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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &        

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ -  ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 

                                Αριθµός Απόφασης  21 /2017 

Απόσπασµα από τα πρακτικά της 4ης  τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ισολογισµού, Προσαρτήµατος και Έκθεσης  χρήσης 
2014.   
Σήµερα 20 Μαρτίου  2017, ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 19:30,το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε 
σε  τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κολινδρού  
ύστερα από την υπ’ αριθ. 191/15-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Καλύβα 
Γεωργίου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
σύµφωνα µε  τo άρθρο 67   του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) . 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο ένδεκα (11) µελών παρόντα 
βρέθηκαν  παρόντα  εννέα   ( 9 )  τα  µέλη  ,  ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1. Καλύβας  Γεώργιος , Πρόεδρος    
2. Λένος  Γεώργιος  , Αντιπρόεδρος  
3. Καζάς Παναγώτης , Μέλος  
4. Σιανίδης ∆ηµήτριος, Μέλος 
5. Τοπαλίδης Χαράλαµπος , Μέλος  
6. Λακασάς  Κλέαρχος, Μέλος 
7. Μαστοροτάσιου Όλγα, Μέλος 
8. Ματσκίδου Καλλιόπη, Μέλος 
9. Χατζηµάρκου Αναστασία  [Εκπρόσωπος Εργαζοµένων Νοµικού Προσώπου], Μέλος 

Α Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1. Μπουρσούκης Πασχάλης, Μέλος 
2. Ασλανίδου Αργυρούλα, Μέλος 

 
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος κα Κόρακα  Αλεξάνδρα. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο   (3ο) θέµα  ηµερήσιας διάταξης και  θέτει υπόψη των  

µελών ∆.Σ : «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του 
∆ήµου 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 ∆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 ,  στην προκειµένη περίπτωση το νοµικό µας  πρόσωπο,   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 ή του νοµικού 
προσώπου , εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το 
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Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές 
των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. 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 ή διοικητικό 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. 
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 ή του νοµικού προσώπου , 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 το νοµικό µας πρόσωπο  εφαρµόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 33 του Νόµου 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄/14-04-2014): «Οι 
διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήµους, περί του 
∆ιπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, 
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και για τα δηµοτικά ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου και τους συνδέσµους αυτών, εξαιρουµένων των σχολικών 
επιτροπών. Οµοίως, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία από τους ανωτέρω φορείς, οι 
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διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), στην περίπτωση που 
η ταµειακή τους λειτουργία δεν διεξάγεται από τους δήµους που τους έχουν 
συστήσει». Έτσι µε την υπ’ αριθ.. 192/31-10-2016  απόφαση του Προέδρου ( Α∆Α: 
7ΙΟ5Ω1Π-ΧΜ∆ ) ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Μασαούτης ως ορκωτός ελεγκτής – 
λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2014 .  
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του 
∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ  ∆ήµου Πύδνας - Κολινδρού για το οικον. έτος 2014 προέβη στη 
σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. 
Το νοµικό πρόσωπο ανέθεσε την λογιστική του υποστήριξη στην εταιρεία  Κ. 
Ζησόπουλος  & ΣΙΑ Ο.Ε «DILOS OIKONOMIKI»,  η  οποία συνέταξε την έκθεση για 
τον ισολογισµό της 31-12-2014 και  τα αποτελέσµατα χρήσης του  και  υπέβαλλε στο 
∆ιοικητικό  Συµβούλιο τον Ισολογισµό της 31-12-2014  προς έγκριση µαζί µε τα 
αποτελέσµατα χρήσεως και σχετική έκθεση. 
Στη συνέχεια δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις των διοικητικών  συµβούλων από 
τον εκπρόσωπο της εταιρείας Κ. Ζησόπουλος  & ΣΙΑ Ο.Ε «DILOS OIKONOMIKI», 
που υποστηρίζει λογιστικά το νοµικό πρόσωπο . Ο  κ. Αθανάσιος Μασαούτης, 
ορκωτός λογιστής που του ανατέθηκε ο έλεγχος του ισολογισµού και των 
οικονοµικών καταστάσεων , δεν παρέστη , αν και  κλήθηκε να παραστεί  µε την αριθ. 
197/16-03-2017 πρόσκληση – ειδοποίηση .  
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συµβούλιο για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης.    
Το ∆.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση  και λαµβάνοντας υπόψη  

• 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 ∆.Σ. 
από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

• την υπ’ αριθµ. 192/31-10-2016   απόφαση του Προέδρου  για τον ορισµό 
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του 

• τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης της 31-12-2014.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.  Την έγκριση του Ισολογισµού της 31-12-2014  και των αποτελεσµάτων χρήσεως,  
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.  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 21/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ                                                                  Λένος Γεώργιος  , Αντιπρόεδρος  

Καζάς Παναγώτης , Μέλος  
Σιανίδης ∆ηµήτριος, Μέλος 

Τοπαλίδης Χαράλαµπος , Μέλος  
Λακασάς  Κλέαρχος, Μέλος 

Μαστοροτάσιου Όλγα , Μέλος  
Ματσκίδου Καλλιόπη , Μέλος 

                                                                                   Χατζηµάρκου Αναστασία, Μέλος 
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