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ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο

:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Νομικού Προσώπου «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ» με την αριθ. 14/2018 απόφασή του
ενέκρινε τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2017
όπως αποτυπώνονται σε αυτήν και αναλύονται στην έκθεση του διοικητικού
συμβουλίου. Επίσης, με την αριθ. 121/2019 απόφασή του ενέκρινε την παραλαβή του
πιστοποιητικού και της από Ιούλιος 2019 αναλυτικής έκθεσης ελέγχου του
οριζόμενου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή επί του απολογισμού και ισολογισμού του
Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2017.
Με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ανωτέρω νόμου Ν. 3463/2006 (Α΄114)
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», προβλέπεται:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 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 άρ. 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 Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων
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 Δήμοι 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 Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής (..). Στο
χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει (..).
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 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 Δήμου. (..)».

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 και της παρ. 3 του άρθρου 234
του ανωτέρω νόμου για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού
Ν.Π. που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την
ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την
αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη
συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού
συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας,
αποστέλλονται μέσα σε (10) δέκα ημέρες αφότου περιήλθε στο Νομικό Πρόσωπο η
εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
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