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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή

Αριθμός απόφασης
124/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20ης/ 8-10-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 1ο :

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης 2011, Δήμου Αγιάς.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, ώρα 9:30πμ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 14419/4-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
3. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπληρωματικό Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες:
Μακροβασίλη Ζωή και Γκασδράνης Θεόδωρος
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
Θέμα 1ο :

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης 2011, Δήμου Αγιάς.
«Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή (πλέον Οικονομική)
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 (πλέον Οικονομική) τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη
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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
θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό
συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας».
Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:
1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον
του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια
την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι
εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του
προϋπολογισμού.
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και
τα υπόλοιπα εισπρακτέα.
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του
οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας
αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα
των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα
υπόλοιπα πληρωτέα.
Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει:
α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους,
β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,
δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,
ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και
στ') το χρηματικόν υπόλοιπον.
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την
μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»
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Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική
Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε για τον
Δήμου Αγιάς.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας παραθέτω τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο
ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου
Αγιάς και σας καλώ να αποφασίσουμε επ’ αυτού».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου,
• τις διατάξεις του άρθρου 163 του ΝΝ.3463/06,
• τις διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
• τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του
Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή,
• τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959,
• τον προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Αγιάς, όπως κυρώθηκε με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα και
• τη δήλωση του μέλους της μειοψηφίας κ. Βατζιάς Αντίγονος ότι καταψηφίζει και
ότι θα τοποθετηθεί επί του θέματος στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα
από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΣΕ €
ΕΞΟΔΑ ΣΕ €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
4.942.392,06€ ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
6.530.319,49€
ΠΟΣΟ
ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε
182.828,22€
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
142.704,86€
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΑ Π.Ο.Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 5.267.925,14€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
6.530.319,49€
ΕΣΟΔΩΝ
ΕΚΡΟΩΝ (2)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
719.438,43€ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ(2+4)
6.530.319,49
ΕIΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
858.752,62€ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
395.037,69
ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ
ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ (31-12-2011)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
(1-2)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.578.191,05€
ΕΣΟΔΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
79.240,99€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
6.925.357,18€

Σελίδα 4 από 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΕΣΟΔΩΝ (1)
ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΑΝ
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
1105
4353
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
307

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
731.564,11€
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
0,00€
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
6.530.319,49€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
0,00€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
6.925.357,18€

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
6.530.319,49€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
6.530.319,49€

ΤΑΜΕΙΟ
EXTRE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
395.037,69€

ΚΑΙ EUROBANK

31/12/2011

Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2011 όπως
εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της
επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Μειοψήφισε το μέλος της μειοψηφίας κ. Βατζιάς Αντίγονος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

