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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ          19/2012

       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 6 - 2 - 2012

ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο : Έγκριση  απολογισμού,  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης 
έτους 2010 του πρώην Δήμου Αγιάς.

Στην  Αγιά σήμερα  6/2/2012 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  5:00  μ.μ. στη  αίθουσα 
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα» συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 1269/30/1/2012 γραπτή 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεοδώρου  και  μετά  από  την  με 
αριθμ.πρωτ.1388/3/2/2012 γνωστοποίηση  αναβολής  της  συνεδρίασης  λόγω  των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκαν  στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
και  του  άρθρου  3  παρ.10  της  υπ’  αριθμ.16852/6-2-2011  απόφασης  Υπουργού 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

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

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργύρης Νικόλαος 3. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος

Απόντες
19. Βαλάρης Γεώργιος 20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Βόγιας Δημήτριος 22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Κατσίδης Νικόλαος, ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.  Σπανός  Ιωάννης  και  η 
υπεύθυνη διπλογραφικού συστήματος του Δήμου κα Μακροβασίλη Ζωή. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:

Θέμα 1ο : Έγκριση  απολογισμού,  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης 
έτους 2010 του πρώην Δήμου Αγιάς.

Ο  Πρόεδρος  για  το  ανωτέρω  θέμα  έδωσε  το  λόγο  στo Δήμαρχο  κ.  Αντώνη 
Γκουντάρα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με τις  παρ.1,  2,  3,  4  και  5  του άρθρου 163 του Δημοτικού  και  Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  
«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 
άρθρου 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 που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι 
οποίες  συμφωνούν με τις  βασικές  αρχές  των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων.  Στο 
χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει 
εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων 
και  εάν  τηρήθηκαν οι  διατάξεις  του Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα και  των  
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό 
και  διαχειριστικό  σύστημα  των  Δήμων.  Περιλαμβάνει  επίσης  και  όλες  τις 
παρατηρήσεις  που  αφορούν  σε  σημαντικές  ανεπάρκειες  που  έχουν  ουσιώδη 
επίδραση  στην  ακρίβεια  ή  ορθότητα  κονδυλίων  του  ισολογισμού  ή  των 
αποτελεσμάτων χρήσεως.
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.
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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.
Στους  Δήμους  που  εφαρμόζουν  κλαδικό  λογιστικό  σχέδιο,  στην  ανωτέρω  ειδική 
συνεδρίαση  καλείται  και  παρίσταται  και  ο  ορκωτός  ελεγκτής  -  λογιστής  ή  ο 
αναπληρωτής  του,  ο  οποίος  συνέταξε  το  πιστοποιητικό  ελέγχου.  Η  απουσία  του 
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης 
του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην 
ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή 
από τη  συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα 
να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο 
στο Δήμο.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου 
του  ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο 
άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει,  υποβάλλονται για έλεγχο 
στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  μέσα σε έναν (1)  μήνα αφότου εκδόθηκε  η πράξη του 
δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή 
του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 
774/1980 και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση 
του  Δήμου,  μετά  από  απόφαση  του  Προέδρου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  που 
εκδίδεται  είτε  αυτεπάγγελτα  είτε  μετά  από  αίτηση  του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Περιφέρειας»

Με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού 
και  Κοινοτικού  Κώδικα  δημοσίευση  των  προϋπολογισμών,  απολογισμών, 
ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η 
δημοσίευση  των  προϋπολογισμών  και  απολογισμών Ο.Τ.Α.  β΄  βαθμού  πρέπει  να 
γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία 
εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που 
δεν  εκδίδεται  τέτοια  εφημερίδα,  οι  ανωτέρω  δημοσιεύσεις  καταχωρίζονται  σε 
εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο 
δήμος ή η κοινότητα.

Με  την  υπ’  αριθμ.Γ878/2006  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  ο 
προέλεγχος των λογαριασμών Οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως 
για τον οικείο ισολογισμό από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και ακολούθως η έγκριση 
του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, 
ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από τη διάταξη αυτή, δηλαδή και 
μετά  το  τέλος  Απριλίου  του  έτους  που  έπεται  του  λήξαντος  οικονομικού  έτους, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως,  ευθυνών και  λοιπών συνεπειών για τα 
όργανα που καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και 
εγκρίσεως του ισολογισμού. 

Επειδή ο πρώην Δήμος Αγιάς εφάρμοζε κλαδικό λογιστικό σχέδιο,  με την υπ’ 
αριθμ. 17/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ορίστηκε ο κ. Νικόλαος 
Κατσίδης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29401 ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των 
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οικονομικών καταστάσεων του έτους 2010, με αναπληρωτή του τον κ. Ζυγελόπουλο 
Δημήτριο Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11287. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, 
ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του πρώην Δήμου Αγιάς για το οικον.  έτος 
2010 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου το οποίο σας 
έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη.

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθ. 149/2011 απόφασή της σύμφωνα με την 
οποία κατάρτισε τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης  2010  του 
πρώην  Δήμου  Αγιάς,  υπέβαλλε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τον  Απολογισμό, 
Ισολογισμό του οικονομικού έτους  2010,  προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα 
χρήσεως και τη σχετική έκθεση.

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».  

Στη συνέχεια ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κατσίδης Νικόλαος και η υπεύθυνη 
του  διπλογραφικού  συστήματος  του  Δήμου  κα  Μακροβασίλη  Ζωή  παρουσίασαν 
αναλυτικά τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης  2010  του πρώην 
Δήμου Αγιάς και απάντησαν στις ερωτήσεις που τους έγιναν. 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι εξής:
Η Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα Χριστίνα που είπε: 
«Θα ψηφίσω τον απολογισμό,  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2010 του  

πρώην  Δήμου  Αγιάς,  με  τα  δεδομένα  που  υπάρχουν  και  με  την  παρατήρηση  ότι  
προκύπτει μεγάλη διαφορά στα τελικά νούμερα από την αρχική καταγραφή που είχαμε  
κάνει ως νέος Δήμος».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Βασίλειος Καψάλης που είπε: 

«Περσινά ξινά σταφύλια» η παροιμία αυτή ταιριάζει γάντι στην ημερήσια διάταξη  
των δύο ειδικών συνεδριάσεων που έχουν ως θέματα: την έγκριση των απολογισμών –  
ισολογισμών  2010  και  την  απογραφή  έναρξη  του  νέου  Δήμου  Αγιάς.  Συντάξαμε  
προϋπολογισμό και το 2012 χωρίς αποτυπωμένη οικονομική εικόνα. Προσβάλλαμε έτσι  
σαν Δήμος την κοινή λογική που λέει: πρώτα γνωρίζεις την οικονομική σου δυνατότητα  
και μετά προγραμματίζεις.
Στον  απολογισμό  του  πρώην  Δήμου  Λακέρειας  (παθητικό  751.645,25)  
συμπεριλήφθησαν  και  τα  170.000,00€  που  εκδικάστηκαν  υπέρ  των  εργαζομένων,  
παρόμοια ενέργεια έκαναν και οι εργαζόμενοι των άλλων πρώην Δήμων μας. Έτσι τα  
χρέη, εν δυνάμει αυτής της εξέλιξης, μπορεί  να φορτωθούν κατά 600.000,00€.
Νομιμοποιούμαστε να καταθέσουμε προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση απολογισμού –  
ισολογισμού;

Θέτοντας τα παραπάνω ερωτήματα και προβληματισμούς καταψηφίζω όλους τους  
απολογισμούς  χρήσης  2010  των  πρώην  Δήμων,  καθώς  και  τον  απολογισμό  και  
αποτελέσματα χρήσης του 2010 του πρώην Δήμου Αγιάς».

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: 

«Δεν  είναι  θέμα  αμφισβήτησης  των  στοιχείων  αλλά,  επειδή  ως  παράταξη  δεν  
ασκούμαι διοίκηση και πρακτικά ούτε έλεγχο, θα μου επιτρέψετε να μην ψηφίσω τους  
απολογισμούς  των πρώην Δήμων,  καθώς και  τον  ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα  
χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Αγιάς».
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Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε: 
«Για τους απολογισμούς, ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης θα πω ένα μεγάλο  

ΟΧΙ».

Ακολούθησε συζήτηση και διενεργήθηκε ψηφοφορία στην οποία καταψήφισαν 
την εισήγηση οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Μαρούδας Ρίζος και Καλαγιάς Γρηγόριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Δημάρχου,
 το  πιστοποιητικό  ελέγχου  και  την  έκθεση  ελέγχου  που  υποβλήθηκαν  και 

αναλύθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Νικόλαο Κατσίδη,
 τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,
 τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του N. 3548/07, 
 την υπ’ αριθμ.149/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή 

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

 την  υπ’  αριθμ.17/2011 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τον  ορισμό 
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του,

 τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους 
2010 του πρώην Δήμου Αγιάς,

 τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων και 
 τη διενεργηθείσα ψηφοφορία

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 15 υπέρ και 3 κατά)

1. Την έγκριση του Απολογισμού,  Ισολογισμού και  των αποτελεσμάτων χρήσης 
έτους  2010 του  πρώην  Δήμου  Αγιάς, όπως  εμφανίζονται  συνημμένα  και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

2. Τη δημοσίευση  των  ανωτέρω οικονομικών  στοιχείων,  όπως  ορίζεται  από  τις 
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3548/07.

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Μαρούδας Ρίζος και Καλαγιάς Γρηγόριος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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