ΑΔΑ: Β4ΣΠΩ6Ι-8ΦΟ
Σελίδα 1 από 10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
199/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 12-10-2012
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους
2011 Δήμου Αγιάς.
Στην Αγιά σήμερα 12/10/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μμ. στην
αίθουσα «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14769/10-102012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν. 4071/12 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε
στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Στάθης Νικόλαος
17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος)
Απόντες
21. Βατζιάς Αντίγονος
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Γιάνναρος Γεώργιος
24. Κουτσαντάς Βασίλειος
25. Μπελιάς Αντώνιος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρών ήταν ο
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Κατσίδης Νικόλαος και ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:
Θέμα: Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους
2011 Δήμου Αγιάς.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι η συζήτησή του συνεχίζεται
ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του Σώματος να τη διακόψει στην από
10/10/2012 - 14η ειδική συνεδρίαση, λόγω της σοβαρότητας και της φύσης του και
αφού απαιτήθηκε χρόνος από το Σώμα για να μελετήσει την έκθεση του ορκωτού
ελεγκτή - λογιστή ώστε στη συνέχεια να διατυπωθούν οι απόψεις των μελών του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 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
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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.
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 (πλέον Οικονομική) 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.
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Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθ. 124/2012 απόφασή της κατάρτισε τον
απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2011 του Δήμου Αγιάς και τα
υποβάλλει για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τη σχετική έκθεσή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 104/2012 απόφασή του και επειδή ο
Δήμος Αγιάς εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, όρισε ως ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2011, τον κ. Νικόλαο Κατσίδη
με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29401, με αναπληρωτή του τον κ. Ζυγελόπουλο Δημήτριο με Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 11287.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό,
ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης έτους 2011 του Δήμου Αγιάς προέβη στη σύνταξη
πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου το οποίο σας έχει δοθεί με την ημερήσια
διάταξη και αναγνώσθηκε στη ειδική συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2012.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσετε σχετικά».
Ακολούθησαν ερωτήσεις , συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
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 καταψηφίσουμε τον απολογισμό, τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2011 του Δήμου Αγιάς.
Για μένα ο απολογισμός και γενικά αυτή η ειδική συνεδρίαση είναι πολιτικό θέμα.
Έχει να κάνει και με τις προτεραιότητες που θέτει η δημοτική αρχή και με την
γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στην τοπική διοίκηση που δεν είναι καλή.
Νομίζω ότι χρειάζεται να συμφωνήσουμε ότι η μείωση της στήριξης των Δήμων
από την Κεντρική Διοίκηση, το Κράτος, την Κυβέρνηση είναι σαφέστατη, έχει
χειροτερέψει κατά πολύ και είναι μη αναστρέψιμη.
Με την μείωση των κεντρικών πόρων οι Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές θα
μεταφέρουν όλο το κόστος στους Δημότες.
Όλοι μιλάμε για το καλό του Δήμου, αλλά για μένα το καλό του Δήμου είναι
συνυφασμένο με το καλό των δημοτών. Από τη στιγμή που οι δημότες δεν είναι καλά,
που πληρώνουν την καπιταλιστική κρίση για την οποία δεν ευθύνονται και από πάνω
τους δίνουν και το κόστος λειτουργίας του Δήμου, τότε υπάρχει σοβαρό θέμα.
Σοβαρή είναι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής αλλά και των άλλων παρατάξεων που
έκαναν σημαία τους τον Καλλικράτη για τον οποίο σας θυμίζω ότι μόνο εμείς, η Λαϊκή
Συσπείρωση, ήμασταν ενάντια του όταν όλοι τον βλέπατε ως μια καινοτομία και μια
επανάσταση στην Αυτοδιοίκηση. Έχουμε δικαιωθεί, βλέπουμε τώρα που οδηγεί την
κατάσταση, λέγαμε για τις αρμοδιότητες που σου δίνει και που εσύ παίρνεις, χωρίς
όμως να σου εξασφαλίζει τους πόρους η κυβέρνηση.
Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση που θα είναι σταθερή στο ότι
εμείς διεκδικούμε από το Κράτος αυτό που μας ανήκει, αυτό που χρωστάει ώστε να
μπορέσουν οι Δημοτικές Αρχές να παίξουν ένα ρόλο στο Δήμο. Δεν μπορούν άλλο να
μεταφέρουν τα βάρη στους δημότες που έχουν να πληρώσουν τα βάρη της κρίσης ως
εργαζόμενοι με τη μείωση των μισθών, τα βάρη της κρίσης ως αγρότες, τα βάρη της
κρίσης ως συνταξιούχοι που τους κόβουν τη σύνταξη και ερχόμαστε και μεις να τους
πούμε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει και θα αυξήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη
αύξηση στην τιμή του νερού, αύριο μεθαύριο θα τους πούμε ελάτε να βάψουμε το
Σχολείο σαν και καλά εθελοντισμό, αφού ο εθελοντισμός είναι απόκρυψη των ευθυνών
της κεντρικής διοίκησης, θα τους πούμε φέρτε και πετρέλαιο για να μην κρυώνουν τα
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παιδιά σας, μετά θα πρέπει να πληρώσουμε και τους καθηγητές, μετά πρέπει να
πληρώσουμε τους γιατρούς γιατί το κέντρο υγείας θα διαλυθεί και ούτω καθεξής. Δεν
μπορούν οι δημότες.
Διαφωνώ με ότι στέλνουμε στην Εφορία τις οφειλές, θα συγκεντρωθούν και στην
Εφορία μήπως θα πληρωθούν;.
Ξέρουμε ότι είμαστε μειοψηφία και έχουμε διαφορετικό τρόπο αντίληψης για την
Τοπική Διοίκηση και γενικά για την Κοινωνία, αλλά αν αγαπητοί συνάδελφοι δεν
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να πούμε όλοι μαζί μια φορά «ΦΤΑΝΕΙ» και
απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε σε μια κατεύθυνση να λυθούν ορισμένα προβλήματα
και χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι. Κι αυτό φαίνεται από την συζήτηση του Ορκωτού με
τον κ. Πατσά ότι και να πάρουμε όλες τις οφειλές των δημοτών ο Δήμος δεν σώζεται
έτσι.
Συνεπώς πρέπει να διεκδικήσουμε από την Κεντρική εξουσία αυτό που έχει κόψει
συν αυτά που χρωστάει που είναι 10.000.000.000,00€, τόσο είναι το ποσό. Είναι
1.000,00€ ανά δημότη που για το Δήμο Αγιάς σημαίνει 11.000.000,00€ που μ’ αυτά
καλύπτεις το χρέος. Βγάνεις και από το «Μνημόνιο» το δημοτικό και σε κάθε
περίπτωση θα μιλούσες για μια άλλη κατάσταση.
Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, αυτή πρέπει να είναι η απόφασή μας.
Πολιτική θα είναι η θέση που θα καταψηφίσω την εισήγηση. Ευχαριστώ».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τριανταφύλλου Αθανάσιος που είπε:
«Κύριε Πρόεδρε, από μια απλή ανάγνωση του Απολογισμού προκύπτει το χάσμα και
η απόσταση από τον προϋπολογισμό του 2011. Πρόβλεψη και αποτέλεσμα σε πλήρη
διάσταση. Τα είχαμε πει τότε, όταν μιλούσαμε για τον προϋπολογισμό που
καταψηφίσαμε βέβαια, ότι ήταν πλούσιος και ανεφάρμοστος. Σας θυμίζω ότι είπαμε
χαρακτηριστικά “ραντεβού στον απολογισμό”.
Είναι πράγματι φτωχός ο απολογισμός και ως προς τα νούμερα και ως προς την
ουσία. Ως προς τα νούμερα ενδεικτικά παρατηρώ και αναφέρω αποκλίσεις: α) για
δάνεια που προβλέπαμε της τάξης των 5.095.000,00€ και πήραμε 0,00€, β) για έσοδα
που προβλέπαμε από βεβαιωθέντα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών
ετών της τάξης των 1.225.000,00€ και εισπράξαμε 142.000,00€, γ) για έσοδα που
προβλέπαμε από προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα ύψους 1.800.000,00€ και
εισπράξαμε μόλις 31.000,00€ και δ) για εκατοντάδες κωδικούς με τα αντίστοιχα ποσά
τους που κοσμούσαν το τεχνικό πρόγραμμα 2011 και που σήμερα ακυρώθηκαν άδοξα
με απλά μηδενικά.
Κληθήκαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το καλό του νέου Καλλικρατικού
Δήμου Αγιάς και εμείς ενώσαμε τα χρέη μας, τα οποία όχι μόνο δεν καταφέραμε να
τιθασεύσουμε, αλλά ούτε καν να προσδιορίσουμε επακριβώς μέχρι σήμερα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις αρχές του 2011 κατείχαμε μια θέση στους 145
υπερχρεωμένους Δήμους της Χώρας. Προ τετραμήνου ήμασταν κατά δήλωση του
οικονομικού μας συμβούλου μέσα στους 10 υπερχρεωμένους. Σήμερα – αύριο ποιος
ξέρει που;
Περιμέναμε και μεις και οι δημότες, έτσι τους είχαμε υποσχεθεί, καλύτερες
υπηρεσίες και προπαντός φθηνότερες υπηρεσίες. Μάταια όμως. Οι αυξήσεις ήρθαν με
την πρώτη ευκαιρία, μαζί και θα το πω “τα νταβατζηλίκια” των εργολάβων
καθαριότητας, καινούργιο μας απόκτημα, που πέραν του ΦΠΑ θα παίρνουν κι αυτοί το
κάτι τι τους, γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν δήλωσαν εθελοντές.
Προσλήψεις προσωπικού ζωντανή νοοτροπία του παρελθόντος. Κανείς δεν μπορεί
να ορκιστεί πόσοι και ποιοι δουλεύουν. Σας ρωτούσαμε αν εργάζονται άνθρωποι χωρίς
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συμβάσεις και μας διαβεβαιώνατε κ. Δήμαρχε ότι δεν εργάζονται. Πέφταμε πάνω σε
τέτοιους μας τους βαφτίζατε εθελοντές. Ο χειρισμός της υπόθεσης του ατυχήματος της
Αμυγδαλής είναι χαρακτηριστικός και απλά σας τον υπενθυμίζω.
Η διαφάνεια παραμένει για μένα ζητούμενο. Δε βλέπω το λόγο και τη δικαιολογία
που δεν αναρτώνται στο «Δι@ύγεια» ποιος προσφεύγει εναντίον του Δήμου και τι
ζητάει. Δε βλέπω το λόγο που δεν δημοσιοποιούνται τα τιμολόγια που πληρώνονται και
αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. Δεν μπορεί κατά την άποψή μου η
γνωμοδότηση του και πλέον επιφανούς δικηγόρου να ακυρώνει το Νόμο. Μας λέει
σήμερα ο κ. Σπανός τι; Ότι άλλαξε ο Νόμος; Πότε; Έχουμε καινούργια ερμηνευτική
εγκύκλιο από το Υπουργείο; Ότι μέχρι την άνοιξη του 2012 λειτουργούσαμε παράνομα;
Άμα είναι έτσι όσων τα ονόματα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο μέχρι τότε, τώρα μπορούν
να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να ζητήσουν αποζημίωση.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι κανένα μας δεν μπορεί να αισθάνεται σήμερα
ικανοποιημένος απ’ τον τρόπο που διοικήσαμε και για ότι μέχρι σήμερα έδωσε η
διοίκηση. Είναι καιρός να αλλάξουμε όλοι μας, συμπολίτευση και αντιπολίτευση.
Επί της ψήφου. Με πρόθεση και διάθεση να στήσουμε Δήμο με οργάνωση, με
υπηρεσίες, με δομές, στηρίξαμε την πλειοψηφία παίρνοντας ομόφωνα πάμπολλες
αποφάσεις, σε βαθμό μάλιστα που κάποιοι συνδημότες μας θα μπορούσαν να μας
παρεξηγήσουν. Υπό την έννοια αυτή είμαστε συμμέτοχοι και συνένοχοι στο όποιο
τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε. Την ευθύνη αυτή στο μέτρο που μας αναλογεί την
αναλαμβάνουμε. Όμως πλήρως συνυπόλογοι, ακόμα και για τα λάθη και τις
παραλήψεις στον τρόπο της διοίκησης που ασκήσατε και που συνέβαλλαν καθοριστικά
στη διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος όπως αποτυπώνεται στον παρόντα
απολογισμό - ισολογισμό δεν είμαστε. Προσωπικά τουλάχιστον δεν θα εγκρίνω και μ’
αυτή την έννοια καταψηφίζω συνολικά τον απολογισμό – ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσης έτους 2011 του Δήμου Αγιάς».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Βασίλειος Καψάλης που είπε:
«Ο Απολογισμός του 2011 αναδεικνύει με αριθμούς σε πόσο δύσκολη οικονομική
θέση είναι ο Δήμος μας αφενός και αφετέρου το πόσο ανίκανη είναι η Δημοτική Αρχή.
Σύνολο υποχρεώσεων το 2010, 9.076.807,.57€, το 2011, 9.881.665,04€ σ’ αυτά αν
προσθέσουμε τους χωματουργούς(1.000.000,00€) και τις διεκδικήσεις υπαλλήλων πάμε
πολύ πάνω.
Την μεγαλύτερη ευθύνη κατ’ εμένα, χωρίς βέβαια να είναι άμοιροι ευθυνών και οι
προηγούμενοι Δήμαρχοι, την έχει η Δημοτική Αρχή Γκουντάρα που άσκησε εξουσία επί
τετραετίες και έβαλε με την πολιτική της στερεή βάση στο οικοδόμημα των χρεών που
πνίγουν το Δήμο μας.
Άλλοι Δήμαρχοι σε απολογισμούς τους είπαν πως μείωσαν τις υποχρεώσεις των
Δήμων τους. Μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο η Δημοτική Αρχή Γκουντάρα; ΟΧΙ.
Τη και αν αυξήσατε τα τέλη (Ηλεκτροφωτισμό, καθαριότητα κλπ.) το αποτέλεσμα
αρνητικό! Έχετε κατά νου σας κι άλλες αυξήσεις Δήμαρχε;
Τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, παίρνει πρωτοβουλίες η δημοτική Αρχή να
μαζέψει οφειλές παρελθόντων ετών ύψους 1.500.000,00€, ανείσπρακτες το 2010 και το
2011 αλλά και εδώ μηδέν η Δημοτική Αρχή
Άλλη μια πληγή κατ’ εμένα είναι οι αναθέσεις του Δημάρχου. Τη λέξη
“δημοπρασία” δεν την γνωρίζει ο κ. Γκουντάρας, τι και αν το είπαμε σε προηγούμενα
δημοτικά συμβούλια
Η οικονομική κατάρρευση του Δήμου Αγιάς έρχεται και όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι
η Δημοτική Αρχή θα οδηγηθεί σε ενέργειες που και η ίδια δεν θέλει! Θα στερήσουμε
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χρήματα από εκεί που δεν πρέπει, θα εκποιήσουμε – σκοτώσουμε δημοτική περιουσία
κλπ.
Άλλα είπαμε και άλλα πράττει η Δημοτική Αρχή Γκουντάρα. Αν αυτό δεν είναι
ανικανότητα τι είναι; Θυμηθείτε τι είπαμε για την άρδευση και τα ενοίκια.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συνδημότες καταρρεύσαμε.
Η λεβεντιά και η καθαρότητα που επικαλούμαι στην ενασχόλησή μου με τα κοινά μου
και που εσείς κ. Δήμαρχε ειρωνεύεστε συχνά-πυκνά, μου δημιουργεί μεγάλη
στεναχώρια και πίκρα και στο βαθμό που μου αναλογεί ζητώ συγνώμη από τους
συνδημότες μου.
Η πλειοψηφία κ. Πρόεδρε ένα κάνει άριστα. την επικοινωνιακή διαχείριση, στους
σχετικούς κωδικούς δεν αφήνει ούτε ένα ευρώ.
Προβλέπω κύριοι συνάδελφοι ότι ο Δήμαρχος Αγιάς δεν θα συνεχίσει να ασχολείται
με τον απαξιωμένο πλέον Δήμο μας. Ήδη το 2012-2016 θα είναι εκπρόσωπος της
Κ.Ε.Δ.Ε. στο Στρασβούργο. Τον μουτζούρη κατά τη λαϊκή φράση θα τον αφήσει στην
επόμενη Δημοτική Αρχή. Η νυν Δημοτική Αρχή θα περάσει όμως το μαρτύριο της
σταγόνα, θα συνεχίσει απαξιωμένη πλέον να διοικεί έως τις επόμενες εκλογές. Αυτή θα
είναι η τιμωρία της!
Καταψηφίζω τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2011
του Δήμου Αγιάς.»
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε:
«ΖΗΤΗΣΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΦΟΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΙΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΜΕ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ.
Σήμερα σε μια τόσο σημαντική συνεδρίαση θα περιμέναμε εκτός των δημοτικών
συμβούλων και πολλούς δημότες η έστω την επιτροπή διαβούλευσης του δήμου. Επίσης
περίμενα μια πιο αναλυτική παρουσίαση όπως γίνεται σε άλλους δήμους ανά τμήμα του
δήμου αλλά μαζί και των επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων του δήμου για να
έχουμε μια πλήρη εικόνα.
Κρατώντας σαν αρνητικό στοιχείο την επιφύλαξη του ορκωτού για τη χρήση του
2011, μια γενική παρατήρηση είναι ότι όλες σας οι αποφάσεις είναι γενικές και
αόριστες. Σχεδόν καμία σας εντολή δεν απαντά στα ερωτήματα πότε και που. Σε καμία
σχεδόν εντολή δεν υπάρχει η διευκρίνιση από πού χρηματοδοτείτε αύτη. Δύο χρόνια
τώρα αν και ζητήσαμε να δούμε έστω και ένα έργο στη κατασκευή του ποτέ δεν το
καταφέραμε. Ο δε χαρακτηρισμός λοιπά είναι το ψωμοτύρι σας. Έργα δε που
παραλάβαμε σαν δημοτικό συμβούλιο ήταν ημιτελή η και ανύπαρκτα. Όσες δε φορές
ζητήσαμε σχετικές πληροφορίες από την οικονομική υπηρεσία ποτέ δεν πήραμε καμία.
Η δημοτική αρχή του νέου δήμου Αγιάς γνωρίζει πολύ καλά ότι τα χρέη των πρώην
δήμων ΠΟΕ δεν ελέγχονται από κανένα προϊστάμενο κλιμάκιο. Εσείς από τις 8 Μαΐου
του 2012 σταματήσατε την ανάρτησή των εντολών για πληρωμές χρεών ΠΟΕ στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ; Μετά από επικοινωνία με τη γενική γραμματεία πληροφοριακών
συστημάτων για το συγκεκριμένο θέμα μου απάντησαν με email ότι στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτώνται όλες οι εντολές ασχέτως αν αφορούν παλιά χρέη. Επενδύσατε
με αυτό τον τρόπο στον σκοταδισμό και στην αδιαφάνεια για τους δικούς σας λόγους.
Οι γενικοί κωδικοί των ΠΟΕ χωρίς την αντιστοίχηση με τον ειδικό κωδικό του
προϋπολογισμού έχει σαν αποτέλεσμα να μην γνωρίζει κανείς τι και ποιος πληρώνεται
και τι υπόλοιπο υπάρχει στα χρέη των προμηθευτών και των εργολάβων. Πλήρης
σύγχυση.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Δήμος λειτουργεί με δικούς του κανόνες.
Αυτό αποτυπώνεται περίτρανα και στη χρήση του 2011 και στην τρέχουσα χρήση.
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Τα οικονομικά μεγέθη που ανέρχονται στα έξοδα στο ποσό των 6.500.000 ευρώ
δείχνουν ότι η ολική εκμετάλλευση είναι ζημιογόνα και νεφελώδης. Υπάρχει επίσης
μεγάλη αδράνεια στην αξιοποίηση πόρων του Δήμου.
Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για τις δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων σε βάρος του
Δήμου που θα «ανατινάξουν» τα οικονομικά του Δήμου. Όλα τα στοιχεία που μας
παρουσιάζετε καταδεικνύουν μια γενικότερα λανθασμένη ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ
λειτουργία του δήμου Αγιάς.
Θα καταψηφίσω τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους
2011 του Δήμου Αγιάς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω ζητήσει να αποφεύγουμε τους προσωπικούς
χαρακτηρισμούς. Τι και αν εγώ εκπροσωπώ τη χώρα στο Κογκρέσο, στο Στρασβούργο
ή στην Αθήνα δε νομίζω ότι σας αφορά αγαπητέ κύριε Καψάλη. Ούτε εγώ θα σας πω,
όπως δεν σας είπα ποτέ μέχρι σήμερα, αν εσείς βρήκατε μια θέση εδώ ή αν βρήκατε μια
θέση αλλού ή τι κάνετε με την δουλειά σας. Ζήτησα από το σώμα πολλές φορές και
μερικοί άνθρωποι δεν λένε να κατανοήσουν, ότι άλλο είναι η διοίκηση ενός δήμου και
άλλο είναι το τι κάνει ο δήμαρχος ή το τι ο δήμαρχος εκπροσωπεί στην ΠΕΔ ίσα – ίσα
θα πρέπει να είναι τιμή μας που ο Δήμαρχος Αγιάς και όχι ο Αντώνης Γκουντάρας
εκπροσωπεί τη χώρα και την αυτοδιοίκηση.
Θα παρακαλούσα λοιπόν για ακόμα μια φορά να μην ξανά υπάρξουν τέτοιου είδους
χαρακτηρισμοί.
Εγώ είπα σε αυτό το Σώμα όταν αναλάμβανα ότι τα χρόνια που έρχονται είναι πολύ
δύσκολα, εγώ βγήκα στις πλατείες και στις ομιλίες μου, μπορείτε να τις δείτε, είπα ότι ο
δήμος θα πάει στο μηχανισμό εξυγίανσης και ποτέ δεν απέκρυψα ότι ο δήμος δεν έχει
καλά οικονομικά στοιχεία.
Από κάποιους άλλους συναδέλφους άκουγα στους λόγους τους προεκλογικά ότι οι
δήμοι που φέρνουν στο νέο δήμο Αγίας δεν χρωστάνε μια και μπορούν να στηρίξουν τη
λειτουργία του νέου Δήμου για τουλάχιστον 3 μήνες.
Σας διάβασα προχθές, πως το κόστος αυτών των οποίων απαιτούν χρήματα από
τον δήμο μας, χωρίς παραστατικά, έφτασε αισίως μέχρι σήμερα στις 600.000€. Δεν
νομίζω να υπάρχει οφειλή μη εγγεγραμμένη του δήμου Μελιβοίας. Εγώ έφερα ένα δήμο
καθαρό και δεν με τρέχει κάποιος στα δικαστήρια για οφειλές φαντάσματα! Σε άλλους,
λοιπόν, αυτές τις ευθύνες. Θα μπορούσαμε με έναν λόγο, δηλαδή υιοθετώντας αυτό που
είπε ο συνάδελφος ο Μαρούδας, να σβήσουμε την υπόθεση.
Με ρώτησε κανένας σας τι έκανα ως δήμαρχος της Μελιβοίας που διοίκησε τόσα
χρόνια, μετά από την απόφαση του 2005 για μείωση του 2% πόσα έσοδα απώλεσε ο
δήμος της Μελιβοίας; Δεν τα ρωτάτε κανένας αυτά. Με ρώτησε κανένας σας ποτέ όταν
το 2002 και το 1999 διαλύθηκε η περιοχή από τις πλημμύρες και τα κύματα και έγινε
από το μηδέν, το τι αγώνας έγινε και το τι χρήματα ξοδεύτηκαν; Όχι, δεν ρώτησε
κανένας σας. Παρά μόνο κρυμμένοι πίσω από τον μανδύα της αντιπολίτευσης έρχεστε
εδώ ορισμένοι και εξαπολύετε λίθους, εναντίον ποιού, ποιανού τις εξαπολύετε;
Είναι κανείς εδώ άνευ ευθυνών. Εγώ σε σχέση με τον αγαπητό συνάδελφο κ.
Καψάλη έχω μια τετραετία διαφορά, πέντε τετραετίες είμαι εγώ στην Αυτοδιοίκηση και
τέσσερις είναι ο Καψάλης, το έχω πει και άλλη φορά. Ο αγαπητός συνάδελφος
Θανάσης Τριανταφύλλου ήταν διοικητικός στέλεχος στην Ένωση ΑΣ Λάρισας, η οποία
άφησε χρέος 40.000.000 €, 45,50,60,80 δεν ξέρω πόσα άφησε. Δηλαδή πρέπει να
πούμε πως την ευθύνη την έχει ο Θανάσης Τριανταφύλλου ή ο Βασίλης Καψάλης ή ο
Χρήστος Ξαφάρας, έτσι δηλαδή μοιράζεται την ευθύνη;
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Και για να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα ακόμα για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
Δέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρόταση του Πατσά, δηλαδή να βρεθούμε εδώ πέρα
κάποιοι άνθρωποι, που πραγματικά θέλουν να δουν το πως λειτουργεί το
δημοσιονομικό σύστημα γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση στο θέμα των οικονομικών. Με
δύο λόγια το σώμα ψηφίζει τον προϋπολογισμό και η οικονομική επιτροπή ψηφίζει τις
πιστώσεις, ο διατάκτης κάνει τις δεσμεύσεις και ο δήμαρχος αναθέτει και υπογράφει τα
εντάλματα, αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το
πράγμα; Ή βλέπουμε μια δέσμευση και μια εντολή και νομίζουμε ότι πληρώνεις διπλά
χρήματα;
Αν εδώ μέσα αντιμετωπίζουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα πρώτα
βήματα της Αυτοδιοίκησης, να το πούμε, ποτέ δεν είναι αργά και κανένας δεν
γεννήθηκε μαθημένος. Όλοι μας περάσαμε από αυτό το λούκι της πρώτης φοράς, να
καθίσουμε μια μέρα να δούμε τι γίνεται και να γίνει μια ενημέρωση τότε ναι, να
κατηγορηθώ και εγώ και όλη η δημοτική αρχή και οι υπάλληλοι. Όμως προφανώς
κάποιοι δεν θέλετε να ακούσετε στοιχεία, ξέρετε πόσους ΚΑΠ και ΣΑΤΑ έπαιρναν οι 4
Δήμοι;
Αξίζει το κόπο να το αναφέρουμε, στα δύο χρόνια ο δήμος Αγιάς θα έπρεπε να
πάρει 1.000.000 ΣΑΤΑ. Πήρε; Πήρε 300.000€ από 1.000.000. Οι τέσσερις πρώην
Δήμοι έπαιρναν μηνιαίως τακτική οικονομική ενίσχυση 275.000 € και τώρα
74.000,00€. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία δεν σας αγγίζουν, δεν σας βάζουν σε
προβληματισμό; Αλήθεια το ρωτάω. Εντάξει Βασίλη Καψάλη σου φαίνεται αστείο;
Αλλά ρωτώ θες να κάνεις μια βδομάδα το δήμαρχο με αυτά τα στοιχεία που σε δίνω;
Να καθίσεις σε αυτή την καρέκλα;
Το χρέος που έχουμε σε δάνεια είναι ελάχιστο. Δεν είναι αυτό που μας δημιουργεί
το πρόβλημα. Εμείς δεν είμαστε από τους δήμους που δεν εξυπηρετούμε τις δόσεις των
δανείων. Δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Εμείς εξυπηρετούμε τις δόσεις των
δανείων μας. Αυτό που ζούμε αυτή την εποχή δεν έχει σχέση με αυτά που περάσαμε τα
προηγούμενα χρόνια.
Ο Μαυρογιάννης έκανε δήμαρχος, ο Χρήστος ο Ξαφάρας έκανε κοινοτάρχης, ο
Πατσάς έκανε δήμαρχος, ο Κουτσαντάς έκανε δήμαρχος και ποιος άλλος και ο Τσιτσές
έκανε δήμαρχος και εγώ έκανα δήμαρχος. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν έχει
προηγούμενο. Εάν, όπως ήταν η πρόβλεψη το μήνα Μάιο, γινόταν η ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων θα υπήρχε πρόβλημα σήμερα στην Αγιά; Πείτε μου; Αυτή δεν ήταν η
συμφωνία εξαρχής, με την Κυβέρνηση, την Πολιτεία και το Κράτος για τα
ληξιπρόθεσμα; Γιατί αν εμείς εκ των πραγμάτων είχαμε 6.000.000 θα ήμασταν σε αυτό
το χάλι τώρα; Αυτά τα είπα στη πλατεία ότι ο δήμος θα εξυγιάνει οικονομικά με το
μηχανισμό στήριξης, τα έχω πει να σας δώσω την ομιλία μου.
Δεν έχω κρύψει τίποτα. Δηλαδή και όταν λέω καθίστε στην ηλεκτρική καρέκλα του
δημάρχου , δεν το λέω με την έννοια ούτε να λαϊκίσω ούτε τίποτα. Λέτε πως δεν
μαζέψαμε τις οφειλές.
Είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Πηγαίνετε έξω να μαζέψετε ένα €. Έχει ο
πολίτης να τα δώσει;».
Μετά το πέρας της διαδικασίας των ερωτήσεων και τοποθετήσεων
διενεργήθηκε ψηφοφορία στην οποία καταψήφισαν τον απολογισμό, ισολογισμό
και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2011 οι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος, Καψάλης
Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, και Καλαγιάς Γρηγόριος,
ενώ ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος καταψήφισε τον απολογισμό και
υπερψήφισε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2011.
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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.124/2012 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.104/2012 (ΑΔΑ: Β49ΚΩ6Ι-7Ω9) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του,
τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους
2011 του Δήμου Αγιάς,
την υπ’ αριθμ.198/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση
απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2011 Δήμου
Αγιάς»,
τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων και
τη διενεργηθείσα ψηφοφορία

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 13 υπέρ και 7 κατά)
1.

Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
έτους 2011 του 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. Μαρούδας Ρίζος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος,
Τριανταφύλλου Αθανάσιος, και Καλαγιάς Γρηγόριος, ενώ ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.
Πατσάς Κυριάκος καταψήφισε τον απολογισμό και υπερψήφισε τον ισολογισμό και
τα αποτελέσματα χρήσης 2011.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 199/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

