Μαλεβιζίου την 31/12/2013.

Τίθεται  υπόψη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  η  με  αριθμό  224/2014  απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου με την οποία εισηγείται για την λήψη 

σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει 

τον απολογισμό και ισολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2013.

Το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας  κ. Καμπιτάκης Κωνσταντίνος 

και είπε ότι θα καταψηφίσουν τον απολογισμό και ισολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου 

οικονομικού έτους 2013 γιατί αποτυπώνει μια οικονομική πολιτική που συνίσταται σε 

«διαχείριση μιας μιζέριας» για όλο τον ελληνικό λαό και  την αυτοδιοίκηση, με την 

οποία είμαστε ριζικά αντίθετοι.  

Το  λόγο  έλαβε  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Χουστουλάκης  Μιχαήλ,  και  είπε  ότι  το 

πρόβλημα  είναι  ότι,  η  πραγματική  κατάσταση  του  Δήμου  δεν  είναι  αυτή  που 

εμφανίζεται στα χαρτιά, η κατάσταση του Δήμου όσον αφορά τα οικονομικά είναι δεν 

είναι καλή.   

Ο ισολογισμός θα είχε νόημα εάν αποτύπωνε πραγματικά την κατάσταση του Δήμου, 

πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει.

Η Δημοτική Αρχή δεν διεκδικεί έσοδα από το Κράτος και μεταφέρεται το βάρος στους 

Πολίτες.  Παράλληλα  πρέπει  να  γίνει  η  πραγματική  εκτίμηση  της  περιουσίας  του 

Δήμου.

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, του 

Ορκωτού Λογιστή Τζωρτζάκη Εμμανουήλ και  μετά από διαλογική συζήτηση όπως 

λεπτομερέστατα  φαίνεται  στο  πρακτικό  και  αφού  έλαβε  υπόψη τις  διατάξεις  Π.Δ. 

315/99, το άρθρο 9 του Ν.2880/01, τα άρθρο 15 του Ν.3146/03, το άρθρο 26 του 

Ν.3202/03 και το άρθρο 6 του Ν. 3345/05 για τον Ισολογισμό και το άρθρο 163 του 

Ν.3463/2006, το άρθρο 9 του Ν.2880/01, τα άρθρο 15 του Ν.3146/03, το άρθρο 26 

του Ν.3202/03 και το άρθρο 6 του Ν. 3345/05 για τον Απολογισμό,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
20 ΥΠΕΡ - 3 ΚΑΤΑ   
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ΚΑΤΑ, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Καμπιτάκης Κωνσταντίνος, Γενναράκης Εμμανουήλ, και Χουστουλάκης 

Μιχαήλ για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Εγκρίνει τον απολογισμό, ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2013 του Δήμου Μαλεβιζίου 

περιόδου  (1  Ιανουαρίου  –  31  Δεκεμβρίου  2013),  την  κατάσταση  λογαριασμού 

αποτελεσμάτων  χρήσης,  τον  πίνακα  διάθεσης  αποτελεσμάτων,  το  προσάρτημα 

ισολογισμού  και  την  έκθεση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Μαλεβιζίου 

οικονομικού έτους 2013  .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  344/2014.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα  Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ 
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