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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 04/2014  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 54/2014 ΘΕΜΑ : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, 

Αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσαρτήματος Ισολογισμού και Έκθεσης 

Τακτικού Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών) καθώς και του Απολογισμού 

Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2012   

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04 Μαρτίου  2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 

18.00΄  (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 5626/27-02-2014,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε 

Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 

του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).    

       Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία δηλαδή από τα 27 μέλη Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντα  

16 .Παρόντες ήταν και  07 Πρόεδροι Τ.Κ.   

        Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Πασόης Δημήτριος.  

  .Νικολαϊδης Κων/νος- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

  .Παρούτογλου Νικόλαος 

  .Καλδερεμτζή Δέσποινα 

  .Ιωαννίδης Ιωάννης 

  .Καραμαριάς Σταύρος 

  .Μπαγκή Αικατερίνη 

  .Ταγκαλίδης Γεώργιος 

  .Τσαβδάρης Αναστάσιος 

  .Δούκα Αθηνά 

  .Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

   Σπρίτος Χρήστος 

  .Τζέκος Πέτρος 

 . Δεμιρτζίδης Θωμάς   

 Χρήστου Αναστάσιος 

  .Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα   

  .Αποστολίδης Νικόλαος 

    ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 

  Τραπεζανίδης Γεώργιος 

  Κανονίδης Βασίλειος 

  Ζέρζης Πέτρος 

 .Αραμπατζής Αναστάσιος 

  Σπελέτας Ματθαίος 

  Τζιβιτζίδης Γεώργιος 

  Δεμίρης Πρόδρομος 

  .Κετικίδης Ιωάννης 

  .Μπίνος Χρήστος 

 .Χουρσόγλου Χρήστος 
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 .Κόϊος Πασχάλης 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Παπαδόπουλος Δημήτριος  –Τοπικής Κοινότητας Αλώρου 

2. Μαρμαρίδης Χρήστος –Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 

3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

4. Μπαλέσης Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Μηλέας 

5. Μαντζηρίδης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού 

6. Μήντσης Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 

7. Ουργαντζόγλου Ιωάννης  – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

23 οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Αλμωπίας, κ.Πασόης Δημήτριος. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας, 

κ. Κλεισούρης Σταύρος.   

Παρόντες ήταν και οι λογιστές του Δήμου, κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος και κ. Παρούτογλου 

Φίλιππος. 

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

πρακτικών. 

  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντες 16 μέλη - ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας  διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Πασόη Δημήτριο, ο οποίος   έθεσε υπόψη των μελών 

του Δ.Σ. τα εξής :  

“Ο ισολογισμός είναι απεικόνιση, δηλαδή μια φωτογραφία της 31/12/2012 όπου καταγράφετε η 

οικονομική κατάσταση του Δήμου ώστε να μελετάμε  τα αριθμητικά δεδομένα και να μπορούμε βάσει  αυτών 

να κρίνουμε  που κατευθυνόμαστε και να μπορούμε να αναθεωρούμε ή να εντείνουμε  την προσπάθειά μας. 

Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα αναλυτικά θα μας παρουσιάσει ο ορκωτός λογιστής . 

Απλά θέλω να τονίσω τη μείωση των υποχρεώσεων κατά 21% από το 2011 στο 2012  δηλαδή από 

4.616.521 € σε 3.666.859€ και κατά 27%  σε σχέση με το 2010. 

Ο Δήμος σήμερα για το 2011 δεν έχει ούτε ένα τιμολόγιο απλήρωτο και για το 2012  μη 

ενταλματοποιημένα  είναι μόνο 19.000 € εκ των οποίων τα 15.000€ λόγω προβλημάτων των δικαιολογητικών 

. Για το 2013 έχουμε 517.000 € μη ενταλματοποιημένα τιμολόγια. 

Θέλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι σήμερα οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι τα παραπάνω τιμολόγια 

συν 310.000 € περίπου του 2010 και πριν, εκ των οποίων τα μισά δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν λόγω 

προβλημάτων στα δικαιολογητικά τους (παραγραφές κτλ.), τα υπόλοιπα που δεν εντάχθηκαν στα 

ληξιπρόθεσμα  είναι διότι οι ίδιοι οι προμηθευτές  δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Άρα το 

σύνολο των μη ενταλματοποιημένων  τιμολογίων είναι περίπου 860.000 € και έχουμε μη τιμολογημένες 

υποχρεώσεις  σε έργα του παρελθόντος  περίπου  450.000 €. 

Όπως γνωρίζετε  έχουμε μείωση των εισπράξεων από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ λόγω των γνωστών 

δραματικών περικοπών ( κατά 60%) τα τελευταία χρόνια. Περικοπές  που συνεχίζονται . Αλλά και οι 

απαιτήσεις μας  από τους πολίτες (είτε γατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα ανταποδοτικά  είτε άλλες 

υποχρεώσεις ) . 

Με λίγα λόγια έχουμε καταφέρει , παρά τη δραματική συγκυρία, να λειτουργούμε και θεωρούμε ότι 

φέτος ο Δήμος θα έχει ξεχρεώσει με το ρυθμό αυτό  όλες τις υποχρεώσεις και το νέο έτος θα κάνει 

προϋπολογισμό χωρίς βάρη από το παρελθόν».   

Θέτω επίσης υπόψη σας : 

 Την  απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας, με την οποία  έγινε η ανάθεση εργασιών Τακτικού ελέγχου 

των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αλμωπίας, οικ.έτους 2012, στην ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές,  

με Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον Γρηγόριο Γ. Τσαραμανίδη  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37681” . 

 Την με αριθ. 48/2013 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον 

απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Αλμωπίας της χρήσης 2012, και 

υπέβαλε   στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2012, προς 

έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση». 
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 Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο, στον Ορκωτό Λογιστή, κ.Τσαραμανίδη Γρηγόριο, ο 

οποίος μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου 

Αλμωπίας για το οικον. έτος 2012 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου, την 

οποία και παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο  αναλύοντας τα οικονομικά μεγέθη, ως αναγράφονται στο 

Φύλλο Ισολογισμού  31
ης

 Δεκεμβρίου 2012 – 2
η
 Διαχειριστική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2012 – 31 Δεκεμβρίου 

2012) του οποίου το περιεχόμενο έλαβε γνώση το Σώμα, και κατέθεσε τις παρατηρήσεις του,  ως εξής : 

“Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Αλμωπίας που αποτελούνται από τον 

Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012 , την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.\ 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η  Διοίκηση του Δήμου 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.Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. 

Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006 

όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το οι 

Οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 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 την διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου , με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από την 

Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε 

ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα για την θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής : 

        1.Στον λογαριασμό «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης», περιλαμβάνεται ποσό  ευρώ 3.681χιλ. που αφορά την 

αξία κτήσης μετοχών  σε μια ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές 

καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Με βάση τον τελευταίο νόμιμα 

συνταγμένο Ισολογισμό (31.12.2012) της ανωτέρω συμμετοχής, προκύπτει ότι η καθαρή θέση της ανέρχεται 

στο ποσό των 3.577 χιλ. περίπου. Ο Δήμος δεν διενήργησε πρόβλεψη υποτίμησης της συμμετοχής αυτής για 

την προκύπτουσα διαφορά  ποσού ευρώ  104 χιλ. περίπου (3.681-3.577), με συνέπεια ο λογαριασμός  «Τίτλοι 

Πάγιας Επένδυσης» τα Αποτελέσματα της Χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα 

κατά  ευρώ 104 χιλ. περίπου. 

2. Στο υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» 

περιλαμβάνονται απαιτήσεις  σε καθυστέρηση συνολικού ύψους ευρώ χιλ. 1.200 περίπου  που προέρχονται 

από έσοδα του Δήμου  που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις  για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί  

πρόβλεψη ποσού ευρώ  300 χιλ. περίπου για ζημία που ενδεχομένως θα προκύψει από την μη ρευστοποίηση 

αυτών, με συνέπεια τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό 

ευρώ 300 χιλ. περίπου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η Διοίκηση του Δήμου να προβεί στα προσήκοντα 

διοικητικά μέτρα που απαιτούνται για την είσπραξη των ακινήτων  απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις 

προθεσμίες παραγραφής των απαιτήσεων αυτών. 
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3. Από στοιχεία που μας προσκομίστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία, το σύνολο των επίδικων 

υποθέσεων ανέρχεται στο ποσό  των 3.900 χιλ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων  ποσό ευρώ 1.000 χιλ. αφορά 

υποχρεώσεις   που απεικονίζονται στα βιβλία του Δήμου ενώ ποσό 2.900 χιλ. (3.900-1.000) δεν 

απεικονίζονται  στα βιβλία του Δήμου Αλμωπίας. Εκτιμούμε ότι η μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις λόγω επίδικων υποθέσεων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των ευρώ 2.900 χιλ. 

περίπου, με συνέπεια  ο λογαριασμός Αποτελέσματα  χρήσης και τα ίδια Κεφάλαια της 31.12.2012 να 

εμφανίζεται ισόποσα αυξημένα. Λόγω του ότι δεν λάβαμε επιστολή  από τον Νομικό Σύμβουλο  του Δήμου, 

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 Δήμου  στο 

προβλεπτό  μέλλον για την οποία θα έπρεπε να γίνει πρόβλεψη  στις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου 

κατά την  31.12.2012.  

Γνώμη με επιφύλαξη : 

Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται  στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη 

μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και την 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 θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής  προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις”. 

  

 Ακολούθησε εκτενής διάλογος με ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έτσι όπως στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Ν. 4/14 πρακτικού του Δ.Σ. καταγράφονται και κατόπιν ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά, βάσει της εισήγησης του κ. Δημάρχου . 

Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη 

 Την εισήγηση του Δημάρχου  ,  

 Την εισήγηση, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και όσα τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, 

 Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 

 το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7 

 το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό 

ελεγκτή – λογιστή 

 την υπ’ αριθμ.48/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού, 

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους και τη σχετική έκθεση της 

Οικονομικής  Επιτροπής  

 τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου Αλμωπίας, της χρήσης του 

οικονομικού έτους  2012, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
  1. Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου   Αλμωπίας, 

οικ. έτους 2012, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

  2. Την 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. 

 Λευκό ψήφισαν :  ο κ. Αποστολίδης Νικόλαος και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα – Κων/να 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   54/2014 

                       Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία   04-03-2014 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

    ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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