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Από το πρακτικό 12/15-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00΄
η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό
1678/11-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε
στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους
που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα 7 μέλη της
Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3. ΑΡΩΝΗ ΣΤ. ΜΑΡΙΑ (αναπληρωματικό μέλος της Αρώνη Πηνελόπης)
4. ΑΡΩΝΗ Γ.ΜΑΡΙΑ (αναπληρωματικό μέλος του Αρώνη Σταύρου)
5. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ΘΕΜΑ 3ο Αριθ. Αποφ.59 /2013
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 ΚΑΙ 2012
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα είπε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
Ν 3871/2010, όλοι οι Δήμοι και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν χαρακτηρισθεί από τις 17 Αυγούστου του 2010 ως φορείς γενικής κυβέρνησης γεγονός το οποίο μας
δημιουργεί μία σειρά από πρόσθετες υποχρεώσεις.
Μία από τις ανωτέρω πρόσθετες υποχρεώσεις είναι κι εκείνη της εφαρμογής της διπλογραφι κής λογιστικής μεθόδου γεγονός το οποίο ενισχύεται και από τις διατάξεις του άρθρου 266
του Ν 3852/2010.
Επομένως ο Δήμος μας οφείλει από το 2011 να εφαρμόζει τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο
. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 209 του Ν.
3463/06 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3613/07 ο Δήμος ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -λογιστή την υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
για τις χρήσεις 2011 και 2012 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του
κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) για το οικονομικό έτος 2013..
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3463/06 ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα
χρήσεως πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή
-λογιστή.
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Ο ορκωτός ελεγκτής -λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισο λογισμού , 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.
Στον ΚΑ 00.6142.04 έχουμε εγγράψει πίστωση 7380,00 € για ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 ΚΑΙ 2012.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή:
•

Την έγκρισης της ανάθεσης της υπηρεσίας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του
Δήμου Ελαφονήσου των διαχειριστικών χρήσεων 2011 και 2012, σε ορκωτό ελεγκτή -λογιστή.

•

Τη διάθεση πίστωσης 7380,00€ (3690,00 μαζί με ΦΠΑ ανά χρήση) για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06 και έκανε
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσί ας για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του
Δήμου Ελαφονήσου των διαχειριστικών χρήσεων 2011 και 2012, σε ορκωτό ελεγκτή -λογιστή.
2. Διαθέτει πίστωση 7380,00 € εις βάρος του ΚΑ 00.6142.04 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για το σκοπό αυτό .

Η απόφαση έλαβε α.α. 59/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 12/15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΡΩΝΗ Γ.ΜΑΡΙΑ -ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΣΤ.ΜΑΡΙΑ
Ακριβές Αντίγραφο

