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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
20/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 6 - 2 - 2012
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο :

Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2010 του πρώην Δήμου
Ευρυμενών.

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 2ο :

Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2010 του πρώην Δήμου
Ευρυμενών.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στo Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με την 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.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57823/05.08.2008 ΥΠΕΣ τα μέλη των δημοτικών
συμβουλίων, δεν καθίστανται υπόλογοι κατά την έγκριση του απολογισμού του οικείου
ΟΤΑ, για την οποία έγκριση άλλωστε έχουν δεσμία αρμοδιότητα, ακόμη και εάν ο
απολογισμός περιλαμβάνει μη νόμιμες δαπάνες, από τις οποίες προκλήθηκε έλλειμμα.
Εάν υπάρχει έλλειμμα, αυτό έχει δημιουργηθεί από τις συγκεκριμένες μη νόμιμες
δαπάνες και μάλιστα σε προγενέστερο χρόνο, από εκείνον που λαμβάνεται η απόφαση
έγκρισης του απολογισμού, η οποία βεβαίως δε συνιστά διαχειριστική πράξη, από την
οποία μπορεί να προκληθεί εκ νέου έλλειμμα στο νομικό πρόσωπο. Τα δε μέλη των
δημοτικών συμβουλίων, έχουν μόνο τη δυνατότητα κατά τη λήψη της σχετικής
απόφασης, να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τις ευθύνες που τυχόν
ανακύπτουν, από τη συγκεκριμένη διαχείριση.
Στη σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ασκήσουμε έλεγχο και να εγκρίνουμε
Απολογισμούς Δήμων των οποίων η Οικονομική Διαχείριση ασκούνταν από Δημοτικές
Αρχές διαφορετικές από αυτή που τώρα ασκεί τη διοίκηση του Νέου Καλλικρατικού
Δήμου Αγιάς. Ως εκ τούτου θα εγκρίνουμε τους απολογισμούς των Δήμων Μελιβοίας,
Λακέρειας, Ευρυμενών μόνο ως προς την αποτύπωσή τους και δεν θα ασκήσουμε
έλεγχο ως προς τη νομιμότητα και σκοπιμότητα των πράξεων που αυτοί απεικονίζουν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και:
1. τις διατάξεις του άρθρου 163, του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 72, του Ν.
3852/2011 σχετικά με την διαδικασία υποβολής και ελέγχου του απολογισμού των
Δήμων που δεν εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο,
2. τη σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με τον συνοπτικό πίνακα
απολογισμού χρήσης έτους 2010 του πρώην Δήμου Ευρυμενών και
3. την υπ’ αριθμ. 10/2012 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Ευρυμενών,
εισηγούμαι την έγκριση του απολογισμού χρήσης έτους 2010, του πρώην Δήμου
Ευρυμενών, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην
οποία παρουσιάζεται συνοπτικά ο απολογισμός».
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Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι εξής:
Η Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα Χριστίνα που είπε:
«Θα ψηφίσω τον απολογισμό χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Ευρυμενών, 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».
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,
τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,
τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του N. 3548/07,
την υπ’ αριθμ.10/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του
απολογισμού χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Ευρυμενών,
τον απολογισμό χρήσης έτους 2010 του πρώην Δήμου Ευρυμενών,
τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων και
τη διενεργηθείσα ψηφοφορία

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 15 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης έτους 2010 του πρώην Δήμου Ευρυμενών, όπως
αυτός κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και όπως εμφανίζεται στους
παρακάτω συνοπτικούς πίνακες:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0
Τακτικά Έσοδα
944.514,54
532.633,88
Έκτακτα Έσοδα
(πλην
1 πλην 13
1.533.500,00
184.430,78
επιχορηγήσεις για
επενδύσεις)
Έσοδα
2
255.000,00
142.865,58
παρελθόντων ετών
Εισπράξεις από
31
1.362.370,02
580.865,16
δάνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα από
32
βεβαιωθέντα
12.000,00
102.356,96
έσοδα
παρελθόντων ετών
Εισπράξεις υπέρ
4
20.000,00
77.344,98
δημοσίου
Επιχορηγήσεις για
13
363.702,50
188.722,75
επενδύσεις
Χρηματικό
5
υπόλοιπο προ.
7.716,55
12.376,56
Έτους
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
4.498.803,61
1.821.596,65
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ
Αμοιβές & έξοδα
60
587.500,00
421.987,40
προσωπικού
Αμοιβές &
61,62
807.365,00
293.912,56
παροχές τρίτων
63,64,68
Λοιπά έξοδα
119.100,00
17.317,85
651
Δάνεια
1.000,00
0,00
Προμήθειες
66
387.100,00
35.198,65
αναλώσιμων
Μεταβιβάσεις σε
67
128.324,46
55.895,36
τρίτους
81
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
859.172,19
479.655,67
82,85
Λοιπές αποδόσεις
28.000,00
5.232,78
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71
Αγορές
72,73
Έργα
74
Μελέτες
Συμμετοχή σε
75
επιχειρήσεις
652
Τοκοχρεολύσια
9111
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

228.300,00
835.625,09
338.516,67

22.499,93
271.614,34
74.045,07

800,00

0,00

143.000,00
45.000,00
4.498.803,61

138.676,71
0,00
1.816.036,32

Έσοδα μείον Έξοδα = Χρηματικό Υπόλοιπο έτους 2010 μεταφερόμενο στο νέο
Δήμο Αγιάς: 1.821.596,65 - 1.816.036,32 = 5.560,33€
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Μαρούδας Ρίζος και Καλαγιάς Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

