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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 6 - 2 - 2012
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο :

Έγκριση Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011
Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 6/2/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. στη αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα» συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 1270/30/1/2012 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 Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011
Δήμου Αγιάς.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στoν Πρόεδρο της Επιτροπής
Απογραφής κ. Λέτσιο Βασίλειο που έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και
των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της
απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
Με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ
2029/27.12.2010 τεύχος Β’) απόφασης ορίζονται τα εξής:
«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και
παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί
την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία
προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής
έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής
έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η
Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να
συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη
συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό
πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες
- διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα
ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που
εδρεύει ο δήμος».
Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Αγιάς η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
7/2011 και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.94/2011 και 101/2011 αποφάσεις
Δημάρχου, συνέταξε τις από 8/9/2011, 28/11/2011 και 32/12/2011 Έκθεση Απογραφής
Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.
Με την υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η
Ελεγκτική Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.) και ειδικότερα ο
Νικόλαος Κατσίδης ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο της έκθεσης της
απογραφής έναρξης 01-01-2011 που συνέταξε η Επιτροπή Απογραφής.
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Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011 του
Δήμου Αγιάς προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου.
Επίσης με την υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η απογραφή
έναρξης καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου.
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, αλλά και τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί με
την ημερήσια διάταξη, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή της απογραφής
περιουσίας-ισολογισμού έναρξης 01-01-2011».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα που είπε:
«Εγκρίνω τον ισολογισμό έναρξης του καινούργιου Δήμου Αγιάς με την επιφύλαξη
όπως παρέλαβε η Επιτροπή Απογραφής και ο ορκωτός λογιστής όπως αναφέρει στην
έκθεσή του».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Κυριάκος Πατσάς που είπε:
«Σύμφωνα με όσα ισχύουν η διαδικασία είναι τυπική. Είναι καταγραφή και
μεταφορά των στοιχείων σε οικονομικές καταστάσεις. Αυτά αν κάποιος τα αμφισβητεί
να πάρει το θάρρος και να πει: εγώ πιστεύω ότι στο Δήμο Λακέρειας ή στο Δήμο
Μελιβοίας ή στο Δήμο Αγιάς ή στο Δήμο Ευρυμενών έχουν γίνει παρατυπίες. Η
απόφαση που θα πάρει το δημοτικό συμβούλιο σήμερα δεν απαλλάσσει το Δήμο
Λακέρειας ή τους άλλους Δήμους από ευθύνες. Έχουμε όμως την τάση να γινόμαστε
μικροί εισαγγελείς ή να θέλουμε να βγούμε και να πούμε στον κόσμο κάποια πράγματα.
Αυτό το κάναμε ένα χρόνο ολόκληρο. Είπαμε, είπαμε, ήρθε όμως η δουλειά με
αποφάσεις που ήταν καταγεγραμμένες και τις ξέραμε, να φτάσουμε στο σημείο εδώ και
να πούμε: αυτά βρήκαμε, αυτά καταγράφουμε, αυτά παραλαμβάνουμε όποιος τα
αμφισβητεί να πάει στα αρμόδια όργανα και να κάνει τις ενέργειες που θέλει και
προβλέπονται από το Νόμο.
Όσον αφορά το χρέος τώρα: Σε όσους χρωστάμε θα έρθουν να μας βρουν, είτε σε
ένα χρόνο είτε σε δύο, θα καταθέσουν αγωγές, θα βρουν και μάρτυρες και πιθανόν να
είναι και δημοτικοί σύμβουλοι που θα τους υπερασπισθούν, θα διεκδικήσουν τα
χρήματά τους και θα τα πάρουν. Αυτό που πρέπει να μείνει όμως είναι η παρατήρηση
που είναι γραμμένη από την επιτροπή απογραφής, δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε τι
είναι δικό μας και αυτό να το καταγράψουμε. Όχι μόνο για να φαίνεται ότι είναι
γραμμένο αλλά να πάμε και να το πάρουμε. Έτσι πιστεύω θα προσφέρουμε υπηρεσία
στο Δήμο. Καταγράφοντας την περιουσία μας ή καταγράφοντας αυτούς που χρωστάνε
στο Δήμο και ίσως δεν φαίνονται.
Θα ψηφίσω τα στοιχεία της απογραφής και του ισολογισμού έναρξης».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε:
«Εφόσον δεν συμμετέχουμε στη διοίκηση του Δήμου Αγιάς πρακτικά δεν μπορούμε
να ελέγξουμε, ούτε να βεβαιώσουμε την εγκυρότητα των στοιχείων – πινάκων και
χρηματικών δοσοληψιών του Δήμου Αγιάς, ούτε και ν’ αναλάβουμε ευθύνη για έργα
και πρακτικές που έγιναν με αποφάσεις Δημοτικών Αρχών που δεν στηρίζαμε.
Εκτιμάμε ότι με τον «Καλλικράτη», τις μειώσεις των ενισχύσεων από την
Κυβέρνηση, τα παράνομα παρακρατηθέντα χρήματα που δεν αποδίδονται στους
Δήμους, με ευθύνη και των Δημάρχων που υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ – ΝΔ –
ΛΑΟΣ – ΣΥΝ τα οικονομικά του Δήμου Αγιάς θα χειροτερέψουν και νέα βάρη θα
μεταφερθούν στους Δημότες.
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Με αυτό το έρεισμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» καταψηφίζει την έγκριση την εισήγηση
της Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Αγιάς».
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.
Τι και αν ο «Καλλικράτης» στο σχετικό άρθρο, όσον αφορά το χρόνο παράδοσης
της απογραφής, αναφέρει όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011 να έχει
ολοκληρωθεί. Τι και αν είμαστε ο πιο χρεωμένος Δήμος; Τι και αν όλοι οι Δήμοι της
Λάρισας, που αν και είχαν καλύτερη οικονομική εικόνα, ολοκλήρωσαν την απογραφή
στις ημερομηνίες ! εμείς πρωτοτυπήσαμε και σ’ αυτό.
Κύριοι της επιτροπής απογραφής μας στεναχωρήσατε διότι περιμέναμε να
ολοκληρωθεί η απογραφή όπως λέει ο Νόμος μέχρι τις 31/3/2011.
Με προβλημάτισε, αν και είχα ενημερώσει προσωπικά τον Πρόεδρο της Επιτροπής
απογραφής κ. Λέτσιο, ότι δεν συμπεριλήφθηκε η έκταση 80 στεμμάτων (Βοϊδολίβαδο
Πρινιάς – Ανάβρας) στην απογραφή. Σήμερα επαναπροσκόμισα τα σχετικά έγγραφα
κυριότητας της έκτασης υπέρ του Δήμου και ζήτησα να συμπεριληφθεί. Υπάρχουν άλλες
τέτοιες εκτάσεις; Αν υπάρχουν θα αναζητηθούν;
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. Πρωτοτυπήσαμε σαν Δήμος και
σ’ αυτό. Δεν έσφαλε ο Δήμαρχος όταν έως το Νοέμβριο 2011 έλεγε πως ολοκληρώθηκε
η απογραφή και πως προσλάβαμε ορκωτό; Άλλα τα οικονομικά στοιχεία που έδωσε ο
Δήμος, δια του Δημάρχου, στις 13/4/2011, άλλα ο ορκωτός λογιστής σήμερα. Τι
συμβαίνει άραγε;
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 την
εισήγηση».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε:
«Εγώ καταψηφίζω διότι αμφισβητώ τα πάντα το λέω ξεκάθαρα. Επί ένα χρόνο
ζητούσα σαν μέλος της επιτροπής απογραφής αλλά και σαν δημοτικός σύμβουλος να
δω τα τιμολογημένα χρέη των πρώην δήμων με όλες τις σχετικές αποφάσεις δημάρχων
η δημαρχιακών. Αυτό δεν κατέστει δυνατό αν και πήρα δυο φορές εντολή από τον
εισαγγελέα.
Η απογραφή που δεν έγινε μέχρι σήμερα ήταν και η αιτία να παραιτηθώ από μέλος
της επιτροπής απογραφής και να διασπαστώ από την δημοτική μου ομάδα.
Συγχαίρω και ευχαριστώ το ΥΠΕΣ για την άμεση απάντηση σχετικά με το θέμα της
απογραφής ( απάντηση εξπρές εντός 7 ημερών τον Ιαν του 2012).
Θεωρώ ότι όλα τα στοιχεία είναι ελλείπει και ότι η όλη απογραφή έγινε εντελώς
πρόχειρα χωρίς να δημιουργηθούν όλες οι υποεπιτροπές που προέβλεπε ο νομοθέτης
για να καταγραφούν με κάθε λεπτομέρεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
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Αν στις υποεπιτροπές συμπεριλαμβάναμε τους πρώην δημοτικούς συμβούλους τους
πρώην προέδρους των χωριών θα είχαμε τελειώσει την καταγραφή των περιουσιακών
στοιχείων μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2011.
Όλα έγιναν με προχειρότητα αν λάβουμε υπόψη τη μαρτυρία του προέδρου
Μεγαλοβρύσου και αυτή του δημοτικού συμβούλου Καψάλη Βασίλειου.
Θεωρώ ότι κακώς πληρωθήκαν όλο το 2011 τα χρέη των παρελθόντων ετών και
κακώς ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός την στιγμή που δεν έγινε η απογραφή των
περιουσιακών και των οικονομικών στοιχείων.
Αν η αντιδήμαρχος και μάλιστα με αρμοδιότητα την διαφάνεια επιφυλάσσεται να
ψηφίσει τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Τα στοιχεία που λέει ο δήμαρχος ότι μου έδωσε σας πληροφορώ ότι σήμερα τα
πήρα με email από την οικονομική υπάλληλο του δήμου.
Πρέπει να ενημερώσουμε και να επιλύσουμε το ιδιοκτησιακό σε όλο το δήμο
ενημερώνοντας σχετικά όλους τους δημότες.
Επίσης θέλω την άποψη του δημάρχου σχετικά με το πλεονάζον ιδιωτικό κτήμα
στην Μελιβοία που πιθανόν να ανέρχεται στα 5000 στρέμματα όπως προκύπτει από το
συμβόλαιο εξαγοράς δημοσίου κτήματος από τον αείμνηστο πρόεδρο Μελιβοίας
Παπαλεξανδρή και από τις νεότερες μετρήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει έκταση 5000
στρέμματα ιδιόκτητη και πρέπει να αποδοθεί στον κύριο κάτοχο που είναι οι όλοι οι
δημότες Μελιβοίας .Έτσι θα αποφύγουμε την επιλεκτική παραχώρηση που γινόταν
μέχρι σήμερα. Αν θέλετε είμαι στην διάθεση σας σε επιτροπή που για να καταγράψει
πραγματικά με κάθε λεπτομέρεια τα περιουσιακά στοιχεία του δήμου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση Πρόεδρου της Επιτροπής Απογραφής κου Βασίλειου Λέτσιου,
 την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010,
 την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ,
 την έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής,
 την υπ’ αριθμ.7/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την καταχώριση
της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου και
 το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.7/2012 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 15 υπέρ και 3 κατά)
1. Την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011
Δήμου Αγιάς, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας απόφασης.
2. Την ανάρτηση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό
τόπο του δήμου.
3. Τη δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε μία
τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα
όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Μαρούδας Ρίζος και Καλαγιάς Γρηγόριος.

ΑΔΑ: Β44ΡΩ6Ι-ΡΓΛ
Σελίδα 6 από 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

