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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 18ης/2012 ειδικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθµός Απόφασης:  395/2012

ΘΕΜΑ:

Έγκριση  ή  µη  ισολογισµού  και  αποτελεσµάτων  χρήσεως

οικονοµικού  έτους  2011  καθώς  και  έγκριση  ή  µη  του

απολογισµού οικονοµικού έτους 2011 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

Στην  Αλεξάνδρεια  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  που
βρίσκεται στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012

ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18:00 συνήλθε  σε  δηµόσια  ειδική  συνεδρίαση  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ.  38634/15-10-2012 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)  «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  –  Πρόγραµµα

«Καλλικράτης» και του άρθρου 11 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε

συνδυασµό  µε τις  διατάξεις  των παρ.1,  2,  3,  4  & 5 του άρθρου  163  του ∆ηµοτικού  και

Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),   

∆ιαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο
τριάντα τριών (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27)

µέλη και ονοµαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

          
1.Κούγκας Αθανάσιος 18.Κούτσιας Νικόλαος
2.Γκιουρτζης Ιωάννης 19.Μπούτσης Παναγιώτης
3.Γκαβαρδίνας Νικόλαος 20.Γκιόνογλου Χαράλαµπος
4.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος 21.Χαλκίδης Ισαακ
5.Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 22.Βουλγαροπούλου Μαρία
6.Μοσχοπούλου Ολγα-Πρόεδρος 23.∆ριστάς Στέφανος
7.Ανδρονίδης Σάββας 24.Ανεσίδης Νικόλαος
8.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος  25.Σαρακατσιάνος Νικόλαος
9.Παντόπουλος Χρήστος 26.Απατσίδης Ιωάννης
10. Ματσούκας Αριστείδης 27.Σπυρίδης Γεώργιος-Γραµµατέας
11.∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος
12.Γκιορτζής ∆ηµήτριος
13.Κωτούλας Χρήστος
14.Τζίλας Γεώργιος
15.Κιοσέογλου Ιερεµίας
16.Στεργιόπουλος Γρηγόριος
17.Μητρόπουλος Ευάγγελος

Απόντες

1.Τσιφόπουλος Ευθύµιος
2.Ναλµπάντης Κωνσταντίνος-Αντιπρόεδρος

3.Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης
4.Λαµπίρη Αννα

5.Τασιόπουλος Αναστάσιος

6.Αλευράς Χρήστος

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος

κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης.

Κατά την  παρ.4  του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α.114) «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων»,στη συνεδρίαση παρέστη ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Αγγέλης

Γεώργιος καθώς και η διευθύντρια  των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου, κα Γιάγκου
Καλλιόπη.

Από   το  σύνολο  των  τεσσάρων  (04)  Προέδρων  των  ∆ηµοτικών  Κοινοτήτων  βρέθηκαν
παρόντες οι δύο (02), ήτοι:

Παρόντες

1.Ρεσινιώτης Απόστολος

2.Μητσόπουλος Βασίλειος

Απόντες:

1.Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

2.Μαντζώλας Γεώργιος
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Από  το  σύνολο  των  είκοσι  έναν  (21)  Προέδρων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  βρέθηκαν

παρόντες οι δύο (02), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:           

1.Βεσυροπούλου Ζωή

2.Γιαννόπουλος Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

          

1.Κεµπαπίδης Ιωάννης
2.Παπαδοπούλου Ανθία

3.Αργιαντόπουλος Στέφανος
4.Χατζόπουλος Σωτήριος

5.Σπανός Νικόλαος

6.Γιαννέκας Χρήστος
7.Κατράνας Αθανάσιος

8.Καραγιάννης Σωτήριος
9.Καρυτόπουλος Θωµάς

10.Τάνης Αθανάσιος

11.Μουρατίδης Θεοχάρης

12.Θυµιόπουλος Γρηγόριος
13.Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος

14.Παναγιωτίδης Κυριάκος
15.Παπαδηµητρίου Βασίλειος

16.Τσεκούρας Αθανάσιος

17.Κωστόπουλος Ματθαίος
18.Γκούντας Βασίλειος

19.Κασνακίδης ∆ήµος

Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την  κ.  Πελαγία  ∆ηµητρίου,  τακτική  υπάλληλο  του  δήµου

Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό.

Η  Πρόεδρος  εισηγούµενη  το  µοναδικό  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου το από 15-10-2012 εισηγητικό σηµείωµα το οποίο αυτούσια έχει ως
εξής:
                                      ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κυρίες και κύριοι, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα 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 οι
διαδικασίες για την σύνταξη , κατάρτιση και έγκριση του απολογισµού , ισολογισµού και των
αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού έτους που έληξε.
Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι η ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει δια µέσου
του  ∆ηµάρχου  στην  Οικονοµική  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  .  Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού
παραλάβει τα ανωτέρω οικονοµικά στοιχεία, προελέγχει και υποβάλλει τον απολογισµό ,τον
ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε την έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο .
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,
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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.
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.
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.
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 ∆ήµος Αλεξάνδρειας εφαρµόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο , µε την υπ’ αριθµ.
514/2011  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Αλεξάνδρειας   ορίστηκε  ο  κ.  Αγγέλης
Γεώργιος ως ορκωτός ελεγκτής-λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του
έτους 2011  και ο κ.Σκαµπαβίριας Γεώργιος ως αναπληρωτής του , ο οποίος µετά τους
απαραίτητους  ελέγχους  που  έκανε  ,συνέταξε  το  πιστοποιητικό  ελέγχου  και  την  έκθεση
ελέγχου  για την χρήση 2011 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας .
Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µε  την  υπ’  αριθµ.  246/2012  απόφασή  της  αφού  προέβη  στον
προέλεγχο του απολογισµού , του ισολογισµού και  των αποτελεσµάτων χρήσης και  στη
σύνταξη της σχετικής έκθεσης ,τα υπέβαλε προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 

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 υποβλήθηκαν στο ∆.Σ. από τον

ορκωτό ελεγκτή – λογιστή , 
4. την υπ’ αριθ. 246/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του

απολογισµού ,του ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού έτους 2011
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του ∆ήµου Αλεξάνδρειας ,καθώς  και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης της Οικονοµικής
Επιτροπής, 

5. την υπ’ αριθ. 514/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκε ο
ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και ο αναπληρωτής του ,

6. τον απολογισµό , ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του οικονοµικού
έτους 2011 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει :

1. Τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως του οικονοµικού έτους 2011 καθώς
και τον απολογισµό του 2011, του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

2. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N.3548/07,
άρθρο 6 παρ 7.

3. Την αποστολή των σχετικών αποφάσεων και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο
άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

       
                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

                                    

Το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος, ο οποίος είπε ότι στη σηµερινή ειδική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως οικονοµικού
έτους 2011 καθώς και τον απολογισµό οικονοµικού έτους 2011 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
υπογράµµισε ότι τα αποτελέσµατα ως απόρροια της οικονοµικής κρίσης δεν είναι τα πλέον
εντυπωσιακά,  αφού εµφανίζεται  έλλειµµα, το οποίο όµως  είπε ότι είναι αποτέλεσµα των
υψηλών αποσβέσεων, τόνισε ότι, παρά τις συνεχείς µειώσεις στα έσοδα από τους ΚΑΠ και
τη ΣΑΤΑ, έχουµε κατορθώσει µε σκληρή δουλειά να κρατήσουµε όρθιο το ∆ήµο, είπε ότι οι
ανάγκες   έχουν  πολλαπλασιαστεί  και  ότι  το  οικονοµικό  έτος  2013  προµηνύεται  ακόµη
δυσκολότερο και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα την άνοδο στο κόστος της ∆ΕΗ.
Στη  συνέχεια  τόνισε  ότι  παρά  τις  δύσκολες  συγκυρίες  θα  συνεχίσουµε  µε  τον  ίδιο
αταλάντευτο  τρόπο,  ενώ  ευχαρίστησε  τους  ∆ηµοτικούς  Συµβούλους  τις  υπηρεσίες  του
∆ήµου µε έµφαση στην Οικονοµική υπηρεσία, τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τα ΜΜΕ
για την παρουσία τους στην κορυφαία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Το λόγο πήρε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής  κ. Αγγέλης Γεώργιος ο οποίος είπε ότι  ο
έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου διενεργήθηκε µε διεθνή πρότυπα σε
συνδυασµό  µε  τις  προβλεπόµενες  διατάξεις  του  Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  και  µε
εφαρµογή πέντε βασικών αρχών, και πιο συγκεκριµένα το γεγονός ότι θεωρείται δεδοµένη
η συνέχιση της δραστηριότητας του ∆ήµου, ότι εφαρµόζονται πάγια χωρίς µεταβολές από
χρήση  σε  χρήση,  την  αρχή  της  συντηρητικότητας,  το  γεγονός  ότι  έσοδα  και  έξοδα
λογίζονται  ανεξάρτητα  από  το  χρόνο  είσπραξης  ή  πληρωµής  και  την  αρχή  του
δικαιολογητικού, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά στα οικονοµικά δεδοµένα του
∆ήµου µε σύντοµες αναφορές στο πάγιο ενεργητικό, στο πάγιο παθητικό, στα διαθέσιµα,
στις υποχρεώσεις και στις λοιπές προβλέψεις σχετικά µε το ∆ήµο.

Το λόγο πήρε ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης < Συνεργασία πολιτών Νέου ∆ήµου
Αλεξάνδρειας>  κ.  Σπυρίδης  Γεώργιος  και  είπε ότι  το  ποσό  που  αναφέρεται  στις
προβλέψεις   στο  κυκλοφορούν  ενεργητικό  ύψους  843.831,60€  είναι  πολύ  µεγάλο,  ο
ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Αγγέλης Γεώργιος απάντησε ότι ο ∆ήµος έχει χρηµατικές
απαιτήσεις από ιδιώτες ή επιχειρήσεις οι οποίες µπορεί να µην εισπραχθούν για διάφορους
λόγους,οπότε  από  τα  ακίνητα  υπόλοιπα  της  τελευταίας  πενταετίας  έγινε  µια  εκτίµηση-
πρόβλεψη  για  το  ποσό  που  δε  θα  εισπραχθεί  και  υπογράµµισε  ότι  εάν  οι  οφειλέτες
προσέλθουν  για  να  αποπληρώσουν,  αυτές  οι  οφειλές  µπορούν  να  εισπραχθούν,  ο  κ.
Σπυρίδης  Γεώργιος  ρώτησε  εάν  µπορεί  να  γίνει  µια  ποιοτική  ανάλυση  της  λίστας
οφειλετών ανάλογα µε το ποσό οφειλής και εάν είναι δυνατόν να δηµοσιευτεί αυτή η λίστα
και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Αγγέλης Γεώργιος είπε ότι η λίστα οφειλετών µπορεί
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να διατεθεί απο τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ενώ αναφορικά µε τη δηµοσίευσή της
είπε ότι δεν είναι νοµικός για να απαντήσει επ' αυτού.

Στη συνέχεια ο κ. Σπυρίδης Γεώργιος ρώτησε τι αφορά το ποσό ύψους 6.830.860,31€ και
ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής  κ. Αγγέλης Γεώργιος είπε ότι αφορά σε δάνεια της ∆ΕΥΑ
Αλεξάνδρειας για τα οποία ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας είναι εγγυητής και ότι  ο ∆ήµος θα τα
απαιτήσει εν συνεχεία από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση, ο κ.  Σπυρίδης Γεώργιος ρώτησε τι
αφορούν τα φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις στα έκτακτα αποτελέσµατα και η  κα
Γιάγκου Καλιόππη είπε ότι αφορούν στο πρόστιµο της ∆ΕΑΦΠ προς τη ∆ΟΥ.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ανεσίδης Νικόλαος είπε ότι εξετάζουµε τον πρώτο ισολογισµό
απολογισµό του ∆ήµου µετά την εφαρµογή του Νόµου του Καλλικράτη  και ότι θα ήταν
χρήσιµο  να  είχαµε  στοιχεία  των  τεσσάρων  επιµέρους  πρώην  ∆ήµων  για  να  εξάγουµε
συγκριτικά  κατάλληλα  συµπεράσµατα  ,  δηλαδή  τι  ποσό  χρωστούσαµε  και  τι  ποσό
χρωστάµε,ο  ορκωτός  ελεγκτής  λογιστής  κ.  Αγγέλης  Γεώργιος  απάντησε  ότι  τα
συγκεκριµένα  οικονοµικά στοιχεία  δεν ήταν δυνατόν να εµφανίζονται  στο  συγκεκριµένο
ισολογισµό  και  είπε  ότι  είχαν  ψηφιστεί  µε  τον  ισολογισµό έναρξης  και  ο  κ.  Ανεσίδης
Νικόλαος είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν είναι προσαρτηµένα στον παρόντα ισολογισµό η
αν παρουσιάζονται ως ξεχωριστά οικονοµικά στοιχεία τονίζοντας ότι µε αυτά θα µπορούσε
να κάνει τη σύγκριση.
Στη συνέχεια ο  κ. Ανεσίδης Νικόλαος,  αναφορικά µε το έλλειµµα, ρώτησε τι αφορά το
ποσό  του  1.525.548,82€  και  ο  ορκωτός  ελεγκτής  λογιστής  κ.  Αγγέλης  Γεώργιος
απάντησε  ότι  αφορά  συγκεντρωτικά  το  άθροισµα  των  έκτακτων  εσόδων,  των  εσόδων
προηγούµενης  χρήσης  και  των  εσόδων  από  προβλέψεις  προηγούµενων  χρήσεων  αν
αφαιρέσουµε τα έκτακτα έξοδα και διευκρίνισε ότι τα έκτακτα έσοδα ύψους 2.388.214,14
αφορούν σε αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων

Ο  δήµαρχος  πήρε  το  λόγο  και  ενηµέρωσε  τον  κ.  Ανεσίδη  Νικόλαο  για  τα  ταµειακά
υπόλοιπα των πρώην ∆ήµων τα οποία είναι 375.000,000€ για τον πρώην ∆ήµο Πλατέος,
72.600,00€  για  τον  πρώην  ∆ήµο  Αλεξάνδρειας,  4.000,00€  για  τον  πρώην  ∆ήµο
Αντιγονιδών και 775,00€ για τον πρώην ∆ήµο Μελίκης.

Στη συνέχεια ο κ. Ανεσίδης Νικόλαος ρώτησε τι σηµαίνει η ανάγκη έγκαιρης προσκόµισης
παραστατικών  από  τις  υπηρεσίες  του  ∆ήµου  στο  Λογιστήριο  και  ο  ορκωτός  ελεγκτής
λογιστής κ. Αγγέλης Γεώργιος απάντησε ότι είναι καθαρά ενηµερωτικό το θέµα και αφορά
κύρια  στην  τεχνική  υπηρεσία  που  δεν  εµφανίζει  άµεσα  τα  τιµολόγια  στο  λογιστήριο,
τονίζοντας πως δεν τίθεται θέµα έλλειψης παραστατικών.

Ο κ. Ανεσίδης Νικόλαος στο σηµείο της συµµετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε
ποσοστό µεγαλύτερο από 10% ρώτησε γιατί  αναγράφεται  ακόµη η ∆ηµοτική Επιχείρηση
Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Πλατέος και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής  κ. Αγγέλης
Γεώργιος απάντησε ότι  αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  η ως άνω ∆ηµοτική Επιχείρηση
τελεί υπό εκκαθάριση , ο κ. Ανεσίδης Νικόλαος ρώτησε γιατί  δε συµπεριλαµβάνεται και η
Ε∆ΑΝΑΛ που τελεί υπό εκκαθάριση και η κα Γιάγκου Καλιόππη είπε ότι η Ε∆ΑΝΑΛ ήταν
αµιγώς κοινωφελής επιχείρηση σηµειώνοντας ότι για τον ίδιο λόγο δε συµπεριλαµβάνεται
και η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Πλατέος.

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Απατσίδης Ιωάννης είπε ότι  παρά το ζήλο που ο κ. ∆ήµαρχος
υποστήριξε ότι υπήρχε από πλευράς ∆ήµου το έλλειµµα αγγίζει το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ
και ο  ∆ήµαρχος  είπε ότι µιλάµε για λογιστική απεικόνιση και ότι το ποσό αυτό οφείλεται
στις υψηλές αποσβέσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Απατσίδης Ιωάννης ρώτησε τι εννοούµε όταν αναφερόµαστε στον όρο
αναλυτική λογιστική και  ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Αγγέλης Γεώργιος απάντησε ότι
είναι ένας τρόπος λογιστικής ανάλυσης που δεν αλλάζει το αποτέλεσµα αλλά ωστόσο δίνει
στο ∆ήµο περισσότερες πληροφορίες, είπε ότι µόλις τρεις ∆ήµοι στην Ελλάδα εφαρµόζουν
αναλυτική λογιστική  γιατί το κόστος εφαρµογής είναι πολύ µεγάλο και ότι για να µπορέσει
και  ο  ∆ήµος  Αλεξάνδρειας  να  εφαρµόσει  αναλυτική  λογιστική  θα  έπρεπε  να  υπάρχει
οργανωµένη αποθήκη µε δελτία εισαγωγής, ο κ. Απατσίδης Ιωάννης είπε ότι θα πρέπει να
γνωρίζουµε τα επί µέρους, δηλαδή που ξοδεύτηκαν χρήµατα κατά τόπους και είδος, για να
να µπορέσουµε να πετύχουµε οικονοµία στα έξοδα και υπογράµµισε ότι ο ίδιος ο ορκωτός

ΑΔΑ: Β432ΩΨΠ-3ΙΔ



ελεγκτής  στην  έκθεσή  του  αναφέρει  ότι  προβλέπεται  από  το  νόµο  η  εφαρµογή  της
αναλυτικής λογιστικής και  ότι  παρόλα ταύτα το νόµιµο, κατά τα λεγόµενα του ορκωτού
ελεγκτή  λογιστή,  δεν  έχει  γίνει  ,ενώ  σηµείωσε  ότι  δεν  έχει  πραγµατοποιηθεί  φυσική
απογραφή.

Ο  επικεφαλής  της  δηµοτικής  παράταξης  <  Ρουµλούκι-Αλεξάνδρεια  Πορεία  στο  µέλλον
>Γκιόνογλου Χαράλαµπος είπε ότι κατά την έγκριση του ισολογισµού -απολογισµού του
∆ήµου οφείλουµε να πράττουµε ταυτόχρονα απολογισµό των έργων και υπογράµµισε ότι η
τωρινή  ∆ιοίκηση  έχει  αποτύχει  στον  τοµέα  διαχείρισης  της  καθηµερινότητας  των
πολιτών(ανέφερε  ως χαρακτηριστικά  παραδείγµατα την  καθαριότητα και  το  κόψιµο των
χόρτων),  ότι  οι  δηµότες  δεν  είναι  καθόλου  ευχαριστηµένοι  µε  την  αντιµετώπιση  των
καθηµερινών προβληµάτων που άπτονται στη διοίκηση του ∆ήµου και δήλωσε ότι για αυτόν
το  λόγο καταψηφίζει   τον  ισολογισµό και  τα  αποτελέσµατα  χρήσεως  οικονοµικού έτους
2011 καθώς και τον απολογισµό οικονοµικού έτους 2011 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

Ο  ∆ήµαρχος  επί της τοποθέτησης του κ. Γκιόνογλου Χαράλαµπου είπε ότι περίµενε από
τον  αρχηγό της µείζονος αντιπολίτευσης να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, διότι  το
θέµα  συζήτησης  είναι  πολύ  συγκεκριµένο,  σηµείωσε  ότι  ο   Ν.  3852/2010  αποτέλεσε
προχειρότητα ,υπογράµµισε ότι η προηγούµενη διοίκηση παρέδωσε το ∆ήµο χωρίς ούτε ένα
άτοµο  στην  καθαριότητα  και  ότι  παρά  τις  περιορισµένες  δυνατότητες  η  ∆ιοίκηση
προσπάθησε σκληρά για χρηστή διαχείριση µε σκοπό την επιβίωση του ∆ήµου.

ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης < Συνεργασία πολιτών Νέου ∆ήµου Αλεξάνδρειας>
Σπυρίδης Γεώργιος, αναφερόµενος γενικά στον τοµέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις
<αµαρτίες> της,  είπε ότι στο παρελθόν για ψηφοθηρικούς και άλλους  λόγους πολλές από
τις  οφειλές  παραβλέπονταν  και  αυτό  το  γεγονός  σε  συνδυασµό  µε  τη  διακοπή  της
χρηµατοδότησης των ∆ήµων από το  κράτος ,λόγω της οικονοµικής κρίσης,  οδήγησε σε
υπερχρεωµένους ∆ήµους και δήλωσε ότι για αυτόν το λόγο καταψηφίζει  τον ισολογισµό και
τα αποτελέσµατα χρήσεως οικονοµικού έτους 2011 καθώς και τον απολογισµό οικονοµικού
έτους 2011 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

Ακόµη ο κ.  Σπυρίδης Γεώργιος είπε ότι η παράταξη < Συνεργασία πολιτών Νέου ∆ήµου
Αλεξάνδρειας> θα ζητήσει από το λογιστήριο λίστα µε τους οφειλέτες του ∆ήµου ώστε να
γίνει ποιοτική ανάλυση των οφειλών.
                                       
Στη συνέχεια η 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 υποβλήθηκαν στο ∆.Σ. από τον
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή , 
4.την  υπ’  αριθ.  246/2012  απόφαση της  Οικονοµικής  Επιτροπής  για  τον  προέλεγχο  του
απολογισµού ,του ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού έτους 2011 του
∆ήµου  Αλεξάνδρειας  ,καθώς   και  τη  σύνταξη  της  σχετικής  έκθεσης  της  Οικονοµικής
Επιτροπής, 
5.την υπ’ αριθ. 514/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκε ο
ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και ο αναπληρωτής του ,
6.τον απολογισµό , ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του οικονοµικού
έτους 2011 
7.Την εισήγηση της προέδρου
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                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

[υπερψήφισαν  οι  ∆.Σ.  κ.κ.  Κούγκας  Αθανάσιος,  Γκιουρτζής  Ιωάννης,  Γκαβαρδίνας
Νικόλαος,  Βασιλόπουλος  ∆ηµήτριος,  Βενιόπουλος  Κωνσταντίνος,  Μοσχοπούλου  Όλγα,
Ανδρονίδης  Σάββας,  Παπαδόπουλος  ∆ηµήτριος,  Παντόπουλος  Χρήστος,  Ματσούκας
Αριστείδης, ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος,  Γκιορτζής ∆ηµήτριος, Κωτούλας Χρήστος,  Τζίλας
Γεώργιος,  Κιοσέογλου  Ιερεµίας,  Στεργιόπουλος  Γρηγόριος,  Μητρόπουλος  Ευάγγελος,
Κούτσιας Νικόλαος, Μπούτσης Παναγιώτης]

[καταψήφισαν  οι ∆.Σ. κ.κ. Γκιόνογλου Χαράλαµπος, Χαλκίδης Ισαάκ, Βουλγαροπούλου
Μαρία,  ∆ριστάς  Στέφανος,  Ανεσίδης  Νικόλαος,  Σαρακατσιάνος  Νικόλαος,  Απατσίδης
Ιωάννης, Σπυρίδης Γεώργιος.]

Α. Εγκρίνει τον απολογισµό του οικονοµικού έτους 2011 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
ο οποίος συνοπτικά παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία:

1.  ΕΣΟ∆Α  

α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα Υπόλοιπα
εισπρακτέα

1 Τακτικά έσοδα 17.012.792,02 € 14.314.908,28 € 12.499.511,61 € 1.815.396,67 €

2 Έκτακτα έσοδα 21.060.198,86 € 4.490.068,19 € 4.490.066,19 € 2,00 €

2.  ΕΞΟ∆Α

          

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ        (ΚΑΜΙΑ)

        

  

4.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

α/α         Περιγραφή     Ποσό 

1 Χρηµατικό  υπόλοιπο
προηγούµενου  έτους
31/12/2010

2.425.067,55 €

2 Χρηµατικό  υπόλοιπο
31/12/2011

3.500.287,34 €

α/α Περιγραφή προϋπολογισθέντα ενταλθέντα Πληρωθέντα έξοδα Υπόλοιπα πληρωτέα

1 Έξοδα 40.533.064,18 € 15.914.358,01 € 15.914.358,01 €       0,00  €
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5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ    

∆εν συστήθηκαν πάγιες προκαταβολές .

6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ     

Εκδόθηκαν τρία (3) χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής ποσού 11.250,00€

Β Εγκρίνει τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως του οικονοµικού έτους
2011 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:
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ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη  κλειόµενης

κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία χρήσεως  2011

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης εγκαταστάσεως 531.690,28 365.485,45 166.204,83 Ι. Κεφάλαιο 50.039.431,67

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.319.123,10 1.003.135,00 315.988,10

1.850.813,38 1.368.620,45 482.192,93 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής -Επιχορηγήσεις

 Επενδύσεων - ∆ωρεές παγίων  

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.∆ωρεές παγίων 1.134.492,52

 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις     4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 24.716.483,81

1.Γήπεδα-Οικόπεδα 25.803.566,57 - 25.803.566,57 25.850.976,33

4.848.218,26 3.296.513,02 1.551.705,24

1β.Οδοί - οδοστρώµατα κοινής χρήσης 12.099.720,04 7.121.534,24 4.978.185,80 ΙV.

1γ.Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 8.830.682,45 5.126.374,47 3.704.307,98  Υπόλοιπο (ελλείµµατος) χρήσεως εις νέο (1.410.417,75)

2.Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία-Αγροί-∆άση 10.168.470,78 - 10.168.470,78

3.Κτίρια και τεχνικά έργα 44.426.177,13 25.629.063,69 18.797.113,44   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑΙV) 74.479.990,25

3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 3.287.338,38 1.053.714,97 2.233.623,41   

3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 868.589,12 380.643,90 487.945,22 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α

3.229.425,90 1.560.629,76 1.668.796,14 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις    λόγω εξόδου από την υπηρεσία 74.695,84

   και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 1.189.452,48 1.042.700,47 146.752,01 2.Λοιπές προβλέψεις 6.822.520,36

5.Μεταφορικά µέσα 1.936.128,27 1.429.988,92 506.139,35 6.897.216,20

2.908.994,26 2.279.215,56 629.778,70

7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 1.314.472,95 - 1.314.472,95 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 120.911.236,59 48.920.379,00 71.990.857,59 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.∆άνεια Τραπεζών 26.011,83

 ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 2.∆άνεια Ταµιευτηρίων 2.194.787,68

 χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 2.220.799,51

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 3.410.519,10  

52.242,65 3.358.276,45 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 75.349.134,04 1.Προµηθευτές 1.850.328,56

 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 108.910,66

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί 110.891,31

 ΙΙ. Απαιτήσεις 7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.815.398,67     πληρωτέες στην επόµενη χρήση 430.252,00

Μείον:Προβλέψεις 843.831,60 971.567,07 8.Πιστωτές διάφοροι 662.528,21

5. Χρεώστες διάφοροι 6.830.860,31  3.162.910,74

7.802.427,38        Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.383.710,25

 IV. ∆ιαθέσιµα ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Ταµείο 676,30 11,20

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.699.632,86 573.135,61

 3.700.309,16 573.146,81

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV) 11.502.736,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 87.334.063,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 87.334.063,51
  

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 79.600.565,26 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 79.600.565,26

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2011  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Ποσά

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 κλειόµενης

χρήσεως 2011

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.297.769,37  Καθαρά αποτελέσµατα (έλλειµµα) χρήσεως (1.410.417,75)

2.Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιµα - προσαυξήσεις 606.931,00 (+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεονασµάτων / 

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό 9.266.319,66 13.171.020,03 ελλειµµάτων) προηγούµενων χρήσεων                           -

11.987.909,47  Έλλειµµα εις νέο (1.410.417,75)

Μικτά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως 1.183.110,56   

1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 286.067,76 Αλεξάνδρεια , 24 Αυγούστου  2012 

Σύνολο 1.469.178,32  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.260.299,21   

3. Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων 40.885,37 4.301.184,58

Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως (2.832.006,26) ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 90.151,67 Α.∆.Τ ΑΚ 438488

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  194.111,98 (103.960,31)   

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως (2.935.966,57) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.388.214,14

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 160.944,54 ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

4. Έσοδα  από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 81.214,85 Α.∆.Τ. Π 768094  

2.630.373,53

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 85.412,36 ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 351.855,66   

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 667.556,69 1.104.824,71 1.525.548,82   

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (έλλειµµα) (1.410.417,75) ΧΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΠΗΝΕΠΟΠΗ          ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 4.916.424,18 Α.∆.Τ. Τ 817882                   Α.∆.Τ. ΑΗ 328974

Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες  

             στο λειτουργικό κόστος 4.916.424,18 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειµµα) ΧΡΗΣΕΩΣ (1.410.417,75)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλεξάνδρειας

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεµβρίου 2012

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 35481

1α.Πλατείες -Πάρκα -Παιδότοποι κοιν.χρήσεως

Aποτελέσµατα εις νέο

3γ.Λοιπές µόνιµες εγκ/σεις κοινής χρήσεως

6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισµός

   Μείον: Προβλέψεις υποτίµησης

1.'Εσοδα εποµένων χρήσεων

2.'Εξοδα χρήσεως δουλευµένα

Ι.Αποτελέσµατα  εκµεταλλεύσεως

Μείον: Κόστος  πωλήσεων

Πλέον:

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Αλεξάνδρειας που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2011, 
την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 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.Γνώµη.Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2011 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.

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

µέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Σηµειώσεις:
1)Με τον Ν.3852/2010 " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµά Καλλικράτης" ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας  συνενώθηκε µε τους ∆ήµους Πλατέος, Μελίκης, 
και Αντιγονιδών δηµιουργώντας τον νέο Καλλικρατικό ∆ήµο Αλεξάνδρειας.
2) Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας είναι εγγυητής µέχρι του ποσού των 3.680.000,00 ευρώ περίπου για δάνεια θυγατρικών δηµοτικών επιχειρήσεων.
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∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ  

                31ης ∆εκεµβρίου 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου 2011)

ΧΡΕΩΣΗ Ποσά κλειόµενης χρήσεως
2011 2010

1. Αποθέµατα ενάρξεως χρήσεως
25      - Αναλώσιµα Υλικά 0,00  0,00 
26      - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αρχικών αποθεµάτων
2. Αγορές χρήσεως

25      - Αναλώσιµα Υλικά 734.037,21  0,00 
26      - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 57.791,66 791.828,87 0,00 0,00

791.828,87 791.828,87 0,00 0,00

3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέµατα τέλους   
25      - Αναλώσιµα Υλικά 0,00  0,00 
26      - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές και διαφορά (+ -) αποθεµάτων 791.828,87 791.828,87 0,00 0,00
4. Οργανικά έξοδα

60      - Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.554.144,45 0,00
61      - Αµοιβές και έξοδα τρίτων 926.659,69 0,00
62      - Παροχές τρίτων 2.882.467,13 0,00
63      - Φόροι - τέλη 10.837,71 0,00
64      - ∆ιάφορα έξοδα 657.667,17 0,00
65      - Τόκοι και συναφή έξοδα 194.111,98 0,00
66      - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 4.916.424,18  0,00 
67      - Χορηγίες- επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις 973.847,50  0,00 
68      - Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 575.217,35 15.691.377,16 0,00 0,00

Συνολικό κόστος 16.483.206,03 0,00
  80.00 Πλεόνασµα εκµεταλλεύσεως 0,00 0,00

 Γενικό Σύνολο 16.483.206,03 0,00

ΠΙΣΤΩΣΗ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως
2011 2010

1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας
70  Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων 0,00 0,00

και λοιπών αποθεµάτων

72      - Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη
πρόστιµα και προσαυξήσεις 606.931,00 0,00

73      - Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
(ανταποδοτικά τέλη) 3.297.769,37 3.904.700,37 0,00 0,00

2. Λοιπά οργανικά έσοδα
74      - Επιχορηγήσεις 9.519.122,42 0,00
75      - Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες 33.265,00 0,00
76      - Έσοδα κεφαλαίων 90.151,67 9.642.539,09 0,00 0,00

Σύνολο 13.547.239,46 0,00
80.00 2.935.966,57 0,00

 Γενικό Σύνολο 16.483.206,03 0,00

ΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 

         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

Ποσά προηγούµ. χρήσεως

Σύνολο αρχικών αποθεµ. και αγορών

Ποσά προηγούµ. χρήσεως

Ελλειµµα εκµεταλλεύσεως

Χασαπίδου Πηνελόπη Στιβακτής Σταµάτιος

ΑΔΑ: Β432ΩΨΠ-3ΙΔ



∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

               Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν
Κ.Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤ. ∆ΗΜΟΣ.ΣΧΕΣ.  ΤΟΚΟΙ ΕΞΟ∆Α
25-26 0,00

συν: Αγορές Λ.25 & Λ.26 791.828,87
0,00 791.828,87

60 4.554.144,45 2.597.418,13 1.956.726,32
61 Αµοιβές & έξοδα τρίτων 926.659,69 67.147,45 859.512,24  
62 Παροχές Τρίτων 2.882.467,13 2.471.325,33 411.141,80
63 Φόροι- τέλη 10.837,71 9.339,54 1.498,17
64 ∆ιάφορα έξοδα 657.667,17 554.825,68 61.956,12 40.885,37  
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 194.111,98 0,00 0,00 0,00 194.111,98
66 Αποσβέσεις παγίων 4.916.424,18 3.946.959,62 969.464,56
67 973.847,50 973.847,50
68 Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 575.217,35 575.217,35

ΣΥΝΟΛΑ 16.483.206,03 11.987.909,47 4.260.299,21 40.885,37 194.111,98
   (Α)    (1) (2)  (3)  (4)

 16.483.206,03

              ΜΕΡΙΣΜΟΣ   ΕΣΟ∆ΩΝ
Κ.Α.            ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΕΣΟ∆ΟΥ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΚΟΙ ΕΣΟ∆Α
70 0,00 0,00
72 606.931,00 606.931,00
73 Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 3.297.769,37 3.297.769,37
74 9.519.122,42 9.266.319,66 252.802,76
75 Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 33.265,00 33.265,00
76 Έσοδα Κεφαλαίων 90.151,67 90.151,67

                                      ΣΥΝΟΛΑ 13.547.239,46 13.171.020,03 286.067,76 90.151,67
    (Β) (5)  (6)    (7)

13.547.239,46

Από τα στοιχεία των δύο παραπάνω Φύλλων Μερισµού προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία 

αλλά και στον ΠΙΝΑΚΑ 7 (Γενικής Εκµεταλλεύσεως)
-Ολικά αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως  (Β) - (Α) -2.935.966,57
-Μικτά αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως  (5) - (1) 1.183.110,56

     -  (2) + (3) 4.301.184,58
     -∆ιαφορά Πιστωτικών και Χρεωστικών τόκων  (7) - (4) -103.960,31

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Έσοδα Χρήσεως 2010 13.547.239,46       ΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Συν: Έκτακτα ανόργανα έσοδα Λ.81 2.388.213,94 2.302.801,58
Συν: 160.944,54 -190.911,12
Συν: 81.214,85

Τελικό Σύνολο Εσόδων 2011 16.177.612,79 (8)

Έξοδα Χρήσεως 2010 16.483.206,03  
Συν: Έκτακτα ανόργανα έξοδα Λ.81 85.412,36  
Συν: 351.855,66

Προβλέψεις για κινδύνους Λ.83 667.556,69
Τελικό Σύνολο Εξόδων 2011 17.588.030,74 (9)

Ζηµίες 2011 -1.410.417,95 (8)- (9)

                      ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΩΝ & ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Aποθέµατα Έναρξης

µείον: αποθέµατα αναλωσιµ.
Αµοιβές & έξοδα προσωπικ.

Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγ

                      ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Έσοδα από πώληση εµπ/των & αποθεµάτ.
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστ.-προσ.

Τακτικές Επιχ/σεις από Κρατικό Προϋπολ.

που εµφανίζονται στην Κατάσταση Λογ/σµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως του ΠΙΝΑΚΑ 9

o.k

Σύνολο Εξόδων ∆/κής & ∆ηµοσίων σχέσεων

Έσοδα προηγ.χρήσεων Λ.82
Έσοδα προβλ.Πρ.Χρήσ. Λ.84

 Χασαπίδου Πηνελόπη

Έξοδα προηγ.χρήσεων Λ.82  Στιβακτής Σταµάτιος

ΑΔΑ: Β432ΩΨΠ-3ΙΔ



Γ.  Τη  δηµοσίευση  των  ανωτέρω  οικονοµικών  στοιχείων,  όπως  ορίζεται  στο
N.3548/07, άρθρο 6 παρ 7.

∆.Την αποστολή των σχετικών αποφάσεων και των δικαιολογητικών που ορίζονται
στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 395/2012.

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, 24-10-2012

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

  ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
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