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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..38η/2012..  

της ..28ης/12/2012.. 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..284/2012.. 
                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..27ης/12/2012.. της ..38ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Σήµερα την ..28η ∆εκεµβρίου 2012.. ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..17:30.. το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα 
από την υπ’ αριθ. ..38197/24-12-2012.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» 
και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 
(∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού ο.ε. 2010 (πρώην Κοινότητας 

Κρυονερίου)  ».  
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 
µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 

3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
5. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
8. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
9. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ 
11. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
12. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
14. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
16. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
18. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
19. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
20. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
21. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
22. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
23. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
2. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΤΣΑΝΕΤΗ  ΑΓΑΘΗ-ΕΛΛΗ 
4. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
5. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
6. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
8. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
9. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
12. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) 
13. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
14. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) 
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Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. 
Ιωαννίδης Χαράλαµπος.  
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 

 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Τζανετή Αγαθή-Ελλη, 
Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος, Κοκµοτός 
Βασίλειος, Ισσαρης Γρηγόριος, Γιαρένης ∆ηµήτριος, Στάικος Θεόδωρος, Τσούκας 
Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη , Νικητόπουλος Ιωάννης  καθώς και Κοροβέση 
Βασιλική (Βάσια)  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

 
 
 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας , υπάλληλος του ∆ήµου 
για την τήρηση των πρακτικών. 

 
 
 
 
 

..Αριθ. Απόφασης: ..284/2012.. 
 

 ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού ο.ε. 2010 (πρώην Κοινότητας 
Κρυονερίου)». 
 

            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στoν αντιδήµαρχο Οικονοµικών ,Ανάπτυξης, ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Πέππα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο  Αντιδήµαρχος κ. Πέππας Νικόλαος   ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
                                                        
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
--ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 (ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ) 
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ,  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ , ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ , ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ) & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 
- -ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 
-ΑΠΟΦΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 338/2012 
  
 

25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
27. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
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Σύµφωνα  µε την παρ.3 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι οι Απολογισµοί και 
Ισολογισµοί των ΟΤΑ Α’ βαθµού που συνενώνονται έτους 2010 ή και παλαιοτέρων ετών 
υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον νέο δήµο 
 
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06), 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. 
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 
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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 στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, 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 νόµου 3548/07. 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 η Κοιν.Κρυονερίου  εφάρµοζε κλαδικό λογιστικό σχέδιο, µε την 211/2010 απόφαση 
του Προέδρου Κοιν.Κρυονερίου  ορίστηκε η εταιρεία  Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2010.   
 
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα 
χρήσης της Κοιν.Κρυονερίου  για το οικον. έτος 2010  προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού 
ελέγχου. 
 
Η Οικονοµική  Επιτροπή, µε την αριθ. 338/2012 απόφασή της σύµφωνα µε την οποία 
κατάρτισε τον Απολογισµό, Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης του ∆ήµου Άνοιξης της 
χρήσης 2010, υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό, Ισολογισµό του 
οικονοµικού έτους 2010 ,  προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και σχετική 
έκθεση :  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010  

(ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ) 
 

1. ΕΣΟ∆Α  

α/α Περιγραφή  Προϋπολογι
σθέντα 
όπως 
διαµορφώθη
καν  

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 
Εισπρακτέα 

1 Τακτικά 
έσοδα  

5.463.194,67 3.586.216,02 3.470.410,64 115.805,38 

2 Έκτακτα 
έσοδα 

3.118.282,97 1.180.168,51 1.071.170,77 108.997,74 

3 Χρ.υπολ 
2009 

375.000,00 230.773,23 230.773,23  

 ΣΥΝΟΛΟ 8.956.477,64 4.997.157,76 4.772.354,64 224.803,12 

 

2. ΕΞΟ∆Α  
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α/α Περιγραφή  Προϋπολογισθέ
ντα όπως 
διαµορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα  
Έξοδα 

Υπόλοιπα 
Πιστώσεων 

1 Τακτικά έξοδα  8.956.295,69 4.712.379,73 4.712.379,73 4.243.915,96 

2 Αποθεµατικό 181,95   181,95 
 ΣΥΝΟΛΟ 8.956.477,64 4.712.379,73 4.712.379,73 4.244.097,91 

 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  

 

α/α Περιγραφή  Ποσό  
 Χρηµατικό υπόλοιπο 

31/12/2010 
59.974,91 

 

 

4. 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.   
 
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής προσκλήθηκε να παρίσταται στη συνεδρίαση  
 
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις:  
 
• Το άρθρο 267 του Ν. 3852/10 
• Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 
• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7 
• το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
• την υπ’ αριθµ.338/2012 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής για την υποβολή του 

απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού έτους και τη 
σχετική έκθεση της Οικονοµικής  Επιτροπής  

• την υπ’ αριθµ 211/2010 απόφαση του Προέδρου Κοιν.Κρυονερίου για τον ορισµό 
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή  

• τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της χρήσης του 
οικονοµικού έτους 2010 

 
Παρακαλούµε να ληφθεί η σχετική   απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 
  
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδικός αγορητής της  δηµοτικής 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως :  
“Με βάση την γενικότερη θέση µας για το πώς καταρτίζονται οι προϋπολογισµοί, που την 
έχουµε καταθέσει πάρα πολλές φορές µε κάθε ευκαιρία που αφορά προϋπολογισµούς, 
εµείς θα καταψηφίσουµε. Και θα σας πω ένα παράδειγµα και µέσα από τον απολογισµό. 
Σε σύνολο εσόδων 4.321.494,03 ευρώ, τα 2.805.123,79 ευρώ είναι άµεσα από τους 
δηµότες, που αφορούν την ανταποδοτικότητα και αυτά που ο δηµότης κάθε φορά για 
κάποιο λόγο τα βγάζει και τα δίνει. ∆ηλαδή το 64,9% των συνολικών εσόδων είναι 
ανταποδοτικά το 2010 και αυτό που την ίδια στιγµή άρχισε και η ταυτόχρονη µείωση 
χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό. Που βεβαίως όλο αυτό έγινε αποδεκτό, 
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ότι µπορεί να µειώνονται τα έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισµό και αυτά τα οποία 
οφείλει το Κράτος στην Τοπική ∆ιοίκηση, και από την άλλη µεριά εµείς τί να κάνουµε, θα τα 
παίρνουµε από τους δηµότες. 
   Αυτός είναι ο λόγος που καταψηφίζουµε τον απολογισµό και ισολογισµό, και όχι βέβαια 
για άλλου είδους προβλήµατα, αν φαγώθηκαν ή... ∆εν έχει τέτοια πλευρά, καµιά τέτοια 
χροιά η τοποθέτησή µας που κάνουµε. Την κάνουµε καθαρά για τον τρόπο που 
καταρτίζεται, ποιός τα παίρνει από πού τα παίρνει και ποιός είναι υπόχρεος και του 
χαρίζονται. Αυτά.” 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και την παρ.3 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 

(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 

� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 
τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

� Το άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), 
� Τις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980. 
� Το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7. 
� Το άρθρο 2 του νόµου 3548/07. 
� Την 211/2010 απόφαση του Προέδρου Κοιν.Κρυονερίου. 
� Την αριθ. 338/2012 απόφασή της Οικονοµικής  Επιτροπής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
ΜΕ  ΨΗΦΟΥΣ 23 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ ΚΑΙ 2 ΛΕΥΚΑ     

 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Σώκου Ζωή και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
 Οι ∆.Σ. κ.κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και Πέππα Αγγελική ψήφισαν λευκό για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
•   Εγκρίνει  τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως του οικονοµικού 

έτους 2010 της πρώην Κοιν. Κρυονερίου και τη σχετική έκθεση, η οποία έχει ως 
κατωτέρω:   

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (ΠΡΩΗΝ 

ΚΟΙΝ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ) 
 

1. ΕΣΟ∆Α  

α/α Περιγραφή  Προϋπολογι
σθέντα 
όπως 
διαµορφώθη
καν  

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 
Εισπρακτέα 

1 Τακτικά 
έσοδα  

5.463.194,67 3.586.216,02 3.470.410,64 115.805,38 
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2 Έκτακτα 
έσοδα 

3.118.282,97 1.180.168,51 1.071.170,77 108.997,74 

3 Χρ.υπολ 
2009 

375.000,00 230.773,23 230.773,23  

 ΣΥΝΟΛΟ 8.956.477,64 4.997.157,76 4.772.354,64 224.803,12 

 

2. ΕΞΟ∆Α  

α/α Περιγραφή  Προϋπολογισθέ
ντα όπως 
διαµορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα  
Έξοδα 

Υπόλοιπα 
Πιστώσεων 

1 Τακτικά έξοδα  8.956.295,69 4.712.379,73 4.712.379,73 4.243.915,96 

2 Αποθεµατικό 181,95   181,95 
 ΣΥΝΟΛΟ 8.956.477,64 4.712.379,73 4.712.379,73 4.244.097,91 

 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  

 

α/α Περιγραφή  Ποσό  
 Χρηµατικό υπόλοιπο 

31/12/2010 
59.974,91 

 

 

4. 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.   
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
                                                                       ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
                                      ΠΕΠΠΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
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ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
       ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
       ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
       ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
       ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
 

         
 

        
          

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 31/12/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Ροΐδης Αθανάσιος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 


