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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 1/2011 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο .- Έγκριση  Απολογισμού  Εσόδων-  Εξόδων  του  Δήμου  Αγιάς 
Οικον. Έτους 2009- Έγκριση Ισολογισμού 7ης Διαχειριστικής 
Χρήσης  (1/1/2009-  31/12/2009)  και  κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσεως 31/12/2009. (άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ.)

Αριθμός Απόφασης  1/2011

     Σήμερα στις  31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
6:00 μ.μ.   το Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς  συνήλθε  σε ειδική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.1036/27-1-
2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και  επιδόθηκε  στους 
Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Μπελιάς Αντώνιος
7. Βόγιας Δημήτριος 8. Πατσάς Κυριάκος
9. Ζέϊκος Γεώργιος 10. Ριζούλης Στέφανος
11. Γιαννουλέα Χριστίνα 12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
13. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Γιάνναρος Γεώργιος 16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Καλαγιάς Γρηγόριος 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Καψάλης Βασίλειος 20. Σκαπέτης Γεώργιος
21. Κουτσαντάς Βασίλειος 22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Λέτσιος Βασίλειος 24. Τσιτσές Δημήτριος
25. Μαρούδας Ρίζος 26. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν:
Ο δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο .- Έγκριση  Απολογισμού  Εσόδων-  Εξόδων  του  Δήμου  Αγιάς 
Οικον. Έτους 2009- Έγκριση Ισολογισμού 7ης Διαχειριστικής 
Χρήσης  (1/1/2009-  31/12/2009)  και  κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσεως 31/12/2009. (άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ.)

Αριθμός Απόφασης  1/2011
Για  το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  εισηγήθηκε  η  υπεύθυνη 

διπλογραφικού του Δήμου Αγιάς, κα Ζωή Μακροβασίλη και είπε τα εξής:
Με τις διατάξεις  των παρ. 1  και 2 του άρθρου163  του Ν. 3463/2006, εκείνος που 

ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου έως το τέλος Μάιου υποβάλλει δια μέσου 
του Δημάρχου στη Δημαρχιακή επιτροπή τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 
που έληξε. 

Στη συνέχεια μέσα σε δύο μήνες από τη στιγμή της παραλαβής των λογαριασμών, 
η Δημαρχιακή Επιτροπή τους προελέγχει και υποβάλλει τον απολογισμό, μαζί με την 
έκθεση, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006  στις αρμοδιότητες 
της Δημαρχιακής Επιτροπής  είναι ο προέλεγχος του απολογισμού του Δήμου.

Με  την  47/20-8-2010  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  ελέγχθηκε  ο 
απολογισμός του Δήμου Αγιάς Οικονομικού Έτους 2009.

Επειδή ο Δήμος μας από 1-1-2003 εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων 
&  Κοινοτήτων  σύμφωνα  με  το  Π.Δ  315/1999  μαζί  με  τον  απολογισμό  Εσόδων-
Εξόδων, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα 
χρήσεως,  και   την  έκθεσή  της,  τα  οποία  θέτω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  και 
παρακαλώ την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Καψάλης Βασίλειος και 
Καλαγιάς Γρηγόριος θέτοντας  ερωτήματα στο προεδρείο σχετικά με την δικαιοδοσία 
του δημοτικού συμβουλίου πάνω στην έγκριση του συγκεκριμένου απολογισμού και 
αναφορικά με την δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων αυτού και κάθε 
σχετικού που αφορά ένα θέμα πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ.   

1. Ξαφάρας Χρήστος
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Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο Δήμαρχος και είπε τα εξής:
Καλούμαστε  να εγκρίνουμε  έναν  ισολογισμό και  έναν απολογισμό του πρώην 

δήμου Αγιάς ο οποίος αναφέρεται στην χρήση του 2009 και εμείς ως σώμα δεν είχαμε 
τότε καμία συμμετοχή.

Μη  ξεχνάμε  όμως  ότι  αργότερα  θα  κληθούμε  να  ψηφίσουμε  και  τους 
απολογισμούς των πρώην δήμων που συνενώθηκαν για το έτος 2010 που ούτε και 
τότε ως σώμα του νέου δήμου Αγιάς είχαμε καμία συμμετοχή.

Γνωρίζουμε όμως ότι  το δημόσιο και οι δήμοι έχουν μια συνέχεια.
Είναι γεγονός ότι αυτός ο απολογισμός έπρεπε να ψηφιστεί εντός του 2010 από το 

Δ.Σ. του πρώην δήμου Αγιάς, όμως δεν ψηφίσθηκε.
Πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι από το 2003 και έπειτα ο πρώην δήμος Αγιάς είχε 

διπλογραφικό σύστημα που σημαίνει ότι σε κάθε δαπάνη γινόταν έλεγχος και υπήρχε 
έγκριση από τον Επίτροπο.

Επίσης για όλες αυτές τις χρήσεις υπάρχει και ορκωτός λογιστής ο οποίος είναι 
σήμερα κοντά μας για να μας ενημερώσει σε κάθε απορία μας.

Σχετικά  την  ενημέρωση  του  κάθε  δημοτικού  σύμβουλου  ώστε  να  έχει 
τεκμηριωμένη άποψη επί του θέματος,  σας γνωρίζω πως η εισηγήτρια ήταν στην 
διάθεση όλων μας για πλήρη ενημέρωση και για κάθε απορία μας

Καταλαβαίνουμε  όλοι  μας  λοιπόν  ότι  σήμερα  δεν  ερχόμαστε  εδώ  για  να 
απολογηθούμε  επί  του  συγκεκριμένου  απολογισμού,  αλλά  καλούμαστε  να  τον 
ψηφίσουμε και μόνο, γιατί όπως σας προανέφερα ο δήμος μας και κάθε δήμος και 
υπηρεσία έχει μια συνέχεια και σύμφωνα, με την εισήγηση, τον έλεγχο του επιτρόπου 
και του ορκωτού λογιστή, ο Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων του πρώην Δήμου Αγιάς 
Οικ. Έτους 2009 είναι σωστός.  

Κάνοντας ένα τελευταίο σχόλιο πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος μας σήμερα δεν 
έχει  την συνέχεια  που έχουν άλλοι  δήμοι  που απορρόφησαν άλλους  μικρότερους, 
έχοντας  διοικητικό  υπόβαθρο,  συγκροτημένες  υπηρεσίες  κ.λ.π.  εμείς  σήμερα 
ξεκινάμε να στήσουμε έναν δήμο από την αρχή.

Ζητάω από όλους μας για να μπορέσει ο νέος δήμος να ορθοποδήσει, να ήμαστε 
ρεαλιστές,  έχουμε  πολύ  δουλειά  μπροστά μας  και  δεν  θα  γίνει  τίποτα  με  κάποιο 
μαγικό ραβδί.

Πραγματικά  μου  δύνεται  τώρα  η  ευκαιρία  να  ευχαριστήσω  όλους  σας,  τους 
συνεργάτες μου και του υπαλλήλους του δήμου για την προσπάθεια που καταβάλουν. 

Τυπικότητες και τέτοιου τύπου αντιρρήσεις δεν θα μας προσφέρουν τίποτα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε 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 Δ.Σ. από 

τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
 την  υπ’  αριθμ.47/20-8-2010  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  για  την 

υποβολή  του  απολογισμού,  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  του 
οικονομικού έτους και τη σχετική έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής 

 την  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τον  ορισμό ορκωτού  ελεγκτή  – 
λογιστή και του αναπληρωτή του, για το 2009

 τον  απολογισμό,  ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα  χρήσεως  της  χρήσης  του 
οικονομικού έτους 2009

 την  εισήγηση  της  αρμόδιας  διπλογραφικού  του  Δήμου,  δημοτικής  υπαλλήλου 
Ζωής Μακροβασίλη

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων- Εξόδων του Δήμου Αγιάς Οικ. Έτους 2009 
και  τον  Ισολογισμό  7ης Διαχειριστικής  Χρήσης  (1/1/2009-  31/12/2009)  και 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 31/12/2009, 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.
Ο  Μαρούδας  Ρίζος  δημοτικός  σύμβουλος  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  και  ο 

Καλαγιάς Γρηγόριος δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας ψήφισαν λευκό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
      Σουλιώτης Θεόδωρος 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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