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                                      ------------------------------------- 

Από ην 9
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 39/2011. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                      Έγθξηζε Απνγξαθήο Πεξηνπζίαο- Ηζνινγηζκνύ Έλαξμεο 01-01-2011    

                      Γήκνπ Κάζνπ.  

                            

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 27 Απξηιίνπ 2011 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 18:00  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 1175/20-4-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ,  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 12 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο              1.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο, εθηόο Κάζνπ 

2.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, Αληη/δενο 

3.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο      

4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο       

5.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ         ΄΄ 

6.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

7.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

8.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

9.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

10.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

11.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,             ΄΄ 

12.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ζ Δπηηξνπή Απνγξαθήο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηελ ζπλεδξίαζε. 

      Ο νξθσηόο ειεγθηήο – ινγηζηήο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε  

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηα εμήο: 

 ύκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδεηαη όηη:  

«Μέρξη ηελ 28.2.2011 νινθιεξώλεηαη ε απνγξαθή ησλ πάζεο θύζεσο πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ λένπ δήκνπ, θαζώο θαη ησλ δηαζεζίκσλ 

ρξεκαηηθώλ κέζσλ. Ζ δηαδηθαζία, ν ηξόπνο θαη ε απνηύπσζε ηεο απνγξαθήο ζα 

θαζνξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.» 

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 74445/29.12.2010 

(ΦΔΚ 2029/27.12.2010 ηεύρνο Β’) Απόθαζε ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

Με ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ 74445/29.12.2010 (ΦΔΚ 

2029/27.12.2010 ηεύρνο Β’) απόθαζεο νξίδνληαη ηα εμήο:   

«Ζ Δπηηξνπή Απνγξαθήο νινθιεξώλεη ην έξγν ηεο έσο ηελ 28-2-2011 θαη παξαδίδεη 

αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απνγξαθήο ζην δήκαξρν θαη ζηνλ πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ δήκνπ. Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζπγθαιεί ηελ 



επηηξνπή ακέζσο θαη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία 

πξνζεζκίαο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο απνγξαθήο 

έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη γηα ηνλ 

νξηζκό νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνγξαθήο έλαξμεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηεο έθζεζεο 

απνγξαθήο από ηνλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή, ζπγθαιείηαη εληόο 10 εκεξώλ θαη όρη 

αξγόηεξα από ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα λα ζπδεηήζεη ζε εηδηθή γηα ην ζθνπό απηό ζπλεδξίαζε ηελ 

«Απνγξαθή πεξηνπζίαο Γήκνπ - Ηζνινγηζκόο Έλαξμεο 01-01-2011» θαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε απηήο. ηε ζπλεδξίαζε απηή θαιείηαη ν νξθσηόο 

ειεγθηήο - ινγηζηήο, πνπ εμέδσζε ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό θαη ε Δπηηξνπή 

Απνγξαθήο, γηα λα δώζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ 

ζέκαηνο απηνύ. 

Ο ηζνινγηζκόο έλαξμεο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

αλαξηώληαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δήκνπ θαη δεκνζηεύνληαη ζε κία ηνπηθή 

εθεκεξίδα ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηα όξηα ηνπ 

λνκνύ πνπ εδξεύεη ν δήκνο». 

Ζ Δπηηξνπή Απνγξαθήο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. 

7/5-1-2011 απόθαζε Γεκάξρνπ ζπλέηαμε ηελ από 28/02/2011 Έθζεζε Απνγξαθήο 

Έλαξμεο ησλ πάζεο θύζεσο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

ηνπ λένπ δήκνπ, θαζώο θαη ησλ δηαζεζίκσλ ρξεκαηηθώλ κέζσλ. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νξίζηεθε ν θ. 

Ησάλλεο Αλαζηαζηάδεο ηνπ Γεσξγίνπ σο νξθσηόο ειεγθηήο – ινγηζηήο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο έθζεζεο ηεο απνγξαθήο έλαξμεο 01-01-2011 πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή 

Απνγξαθήο θαη ν θ. ηαύξνο Νηθεθνξάθεο ηνπ Γεσξγίνπ σο αλαπιεξσηήο ηνπ. 

Μεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηελ έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο 01-01-2011 ηνπ 

Γήκνπ Κάζνπ πξνέβε ζηε ζύληαμε πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ. 

Επίσης με την ππ’ αξηζκ. 11/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε απνγξαθή 

έλαξμεο θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ. 

Έρνληαο ππ’ όςε όια ηα παξαπάλσ, ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζή 

ηεο απνγξαθήο πεξηνπζίαο-ηζνινγηζκνύ έλαξμεο 01-01-2011 ηνπ Γήκνπ Κάζνπ,  

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη είδε  

 ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010 

 ηελ ππ’ αξηζ. 74445/29.12.2010 (ΦΔΚ 2029/27.12.2010 ηεύρνο Β’) Απόθαζε 

ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ 

 ηελ από 28/02/2011 έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο 

 ηελ ππ’ αξηζ. 11/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαρώξηζε 

ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ 

 ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε ζην Γ.. από ηνλ νξθσηό ειεγθηή – 

ινγηζηή ν νπνίνο νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2011 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 
1. Τελ έγθξηζε ηεο Απνγξαθήο Πεξηνπζίαο – Ιζνινγηζκνύ Έλαξμεο 01-01-

2011 Δήκνπ Κάζνπ, όπσο εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Εληόο ηεο επόκελεο ηξηεηίαο, 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ,  ν Δήκνο ζα πξνβεί ζηελ 



ηξνπνπνίεζε - ζπκπιήξσζε ηεο απνγξαθήο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

νξθσηνύ Λνγηζηή. 

2. Η απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύληνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνύινπ Ισάλλε 

Νηθνιάνπ. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 39/2011. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ              ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                       

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ 

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

             ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


