
 

 

                                  Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

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

από ην 3
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 11/2011. 

                                                  Π ε ξ ί ι ε ς ε  

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

             Καηαρώξηζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη   

             ηζνινγηζκώλ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

     

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 15ε Απξηιίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή  θαη ώξα   18:00   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή 

Κάζνπ, κεηά από   κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 1033/11-

4-2011, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

        Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν –7- 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα –6- κέιε: 

 

              Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

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

1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο             1.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λόκηκα    

2.- Ηιίαο  Γαιαλάθεο, Αλη/δξνο                             πξνζθιήζεθε                                        

3.- Μαξία  Φξαγθνύιε, Μέινο 

4.- Κσλ/λνο Μ. Μελάο, Μέινο 

5.- Μελάο  Ιεξνκόλαρνο, Μέινο 

6.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ, Μέινο                                       

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2o  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε 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. Η δηαδηθαζία, ν ηξόπνο θαη ε απνηύπσζε ηεο απνγξαθήο ζα 

θαζνξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο 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&Η.Γ. 

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

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

«Η 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. Η 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. Η Δπηηξνπή Απνγξαθήο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. 07/5-1-2011 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. 

Έρνληαο ππ’ όςε όια ηα παξαπάλσ, ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά. 



 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 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&Η.Γ 

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

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Σελ θαηαρώξηζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ 

δήκνπ, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε απνγξαθήο έλαξμεο ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο, ε 

νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

  

   Η απόθαζε πήξε α/α 11/2011. 
 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                ΣΑ ΜΔΛΗ 

ππ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                       ππ: Η.Ι.ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

                                                                   ππ: Μ.Δ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                                                   ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

                                                                   ππ: Μ.Β.ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ 

                                                                   ππ: Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 

       ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

       ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ                                   Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ 

 

 

 

    ΓΔΩΡΓΙΟ  ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                    ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 


