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∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
-------∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

--------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 26ης/2011 ειδικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθµός Απόφασης: 439/2011
ΘΕΜΑ:
Έγκριση απολογισµού, ισολογισµού και των αποτελεσµάτων
χρήσης οικονοµικού έτους 2010, πρώην ∆ήµου Πλατέος
(∆ηµοτική Ενότητα Πλατέος ∆ήµου Αλεξάνδρειας)
Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
βρίσκεται στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 30 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους
2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 συνήλθε σε δηµόσια ειδική συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 37032/19-09-2011
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87).
∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο
τριάντα τριών (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29)
µέλη και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κούγκας Αθανάσιος
2. Γκιουρτζής Ιωάννης-Πρόεδρος
3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
4. Κοριτίδης Ζαχαρίας- Γεώργιος
5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
6. Μπούτσης Παναγιώτης
7. Ανδρονίδης Σάββας
8. Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος
9. Παντόπουλος Χρήστος
10.Μητρόπουλος Ευάγγελος
11.Ματσούκας Αριστείδης
12.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος
13. Στεργιόπουλος Γρηγόριος
14.Τζίλας Γεώργιος
15.Κιοσέογλου Ιερεµίας
16. Μοσχοπούλου Όλγα

17 Τσιφόπουλος Ευθύµιος
18. ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος
19. Γκιορτζής ∆ηµήτριος
20. Γκιόνογλου Χαράλαµπος
21. ∆ριστάς Στέφανος
22. Χαλκίδης Ισαάκ
23. Τασιόπουλος Αναστάσιος
24. Σαρακατσιάνος Νικόλαος
25. Ανεσίδης Νικόλαος
26. Ναλµπάντης Κωνσταντίνος
27. Βουλγαροπούλου Μαρία
28. Τσιάπλας Αθανάσιος
29. Αλευράς Χρήστος
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Απόντες:
1.Κωτούλας Χρήστος
2.Απατσίδης Ιωάννης
3.Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης
4.Λαµπίρη Άννα

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος
κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης.
Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων βρέθηκαν
παρόντες οι δύο (02), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Ρεσινιώτης Απόστολος
2. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Απόντες:
1.Μητσόπουλος Βασίλειος
2.Μαντζώλας Γεώργιος
Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν
παρόντες οι δέκα έξι (16), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Καρυτόπουλος Θωµάς

10.Γκούντας Βασίλειος

2. Χατζόπουλος Σωτήριος

11. Σπανός Νικόλαος

3. Παπαδηµητρίου Βασίλειος

12. Καραγιάννης Σωτήριος

4. Παπαδοπούλου Ανθία

13.Βεσυροπούλου Ζωή

5. Θυµιόπουλος Γρηγόριος

14.Τσεκούρας Αθανάσιος

6. Γιαννέκας Χρήστος

15.Κωστόπουλος Ματθαίος

7. Γιαννόπουλος Σωτήριος

16.Κασνακίδης ∆ήµος

8. Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος
9. Αργιαντόπουλος Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Κεµπαπίδης Ιωάννης
2.Κατράνας Αθανάσιος
3.Τάνης Αθανάσιος
4.Μουρατίδης Θεοχάρης
5.Παναγιωτίδης Κυριάκος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία ∆ηµητρίου, τακτική υπάλληλο του δήµου
Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό.
Ο ∆ιευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών του πρώην ∆ήµου Αντιγονιδών προσκλήθηκε και
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, κ. Καµπούτας Νικόλαος προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α.114) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου 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 ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο
∆ήµων 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 ∆ήµοι 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 ∆ήµου, 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 ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό
σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το
οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. 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.
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
∆ήµου.
Στους ∆ήµους 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.
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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
∆ήµο.
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
∆ήµου, µετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε
αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας».
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α.68)
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις», η κατά τις διατάξεις του ∆ηµοτικού 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 Ν.3548/2007. 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.
Επειδή ο τέως ∆ήµος Πλατέος εφάρµοζε Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σας γνωρίζουµε ότι:
1. µε την υπ’ αριθ. 205/2010 απόφαση οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε ο κ.
Καµπούτας Νικόλαος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών
καταστάσεων τέως ∆ήµου Πλατέος του έτους 2010 και ο κ. Μπιζουργιάννης Ευάγγελος
ως αναπληρωτής του.
2. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα
χρήσης του τέως ∆ήµου Πλατέος για το οικονοµικό έτος 2010 ο ορκωτός ελεγκτής–
λογιστής έχει προβεί στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθ. 70/2011 απόφασή της κατάρτισε τον απολογισµό,
ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης του τέως ∆ήµου Πλατέος της χρήσης 2010 και µε
το αριθ. 30347/01-08-2011 έγγραφό της υπέβαλλε προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τον Απολογισµό, Ισολογισµό του τέως ∆ήµου Πλατέος οικονοµικού έτους 2010
µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσης και σχετική έκθεση µε σκοπό την προώθησή τους για την
απαραίτητη έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έως τις 01-10-2011 (προθεσµία λήξης
διµήνου για την πραγµατοποίηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου).
Έχοντας υπ’ όψη :
1. το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006,
2. το άρθρο 6 παρ. 7 του N. 3548/2007,
3. Το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε στο ∆.Σ. από την
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον τέως ∆ήµο Πλατέος
4. Την υπ’ αριθ. 70/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την υποβολή του
απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης οικονοµικού έτους 2010 του
πρώην ∆ήµου Πλατέος και τη σχετική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής,
5. την υπ’ αριθ. 205/2010 απόφαση οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την ορίστηκε ο κ.
Καµπούτας Νικόλαος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών
καταστάσεων τέως ∆ήµου Πλατέος του έτους 2010 και ο κ. Μπιζουργιάννης Ευάγγελος
ως αναπληρωτής του.
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6. τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του οικονοµικού
έτους 2010 για τον τέως ∆ήµο Πλατέος
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει :
1. Τον Απολογισµό Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, οικονοµικού έτους 2010, του
πρώην ∆ήµου Πλατέος
2. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N.3548/07,
άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της σχετικής απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο
24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ
O Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης « Ρουµλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον»
Γκιόνογλου Χαράλαµπος, στα πλαίσια µια γενικής εισήγησης αναφέρθηκε στα
εκτελεσθέντα σε σχέση µε τον προυπολογισµό και των τριών πρώην ∆ήµων τα οποία
ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 50% του προυπολογισµού, στις απαιτήσεις και στα χρέη σε
προµηθευτές τα οποία βρίσκονται σε χαµηλό ποσοστό και για τις τρεις δηµοτικές ενότητες
και κατέληξε ότι και οι τρεις πρώην ∆ήµοι είχαν µεν χρέη αλλά σε µικρό και αντιµετωπίσιµο
βαθµό, οπότε ο πρώην ∆ήµος Αλεξάνδρειας δεν αποτελούσε το « µεγάλο ασθενή», όπως
άτοπα χαρακτηρίστηκε προεκλογικά. Στη συνέχεια είπε ότι, ως παράταξη, θα υπερψηφίσουν
τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης οικονοµικού έτους 2010, πρώην
∆ήµου Πλατέος εκτός από τις εξής δύο περιπτώσεις:
1.το χρέος των 50.837,45€ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης κατασκευών και τεχνικών έργων ∆.
Πλατέος, διότι δεν έχει υποβληθεί ακόµα ο απολογισµός της ως άνω ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
2.τον Υδατόπυργο, διότι η συγκεκριµένη υπόθεση εκκρεµεί, βρίσκεται στους ελεγκτές
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και εάν δεν τελεσιδικήσει δεν δύναται να την ψηφίσουν.

O ∆ηµοτικός Σύµβουλος Χαλκίδης Ισαάκ ρώτησε τον ορκωτό λογιστή εάν είναι ενήµερος
ότι υπάρχει απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αλεξάνδρειας µε την οποία αναστέλλεται
το δικαίωµα, εκ µέρους του ∆ήµου, πληρωµής στον εργολάβο για το έργο του υδατόπυργου
και αν ναι, σε ποιο σηµείο έχει συµπεριληφθεί, και ο ορκωτός απάντησε ότι έχει κάνει τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του 2010 και δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει για το έτος 2011.
Ο ∆ήµαρχος για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση κατασκευών και τεχνικών έργων ∆ήµου Πλατέος
είπε ότι τελεί υπό εκκαθάριση και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει αποτύπωση των
οικονοµικών της στοιχείων σε αυτόν τον απολογισµό, ενώ στην ερώτηση του ∆.Σ. Χαλκίδη
Ισαάκ απάντησε ότι η οφειλή στην οποία αναφέρεται ο ανωτέρω βαρύνει το 2011 και σε
στον απολογισµό του 2011 θα αποτυπωθεί ενώ η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για
πληρωµή του υπόλοιπου λογαριασµού για το έργο του υδατόπυργου ελήφθη µετά από
δικαστική διαταγή πληρωµής. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Χαλκίδης Ισαάκ είπε ότι µόλις
σήµερα οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται ότι αποπληρώθηκε ο λογαριασµός για το εν
λόγω έργο και ότι έπρεπε ο ∆ήµαρχος να ενηµερώσει νωρίτερα ότι η τότε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής δεν είναι σε ισχύ.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τασιόπουλος Αναστάσιος είπε ότι στον ισολογισµό φαίνεται ότι ο
∆ήµος οφείλει χρήµατα στη ∆ηµοτική Επιχείρηση κατασκευών και τεχνικών έργων ∆ήµου
Πλατέος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να γνωρίζει πως προέκυψε το χρέος και που
οφείλεται ως προς τον ισολογισµό ενώ,αναφερόµενος στην ανωτέρω δηµοτική επιχείρηση,
είπε ότι αποτελεί Ν.Π.Ι.∆. που όµως πληροί την έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µε
το κεφάλαιο του δήµου να υπερβαίνει το 50% γεγονός που σηµαίνει ότι ο ∆ήµος έχει
κυρίαρχη επιρροή στην εταιρεία και η εταιρεία οφείλει να αποδίδει λογαριασµό στο ∆ήµο,
και συµπλήρωσε ότι, εφόσον η ως άνω ∆ηµοτική Επιχείρηση εκτελούσε έργο έως τις 31-122010, δεν πρόλαβε να αποδώσει λογαριασµό στο ∆ήµο Πλατέος και οφείλει να αποδώσει
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λογαριασµό στον Νέο Καλλικρατικό ∆ήµο Αλεξάνδρειας.Στη συνέχεια είπε ότι η ∆ηµοτική
Επιχείρηση κατασκευών και τεχνικών έργων ∆ήµου Πλατέος αποτελούσε προφανώς
κατασκευαστική εταιρεία και πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να γνωρίζει εάν οι εργαζόµενοι
πληρώνονταν από πιστώσεις του έργου όπως προβλέπεται και ρώτησε, εφόσον ο ορισµός
του κ. Στέφανου Γιαννόπουλου ως εκκαθαριστή για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση κατασκευών
και τεχνικών έργων ∆ήµου Πλατέος, ορίστηκε στις 31-12-2010, πότε θα παρουσιάσει τα
οικονοµικά δεδοµένα.
Ο ∆ήµαρχος απάντησε ότι το χρέος των 50.837,45€ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
κατασκευών και τεχνικών έργων ∆. Πλατέος προέκυψε από ένα έργο που νοµότυπα
ανατέθηκε από το ∆ήµο Πλατέος στην ανωτέρω επιχείρηση, το οποίο όµως είχε
χρηµατοδοτηθεί από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µέσω του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ
και επειδή υπάρχει πρόβληµα µε τη χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ µόλις ο
∆ήµος λάβει το ποσό θα το αποδώσει στην εταιρεία, ότι το προσωπικό πληρώνονταν από τα
έργα που υλοποιούνταν και όσο αφορά στον απολογισµό της επιχείρησης θα διερευνηθεί το
θέµα της καθυστέρησης µε τον ορισµένο ορκωτό ελεγκτή, ενώ ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης κατασκευών και τεχνικών έργων ∆. Πλατέος, Κιορογλίδης Κωνσταντίνος,
συµπλήρωσε ότι προηγουµένως πρέπει να αποπληρωθεί το χρέος από το ∆ήµο Αλεξάνδρειας
για να προχωρήσει η εκκαθάριση της επιχείρησης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Τασιόπουλος Αναστάσιος, ρώτησε τον πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης κατασκευών και τεχνικών έργων ∆. Πλατέος πόσα έργα υλοποιήθηκαν το 2010
και ο κ. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος απάντησε πως η επιχείρηση είχε κύκλο εργασιών της
τάξεως των 200.000,00-300.000,00€, ενώ ο δηµοτικός σύµβουλος Ανεσίδης Νικόλαος
είπε ότι από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ δεν θα δοθούν χρήµατα οπότε θα πρέπει ο ∆ήµος να
κάνει την αποπληρωµή του χρέους και ο ∆ήµαρχος σηµείωσε ότι ήδη ένα µέρος από το
πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έχει δροµολογηθεί να αποδοθεί.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ριστάς Στέφανος είπε ότι θα έρθει ο απολογισµός της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης κατασκευών και τεχνικών έργων ∆. Πλατέος, σηµείωσε ότι όντως
πραγµατοποιήθηκαν έργα από την ανωτέρω εταιρία τα οποία και ο ίδιος ψήφισε, αλλά δεν
είναι ακόµη σε θέση να αξιολογήσει, έτσι όπως ανακοινώνονται, τα τεράστια θετικά
αποτελέσµατα προς όφελος του ∆ήµου, διότι δεν είχε τη δυνατότητα να τα
παρακολουθήσει.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ανεσίδης Νικόλαος ρώτησε για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα
και συγκεκριµένα ρώτησε εάν το ποσό του 1.226.00,00€ αφορά λογιστική εγγραφή που
παρουσιάζει το έλλειµµα από -1.259.203,53€ σε -54.000,00€.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία τη πρόταση του επικεφαλή της ∆ηµοτικής
Παράταξης «Ρουµλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον» Γκιόνογλου Χαράλαµπου, η
οποία συνοψίζεται στην έγκριση του απολογισµού, ισολογισµού και των αποτελεσµάτων
χρήσης οικονοµικού έτους 2010
πρώην ∆ήµου Πλατέος εκτός από τις εξής δύο
περιπτώσεις:
1.το χρέος των 50.837,45€ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης κατασκευών και τεχνικών έργων ∆.
Πλατέος.
2.το θέµα του Υδατόπυργου.
Η ανωτέρω πρόταση υπερψηφίστηκε από τους ως κάτωθι αναφερόµενους δηµοτικούς
συµβούλους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γκιόνογλου Χαράλαµπος
∆ριστάς Στέφανος
Χαλκίδης Ισαάκ
Τασιόπουλος Αναστάσιος
Σαρακατσιάνος Νικόλαος
Ανεσίδης Νικόλαος
Ναλµπάντης Κωνσταντίνος
Βουλγαροπούλου Μαρία
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Ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «Συνεργασία Πολιτών Νέου ∆ήµου Αλεξάνδρειας»,
Τσιάπλας Αθανάσιος δήλωσε «Παρών»
Ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης « Λαική Συσπείρωση Αλεξάνδρειας» Αλευράς
Χρήστος καταψήφισε το ανωτέρω θέµα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
1.το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006,
2.το άρθρο 6 παρ. 7 του N. 3548/2007,
3.Το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε στο ∆.Σ. από τον
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον τέως ∆ήµο Πλατέος
4.Την υπ’ αριθ. 70/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την υποβολή του
απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης οικονοµικού έτους 2010 του πρώην
∆ήµου Πλατέος και τη σχετική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής,
5.την υπ’ αριθ. 205/2010 απόφαση οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε ο κ. Καµπούτας
Νικόλαος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
τέως ∆ήµου Πλατέος του έτους 2010 και ο κ. Μπιζουργιάννης Ευάγγελος ως αναπληρωτής
του.
6.τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του οικονοµικού
έτους 2010 για τον τέως ∆ήµο Πλατέος
7.την εισήγηση του προέδρου
8.τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. την πρόταση του επικεφαλή της ∆ηµοτικής Παράταξης «Ρουµλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία
στο Μέλλον», Γκιόνογλου Χαράλαµπου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( καταψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Τσιάπλας Αθανάσιος, Αλευράς Χρήστος)
( Οι ∆.Σ. κ.κ. Γκιόνογλου Χαράλαµπος, ∆ριστάς Στέφανος, Χαλκίδης Ισαάκ, Τασιόπουλος
Αναστάσιος, Σαρακατσιάνος Νικόλαος, Ανεσίδης Νικόλαος, Ναλµπάντης Κωνσταντίνος,
Βουλγαροπούλου Μαρία καταψήφισαν το χρέος των 50.837,45€ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
κατασκευών και τεχνικών έργων ∆. Πλατέος και το θέµα του Υδατόπυργου)
1. Την έγκριση του Απολογισµού, Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως
του έτους 2010, πρώην ∆ήµου Πλατέος (∆ηµοτική Ενότητα Πλατέος ∆ήµου
Αλεξάνδρειας) ως εξής:
Α. Εγκρίνει τον απολογισµό του έτους 2010 πρώην ∆ήµου Πλατέος (∆ηµοτική
Ενότητα Πλατέος ∆ήµου Αλεξάνδρειας) ο οποίος συνοπτικά παρουσιάζει τα
παρακάτω στοιχεία:

1. ΕΣΟ∆Α
α/
α
1
2

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

βεβαιωθέντα

εισπραχθέντα

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα

4.530.890,00
10.444.805,05 €

3.130.888,37 €
2.206.849,01

3.022.361,80 €
2.206.849,01 €

υπόλοιπα
εισπρακτέα
108.526,57 €
0
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2. ΕΞΟ∆Α
α/
α
1

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

ενταλθέντα

Εξοδα

18.515.259,23 €

7.031.952,49 €

πληρωθέντα
έξοδα
7.031.952,49 €

υπόλοιπα
πληρωτέα
0

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΜΙΑ)

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α
1
2

Περιγραφή
Χρηµατικό υπόλοιπο
προηγούµενου έτους
Χρηµατικό υπόλοιπο
31/12/2010

Ποσό
2.258.625,89 €
987.648,89 €

5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν µε απόφαση της ∆Ε,
επεστράφησαν στο ταµείο του ∆ήµου σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και
απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.

6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τα εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι
λογαριασµοί και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.

Β. Εγκρίνει τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως του έτους 2010, πρώην
∆ήµου Πλατέος (∆ηµοτική Ενότητα Πλατέος ∆ήµου Αλεξάνδρειας ) ο οποίος
συνοπτικά έχει ως εξής:
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∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
9η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009
Αξία
Αναπόσβεστη
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΈΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Aσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως

46.368,60

44.900,06

1.468,54

41.286,60

40.811,60

475,00

617.843,75

349.306,93

268.536,82

563.257,15

233.961,64

329.295,51

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2010

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2009

13.897.958,94

13.897.958,94

ΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις
επενδύσεων - ∆ωρεές παγίων
3. ∆ωρεές Παγίων

1.042.245,66

9.726,00

8.538.525,93
9.580.771,59

7.906.495,04
7.916.221,04

-1.305.136,43

-1.250.672,29

22.173.594,10

20.563.507,69

98.305,19

114.517,05

432.900,05
7.600,46
-

176.628,71
10.536,01
900,00

16.211,86
72.238,89
528.951,26

21.902,81
20.854,36
230.821,89

627.256,45

345.338,94

35.931,48

30.282,63

22.836.782,03

20.939.129,26

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες, Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί οδοστρώµατα κοινής χρήσεως

7.141.331,50
2.200.000,97
4.001.583,15

1.416.833,98
2.245.499,76

7.141.331,50
783.166,99
1.756.083,39

6.133.186,20
1.903.176,04
3.764.064,74

1.245.546,43
1.928.014,19

6.133.186,20
657.629,61
1.836.050,55

1γ.Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως
2.Ορυχεία Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί

2.619.508,42

1.650.638,12

968.870,30

2.487.701,93

1.441.276,37

1.046.425,56

3.188.900,40
11.579.462,69
266.609,04
277.236,02

8.555.073,90
45.885,86
56.552,61

3.188.900,40
3.024.388,79
220.723,18
220.683,41

3.188.900,40
10.980.393,35
144.198,70
226.397,11

8.290.793,49
29.912,65
34.870,49

3.188.900,40
2.689.599,86
114.286,05
191.526,62

478.554,53
590.218,57
1.261.590,21
2.069.756,59
35.674.752,09

376.185,41
411.606,43
734.884,69
15.493.160,76

102.369,12
178.612,14
526.705,52
2.069.756,59
20.181.591,33

440.296,34
437.695,94
1.147.106,11
820.572,00
31.673.688,86

363.390,97
378.808,65
548.385,11
14.260.998,35

76.905,37
58.887,29
598.721,00
820.572,00
17.412.690,51

36.292.595,84

15.842.467,69

20.450.128,15

32.236.946,01

14.494.959,99

17.741.986,02

ΙV.Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ελλειµµάτων εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)

φυτείες, δάση
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες µακροπόθεσµες
Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Mείον:Προβλέψεις για υποτίµηση
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

217.098,33
2.358,92

67.098,33
2.358,92

214.739,41
20.664.867,56

64.739,41
17.806.725,43

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.∆άνεια Τραπεζών

ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση
8.Πιστωτές ∆ιάφοροι

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
5.Χρεώστες διάφοροι
IV.∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

416.165,98

379.843,63

609.580,96

377.726,92

1.025.746,94

757.570,55

9.062,70
1.050.824,68
1.059.887,38

9.136,49
2.281.650,08
2.290.786,57

2.085.634,32

3.048.357,12

84.811,61

83.571,71

22.836.782,03

20.939.129,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 )
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές πρόστιµα προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορήσεις από κρατικό προϋπολογισµό
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (κέδρη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.΄Εξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Μείον:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
2.Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµίες
22.972,72
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
482,17
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλειµµα/Πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ

803.987,07
177.385,64
2.432.563,84

728.793,85
138.723,23
3.226.377,19

3.413.936,55
3.709.726,33
-295.789,78
10.340,07
-285.449,71

952.700,68
55.281,86

1.007.982,54
-1.293.432,25

1.753,16
14.724,71

34.228,72
-1.259.203,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσµατα (ελλειµµα/πλεόνασµα) χρήσεως
-54.464,14
(+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ελλειµµάτων)
προηγούµενων χρήσεων
-1.250.672,29
Έλλειµµα εις νέο
-1.305.136,43

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2009
388.083,79
-1.638.756,08
-1.250.672,29

964.696,53
-678.598,33

25.329,58
-653.268,75

1.041.904,25
46,40
1.041.950,65

1.204.739,39
-54.464,14

1.351.596,16
1.351.596,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

41.807,45

1.226.251,98
1.942,30
1.228.194,28

23.454,89

∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

4.310,06
286.098,20
901.658,34
63.038,19

46.420,51
12.191,79

4.093.894,27
3.812.106,13
281.788,14

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

16,98
0,00
581,13

598,11

1.041.352,54
388.083,79

1.201.513,85
-54.464,14

1.201.513,85

388.083,79

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, 27 Μαίου 2011
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 847523

ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.∆.Τ Π 768094

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Α.∆.Τ. Τ 817882
Αρ.Αδείας Α΄τάξης Ο.Ε.Ε. 6009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ¨ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ¨
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατέος, (πρώην ∆ήµος Πλατέος) που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το Προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από
ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι στο υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.1 "Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών" περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση ύψους 300.000,00 ευρώ περίπου, από βεβαιωµένα έσοδα του ∆ήµου στη χρήση 2009 και
σε προηγούµενες χρήσεις. ∆εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για τυχόν απώλειες από την µη είσπραξη µέρους των απαιτήσεων αυτών, το ύψος της οποίας δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε λόγω της ιδιαιτερότητας των ανωτέρω απαιτήσεων.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από την επίπτωση του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2010 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις.
Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ
ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30361
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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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.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 439/2011.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(έπονται οι υπογραφές)

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό
Αλεξάνδρεια, 04-10-2011

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
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