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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆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:  438/2011 
 

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση απολογισµού, ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 

χρήσης οικονοµικού έτους 2010, πρώην ∆ήµου Αντιγονιδών 

(∆ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών ∆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 17 Τσιφόπουλος Ευθύµιος 

2. Γκιουρτζής Ιωάννης-Πρόεδρος 18. ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος 

3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος 19. Γκιορτζής ∆ηµήτριος 

4. Κοριτίδης Ζαχαρίας- Γεώργιος 20. Γκιόνογλου Χαράλαµπος 

5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 21. ∆ριστάς Στέφανος 

6. Μπούτσης Παναγιώτης 22. Χαλκίδης Ισαάκ 

7. Ανδρονίδης Σάββας 23. Τασιόπουλος Αναστάσιος 

8. Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος   24. Σαρακατσιάνος Νικόλαος 

9. Παντόπουλος Χρήστος 25. Ανεσίδης Νικόλαος 

10.Μητρόπουλος Ευάγγελος 26. Ναλµπάντης Κωνσταντίνος 

11.Ματσούκας Αριστείδης 27. Βουλγαροπούλου Μαρία 

12.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος 28. Τσιάπλας Αθανάσιος 

13. Στεργιόπουλος Γρηγόριος 29. Αλευράς Χρήστος 

14.Τζίλας Γεώργιος  

15.Κιοσέογλου Ιερεµίας  

16. Μοσχοπούλου Όλγα 
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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. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος προσκλήθηκε και παρίσταται 
στη συνεδρίαση. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το 2ο 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 Αντιγονιδών εφάρµοζε Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σας γνωρίζουµε ότι: 

 
1. µε την υπ’ αριθ. 7010/22-10-2010 απόφαση οικείου ∆ηµάρχου ορίστηκε ο κ. 

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων τεως ∆ήµου Αντιγονιδών του έτους 2010  

2. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα 
χρήσης του τέως ∆ήµου Αλεξάνδρειας 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 Αντιγονιδών 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 Αντιγονιδών 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 Αντιγονιδών 

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 Αντιγονιδών και τη σχετική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής,  

5. την υπ’ αριθ. 7010/22-10-2010 απόφαση οικείου ∆ηµάρχου µε την οποία ορίστηκε ο κ. 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων τέως ∆ήµου Αντιγονιδών του έτους 2010  

6. τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του οικονοµικού 
έτους 2010 για τον τέως ∆ήµο Αντιγονιδών 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει : 
 
1. Τον Απολογισµό Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, οικονοµικού έτους 2010, του 

πρώην ∆ήµου Αντιγονιδών. 
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 
 
 
Ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «Ρουµλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον» 
Γκιόνογλου Χαράλαµπος ρώτησε για το χρέος των 550.000,00€ της µελέτη κατασκευής 
δικτύων αγωγών ακάθαρτων  οµβρίων υδάτων προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 
και ποιος ο προϋπολογισµός του έργου και ο Αντιδήµαρχος Στεργιόπουλος Γρηγόριος 
είπε ότι πρόκειται για µελέτη ύψους 17.000.000,00€, η οποία έχει σχεδόν ωριµάσει, ότι 
πρόκειται για ένα διαδηµοτικό έργο που αφορά δηµοτική ενότητα Αλεξάνδρειας και 
Αντιγονιδών το οποίο υλοποιείται σύµφωνα µε τον Ν. 716 και ότι το υπόλοιπο χρέους είναι 
περίπου 400.000,00 συν Φ.Π.Α.  

Ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «Ρουµλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον» 
Γκιόνογλου Χαράλαµπος είπε ότι είναι αντίθετος µε τη διαδικασία του Ν.716, διότι οι 
∆ήµοι πληρώνουν 1.000.00,00€ ή 2.000.000,00€ για έργα τα οποία καθυστερούν επτά ή 
οχτώ έτη και πιθανόν οι µελέτες να µη γίνουν ποτέ και κατά επέκταση  ο ίδιος, ως αρχή 
,ενίσταται στις µελέτες  που πραγµατοποιούνται µε τη διαδικασία του Ν.716. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ανεσίδης Νικόλαος είπε ότι υπάρχουν 1.961.000,00€ καθαρά 
αποτελέσµατα χρήσης, ωστόσο παρουσιάζονται έκτακτα και ανόργανα έσοδα 389.674,00€ 
και έσοδα προηγούµενης χρήσης 2.268,937€ που ανατρέπουν τη ζηµία των 600.000,00€ 
και κατέληξε ότι µε 600.000,00€ ζηµία παρουσιάζεται κέρδος 2.000.000,00€. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τασιόπουλος Αναστάσιος ρώτησε αν η επιτροπή απογραφής έχει 
πράξει τις τότε απαιτήσεις σχετικά µε την αποτίµηση επισφαλών απαιτήσεων, την 
καταγραφή βαρών επί των παγίων όλων των περιουσιακών στοιχείων, την καταµέτρηση 
αγρών-οικοπέδων –κτιρίων, τη σωστή βεβαίωση ποσών στους καταλόγους και σχετικά µε 
τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελεσµάτα χρήσης οικονοµικού έτους 2010 πρώην 
∆ήµου Αντιγονιδών είπε ότι οι απαιτήσεις από δηµότες ύψους 301.814,00€ και µε δεδοµένο 
ότι το 2010 εισπράχθηκαν µόνο 37.000,00€ είναι πολύ µεγάλες, ότι το ποσοστό 
προµηθευτών εσωτερικού σε σχέση µε τον πρώην ∆ήµο Αλεξάνδρειας είναι υψηλό, ρώτησε 
για οφειλή προς εταιρία ύψους 121.000,00€ και σηµείωσε ότι το κατάστηµα του 
Αντιδηµάρχου «Στεργιόπουλος-Παγκάκος» δεν θα έπρεπε να είναι καταγεγραµµένο.Ακόµη 
σχετικά µε τη µελέτη κατασκευής δικτύων αγωγών ακάθαρτων  οµβρίων υδάτων προς 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων αναφέρθηκε στο ιστορικό της ανάθεσης  και κατέληξε 
ότι το κρίσιµο σηµείο είναι ότι η µελέτη είναι ύψους 14.000.000,00€ και όχι 1.500.000,00€  
και το υπόλοιπο χρέους των 500.000,00€ ο ίδιος το καταψηφίζει.  

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 Αντιγονιδών 
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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 Αντιγονιδων και τη σχετική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής,  

5.την υπ’ αριθ. 7010/22-10-2010 απόφαση οικείου ∆ηµάρχου µε την οποία ορίστηκε ο κ. 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων τέως ∆ήµου Αντιγονιδών του έτους 2010  

6.τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του οικονοµικού 
έτους 2010 για τον τέως ∆ήµο Αντιγονιδών 

7.την εισήγηση του προέδρου 

 

 

                                  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 µόνο τη µελέτη κατασκευής δικτύων αγωγών 
ακάθαρτων  οµβρίων υδάτων προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων) 

 

1.  Την έγκριση του Απολογισµού, Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 
του έτους 2010, πρώην ∆ήµου Αντιγονιδών (∆ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών 
∆ήµου Αλεξάνδρειας), ως εξής: 

Α. Εγκρίνει τον απολογισµό του έτους 2010 πρώην ∆ήµου Αντιγονιδών (∆ηµοτική 
Ενότητα Αντιγονιδών ∆ήµου Αλεξάνδρειας) ο οποίος συνοπτικά παρουσιάζει τα 
παρακάτω στοιχεία: 

1. ΕΣΟ∆Α  

α/
α 

περιγραφή  προϋπολογισθέντα    βεβαιωθέντα      εισπραχθέντα υπόλοιπα 
εισπρακτέα 

1 Τακτικά έσοδα      1.635.250,00 €    1.353.270,65 €      1.338.561,27 €   14.709,38 € 
2 Έκτακτα έσοδα     1.891.325,00 €       624.144,15 €         610.494,15 €   13.650,00 € 

 

2. ΕΞΟ∆Α  

α/
α 

περιγραφή  προϋπολογισθέντα   ενταλθέντα πληρωθέντα      
έξοδα 

υπόλοιπα 
πληρωτέα 

1 Έξοδα    4.145.497,00 € 2.446.929,51 €  2.446.929,51 €        0  
 

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ  (ΚΑΜΙΑ)  

 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  

α/α Περιγραφή        Ποσό  
1 Χρηµατικό υπόλοιπο 

προηγούµενου έτους 
   376.995,45 € 

2 Χρηµατικό υπόλοιπο 
31/12/2010 

   158.327,21 € 

 

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.   
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6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Για τα εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν  κανονικά οι 

λογαριασµοί και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης 

 

Β. Εγκρίνει τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως του έτους 2010, πρώην 
∆ήµου Αντιγονιδών (∆ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών ∆ήµου Αλεξάνδρειας ), ο 
οποίος συνοπτικά έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: 45ΠΜΩΨΠ-ΤΦ1



 8 

ΑΔΑ: 45ΠΜΩΨΠ-ΤΦ1



 9 

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 438/2011. 

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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