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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
           ∆ΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
    ΓΡΑΦΕΙΟ :∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α        

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/2011  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθµ.Απόφ. 369/2011 ΘΕΜΑ :Έγκριση απογραφής περιουσίας ∆ήµου Αλµωπίας –
Ισολογισµός (Έναρξης 01-01-2011) 

       

Στην  Αριδαία και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28 ∆εκεµβρίου  2011, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 17.30  (5.30 µ.µ.) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αλµωπίας συνήλθε σε ειδική 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου µε αριθµό 41721/22-12-2011,  που δόθηκε στον καθένα δηµοτικό σύµβουλο και 
τους Προέδρους των τριάντα (30) Τοπικών ∆ιαµερισµάτων χωριστά,   σύµφωνα µε τα άρθρα 
67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ).    
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόµιµη απαρτία δηλαδή από τα 27 µέλη ∆ηµοτικών 
Συµβούλων  ήταν παρόντα  25  και από τους 30 Προέδρους Τ.Κ., ήταν παρόντες 17. 
        Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Πασόης ∆ηµήτριος.  
 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 

1- Νικολαϊδης Κων/νος- Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2- Τραπεζανίδης Γεώργιος 
3- Παρούτογλου Νικόλαος 
4- Καλδερεµτζή ∆έσποινα 
5- Ιωαννίδης Ιωάννης  
6- Καραµαριάς Σταύρος 
7- Μπαγκή Αικατερίνη 
8- Ταγκαλίδης Γεώργιος 
9- Τσαβδάρης Αναστάσιος 
10- ∆εµιρτζίδης Θωµάς 
11- Κανονίδης Βασίλειος 
12- ∆ούκα Αθηνά 
13- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
14- Χρήστου Αναστάσιος 
15- Ζέρζης Πέτρος 
16- ∆εµίρης Πρόδροµος 
17- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα 
18- Αραµπατζής Αναστάσιος 
19- Τζιβιτζίδης Γεώργιος 
20- Σπελέτας Ματθαίος 
21- Κετικίδης Ιωάννης 
22- Μπίνος Χρήστος 
23- Χουρσόγλου Χρήστος 
24- Κόϊος Πασχάλης 
25- Αποστολίδης Νικόλαος 

ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
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• Σπρίτος Χρήστος 
• Τζέκος Πέτρος 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.Αβραάµ ∆ηµήτριος   -∆ηµοτικής Κοινοτητας Αριδαίας  
2.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος-Τοπικής Κοινότητας Αλώρου 
3.Ματζηρίδης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού 
4.Καραϊσαρίδης Κων/νος- Τοπικής Κοινότητας Αψάλου 
5.Μάρκου Γεώργιος-Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου 
6.Καµαριέρης Κρυστάλλης-Τοπικής Κοινότητας ∆ωροθέας 

       7.Σούγαρης ∆ηµήτριος-Τοπικής Κοινότητας Θεοδωρακίου 
       8.Ουργαντζόγλου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

9.Μαρµαρίδης Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 
10..Κώτσου Γεώργιος     -Τοπικής Κοινότητας Λουτρών 
11.Τσακώντση Μαρία -Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόµου 
12.Μπαλέσης Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς 
13.Μήνου Πέτρος-Τοπικής Κοινότητας Ξιφιανής 
14.Χασαπάκης Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς 
15.Σοφιανός Κων/νος-Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης 
16.∆εβρέλης Μιχαήλ-Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών 
17.Μήντσης Νικόλαος   –Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.Κιούπης Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Περίκλειας 
2.Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προµάχων 

      3.∆ρένος ∆ιονύσιος-Τοπικής Κοινότητας Αρχαγγέλου 
4.Κοροσιάδης Γεωργίος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου 
5.Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου 
6.Λαζαρίδης Φώτιος-Τοπικής Κοινότητας Νότιας 
7.∆ηµητρίου Κυριάκος-Τοπικής Κοινότητας Ίδας 
8.Μέντσης ∆ηµήτριος-Τοπικής Κοινότητας Όρµας 
9.Νύχτας Ευστράτιος-Τοπικής Κοινότητας Νερόµυλου 
10.Μπουζίνης Μιχαήλ-Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας 
11.Ιασονίδης ∆ηµήτριος-Τοπικής Κοινότητας Χρυσής 
12.∆ούδη Αναστασία-Τοπικής Κοινοτήτας Τσάκων 
13.Γαρατίδης Λάζαρος-Τοπικης Κοινότητας Φούστανης, οι οποίοι προσκλήθηκαν νόµιµα 
σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δηµοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Μεταµόρφη ,  για 
την τήρηση πρακτικών. 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
µοναδικό θέµα  της ηµερήσιας διάταξης, ενηµέρωσε το Σώµα ότι η Επιτροπή Απογραφής του 
∆ήµου Αλµωπίας η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ'αρίθµ. 1/3-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου  , 
συνέταξε την από 28-11-2011 Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως  
περιουσιακών στοιχείων , απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήµου, καθώς και των 
διαθέσιµων χρηµατικών µέσων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 της υπ'αρίθµ. 74445/29-12-
2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τεύχος Β΄) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. 

Με την αρίθµ. 53/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. 
Τσαραµανίδης Γρηγόριος  ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής  για τον έλεγχο της έκθεσης 
απογραφής έναρξης που συνέταξε η Επιτροπή Απογραφής και η Γεροκωστοπούλου  Ελένη 
ως αναπληρώτριά του. 

Επίσης µε την υπ'αριθµ.  187/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  η απογραφή 
έναρξης  καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του δήµου. 
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Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, καλώ τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κ. 
Τσαραµανίδη Γρηγόριο,  να ενηµερώσει το Σώµα σχετικά : 

 
“Θα σας διαβάσω την έκθεση  του ανεξάρτητου ελεγκτή , όπως έχουµε οριστεί για να 

πιστοποιήσουµε την απογραφή έναρξης του νέου ∆ήµου, έτσι όπως συγχωνεύτηκε ο ∆ήµος 
Αριδαίας µε τον ∆ήµο Εξαπλατάνου. Το πιστοποιητικό  το δικό µας περιλαµβάνει 5 
παρατηρήσεις , θα σας τις διαβάσω όπως ακριβώς τις έχουµε συντάξει: 

1. Στον λογαριασµό “Απαιτήσεις από πώληση αγαθών  και υπηρεσιών” και 
“Επισφαλείς – Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες” υφίστανται ακίνητα χρεωστικά υπόλοιπα 
ποσού ευρώ 1.608 χιλ.περίπου. Η σχηµατισµένη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 
ευρώ 202 χιλ. περίπου, δεν επαρκεί κατά τη γνώµη µας για να καλύψει τη ζηµία που 
ενδεχοµένως θα προκύψει από την µη ρευστοποίηση των παραπάνω ακίνητων απαιτήσεων. 
Κατά την γνώµη µας θα έπρεπε να σχηµατιστεί επιπλέον πρόβλεψη  ποσού ευρώ 1.335 χιλ. 
περίπου. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης  αυτής, η αξία των Απαιτήσεων και το 
Κεφάλαιο Έναρξης του ∆ήµου Αλµωπίας εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 1.335   χιλ. 
περίπου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η ∆ιοίκηση του ∆ήµου Αλµωπίας να προβεί στα 
προσήκοντα διοικητικά µέτρα που απαιτούνται για την είσπραξη των ακίνητων απαιτήσεων  
λαµβάνοντας υπόψη και τις προθεσµίες παραγραφής των απαιτήσεων αυτών. 

2. Στον λογαριασµό “Τίτλοι  Πάγιας Επένδυσης”, περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 
3.681 χιλ. Που αφορά την αξία κτήσης  µετοχών σε µια ανώνυµη εταιρία µη εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο, οι οικονοµικές καταστάσεις  της οποίας ελέγχονται  από Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή. Με βάση τον τελευταίο νόµιµα συνταγµένο  Ισολογισµό της ανωτέρω  συµµετοχής, 
προκύπτει  ότι  η καθαρή θέση της ανέρχεται στο ποσό των 3.489 χιλ. περίπου. Ο δήµος δεν 
διενήργησε πρόβλεψη υποτίµησης της συµµετοχής αυτής για την προκύπτουσα διαφορά 
ποσού ευρώ 192 χιλ. περίπου (3.681-3.489), µε συνέπεια ο λογαριασµός “Τίτλοι Πάγιας 
Επένδυσης” και το Κεφάλαιο Έναρξης του ∆ήµου Αλµωπίας να εµφανίζονται αυξηµένοι 
κατά ευρώ 192 χιλ. περίπου. 

3. Σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού συµβούλου του ∆ήµου Αλµωπιάς 
κ.Πολατίδη Πέτρου, υφίστανται αγωγές τρίτων έναντι  του ∆ήµου ύψους  4.410.979,18 ευρώ. 
Από στοιχεία που µας προσκοµίστηκαν από την Οικονοµιή Υπηρεσία , από το σύνολο των 
παραπάνω επίδικων υποθέσεων, ποσό ευρώ 2.200.908,32 αφορά υποχρεώσεις οι οποίες δεν 
είναι καταχωρηµένες στα βιβλία του ∆ήµου Αλµωπίας. Εκτιµούµε ότι η µη διενεργηθείσα 
πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις λόγω επίδικων υποθέσεων ανέρχεται τουλάχιστον σο 
ποσό  των 2.200.908,32 ευρώ, µε συνέπεια ο λογαριασµός  “Προβλέψεις” να εµφανίζεται 
ισόποσα µειωµένος ενώ το Κεφάλαιο Έναρξης ισόποσα αυξηµένο κατά την 1.1.2011. Λόγω 
του ότι δεν λάβαµε επιστολές  από όλους τους νοµικούς συµβούλους του ∆ήµου, δεν είµαστε 
σε θέση να γνωρίζουµε  επακριβώς για το σύνολο των επίδικων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που µπορεί να προβάλλει οποιοσδήποτε 
τρίτος κατά του ∆ήµου στο προβλεπτό µέλλον για την οποία θα έπρεπε να γίνει πρόβλεψη 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις του ∆ήµου κατά την 31.12.2010. Συστήνεται η τήρηση και η 
διαρκής ενηµέρωση µητρώου επίδικων υποθέσεων. 

4. Σύµφωνα µε την από 15.7.2011 επιστολή που λάβαµε από τον “ΟΠΕΚΕΠΕ”, 
(Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών  Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων) βεβαιώνεται ότι εκδόθηκε  από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντολή πληρωµής υπ'αρίθµ. 
733/29-11-2010 ποσού ευρώ 223.100,00 προς τον ανάδοχο έργου κ.ΣΠΡΙΤΟ ΧΡΗΣΤΟ που 
αφορούσε το έργο ΄'Βελτίωση- Εκσυγχρονισµός Αρδευτικών ∆ικτύων  σο ∆.∆.Χρυσής, 
∆ήµου Εξαπλατάνου”. Ο δήµος Εξαπλατάνου δεν διενήργησε την σχετική τακτοποίηση  στα 
λογιστικά του βιβλία µε αποτέλεσµα ο λογαριασµός “Υποχρεώσεις προς Προµηθευτές” να 
εµφανίζεται αυξηµένος κατά 223.100,00 ευρώ, ενώ ο λογαριασµός “Επιχορηγήσεις 
Επενδύσεων “ισόποσα µειωµένος. 
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5. ∆εν έχουµε λάβει απάντηση έως και την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης 
έκθεσης ελέγχου σχετικά µε το ύψος του λογαριασµού  “Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση” 
κατά την 31.12.2010 από την Τεχνική Υπηρεσία του∆ήµου. 
 
Στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις.” 

 
Αφού τον λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών , κ.Παρούτογλου 

Νικόλαος και εισηγηθήκε επί του θέµατος, ακολούθησαν τοποθετήσεις των Προέδρων των 
παρατάξεων της µειοψηφίας ,κ.Ζέρζη Πέτρου και Μπίνου Χρήστου και εκτενής διάλογος 
µεταξύ των ∆ηµοτικών Συµβούλων, όπως στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 
συνεδρίασης αναγράφονται. 

 
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
To ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του: 

• την παρ. 7 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 
• την υπ'αρίθµ. 74445/29-12-2010  (ΦΕΚ 2029/27-12-2010  τεύχος Β΄)  Απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ.Α@Η.∆. 
• Την από 28-11-2011 έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής 
• την υπ'αρίθµ. 187/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την καταχώριση της 

απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ∆ήµου 
• το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο ∆.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – 

λογιστή ο οποίος ορίστηκε µε την υπ'αρίθµ. 53/2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής 

• την εισήγηση του Αντιδηµάρχου,κ.Παρούτογλου Νικολάου, τι γνώµες και 
τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων,έτσι όπως καταγράφησαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης,   
             

    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α   
1. Την Έγκριση της Απογραφής Περιουσίας -Ισολογισµού έναρξης 01-01-2011 του 

∆ήµου Αλµωπίας, όπως εµφανίζονται συννηµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα  της 
παρούσας απόφασης. 

2. Την ανάρτηση του  ισολογισµού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο 
δικτυακό τόπο του δήµου. 

3. Τη δηµοσίευση του ισολογισµού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε µία 
τοπική εφηµερίδα ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφηµερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του 
νοµού που εδρεύει ο ∆ήµος.  
 Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθµό   369/2011 
                        
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    
  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασµα 
Αριδαία  28-12-2011 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

    ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 (υπογραφές) 

 
 
 
 
 

 


