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Περίληψη
Έγκριση
απολογισμού,
ισολογισμού
και
αποτελεσμάτων
χρήσης
Δήμου
Βέροιας,
διαχειριστικής περιόδου 2015.
Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 22-9-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων,
τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας,
20)Θ.Τέτος,
21)
Μ.
Σουμελίδης,
22)Ζ.Πατσίκας,
23)Γ.Γουλτίδης,
24)Ι.Παπαγιάννης,
25)Α.Αποστολόπουλος, 26)Α.Μαρκούλης, 27)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Μ. Παπαϊωάννου, Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος,
Α.Καγκελίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π.
Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 498/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Μαρκούλης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 του Δ.Κ.Κ. και των άρθρων 72
και 267 του Ν.3852/10, ως το τέλος Μαϊου εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του δήμου
υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του
οικονομικού έτους που έληξε.
Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Οικονομική Επιτροπή
τα προελέγχει και το αργότερο (5) ημέρες μετά την λήξη του διμήνου υποβάλλει τον απολογισμό
και ,προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, τον ισολογισμό και
τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισμό, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής
Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του, για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού και
διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική γι’ αυτό το σκοπό συνεδρίαση στην
οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτήςλογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου.
Με την ολοκλήρωση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2015
και ύστερα από τις με αρίθμ.307/16 και 423/16 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με
τις οποίες έγινε ο προέλεγχος του απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Βέροιας, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3463/06, σας υποβάλλουμε τον απολογισμό και
ισολογισμό της Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015), συνοδευόμενα
από έκθεση ελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλούμε ν’ αποφασίσετε:
Για την έγκριση ή μη του Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2015 του Δήμου Βέροιας,
όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2015, σύμφωνα με την συνημμένη έκθεση της Οικονομικής
Επιτροπής, αφού σας γνωρίσουμε ότι:
Ο απολογισμός του Δήμου Βέροιας του έτους 2015 παρουσιάζει: Εσοδα: 40.210.204.62€
Εξοδα: 35.230.354.56€ και Χρηματικό Υπόλοιπο: 4.979.850.06€.
Ο ισολογισμός του Δήμου Βέροιας χρήσης 2015 παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο
Ενεργητικού: 139.993.625.47€, Γενικό Σύνολο Παθητικού: 139.993.625.47€
Καθαρά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Χρήσης: 199.202.59€
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Π.Δαούλας(Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικών): Ολοκληρώθηκε ο απολογισμός, ο ισολογισμός
και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2015, ύστερα από την με αριθμό 307/2016 και 423/2016
αποφάσεις Ο.Ε., σύμφωνα με τις οποίες έγινε ο προέλεγχος του απολογισμού και ισολογισμού του
Δ.Βέροιας και έγινε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3463/2006.
Σας υποβάλουμε σήμερα τον απολογισμό και τον ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης
από 1/1/2015 έως 31/12/2015, συνοδευόμενο από έκθεση ελέγχου της Ο.Ε. και παρακαλούμε να
αποφασίσετε για την έγκριση ή μη του απολογισμού και ισολογισμού του έτους 2015 του
Δ.Βέροιας, όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2015, σύμφωνα με τη συνημμένη έκθεση της Ο.Ε.,
αφού σας γνωρίσουμε ότι: Ο απολογισμός του Δ.Βέροιας του 2015 παρουσιάζει έσοδα
40.210.204,62€, έξοδα 35.230.354,56€ και χρηματικό υπόλοιπο 4.979.850,06€.
Ο ισολογισμός του Δ.Βέροιας 2015 παρουσιάζει γενικό σύνολο ενεργητικού
139.993.625,47€, γενικό σύνολο παθητικού το ίδιο και αποτελέσματα-πλεόνασμα χρήσης
199.202.59€. Η κ.Αλεξανδροπούλου θα σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της διαχειριστικής
χρήσης.
Αλεξανδροπούλου: Να ξεκινήσω από τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού, να μην σας
διαβάσω το κείμενο που το έχετε ακούσει, το τυπικό, εκτός αν ενδιαφέρεστε.

ΑΔΑ: 7Τ2ΛΩ9Ο-2Τ4
Βάση και γνώμη με επιφύλαξη, από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: Στο
λογαριασμό Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνονται: α) η αξία κτήσεως μετοχών δύο
ανωνύμων εταιρειών ποσού €90.000 οι οποίες έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης και για τις
οποίες δεν έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης αυτών, με συνέπεια η αξία του
λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, β) η αξία κτήσεως
μετοχών τεσσάρων ανώνυμων εταιρειών ποσού 169.806,02€ των οποίων οι οικονομικές
καταστάσεις δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών και
συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα
αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια του
Δήμου.
Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους και εργαζόμενους, διεκδικώντας
αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.892.000€ περίπου. Εκτιμάται, ότι οι αγωγές αυτές θα
ευδοκιμήσουν υπέρ αυτών κατά το ποσό ευρώ 840.000€ περίπου. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη
για την κάλυψη αυτής της ζημίας, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
Εδώ θέλω να προσθέσω ότι στην παρούσα χρήση έγιναν προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις της τάξεως 1.700.000€ και προβήκαμε και στην απομείωση των απαιτήσεων από
δήμους που συνενώθηκαν με τον Καλλικρατικό κατά τη συνένωσή τους με το Δ.Βέροιας λόγω μη
ύπαρξης επαρκών στοιχείων. Γράφονται αναλυτικά στις καταστάσεις που έχετε. Αφορά κυρίως
χρηματικούς καταλόγους του Δ.Απ.Παύλου οι οποίοι είναι ελλιπείς, από Δοβρά κι από Βεργίνα,
για τους οποίους υπήρχε και το δικαίωμα της παραγραφής τους. Δηλ. ακόμα και τώρα να πάμε να
τους συντάξουμε δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα, αυτά είχαν παραγραφεί πριν
ακόμα τη συνένωση και γι’ αυτό και δεν πήγαν στο αποτέλεσμα κατευθείαν πήγαν στην καθαρή
θέση του δήμου ως διορθώσεις.
Για τα υπόλοιπα θέματα του ισολογισμού είμαστε πρόθυμοι για οποιαδήποτε επεξήγηση
των κονδυλίων που βλέπετε στον ισολογισμό.
Μελιόπουλος: Ως Λαϊκή Συσπείρωση σε αυτή τη συνεδρίαση, όπως κάθε φορά και για
κάθε θέμα θα τοποθετούμαι πολιτικά κι εννοώ για τον απολογισμό – ισολογισμό του 2015.
Ο ισολογισμός κι ο απολογισμός θεωρούμε εμείς ότι αποτυπώνει στο χαρτί την πολιτική
της διοίκησης του Δήμου, όλα όσα έγιναν ή δεν έγιναν τη χρονιά που μας πέρασε και επίσης
αποτυπώνει στο χαρτί μια σειρά άλλα πράγματα. Την εφαρμογή του Καλλικράτη, την αντιλαϊκή
πολιτική κυβέρνησης και Ε.Ε. για την τοπική διοίκηση, τις περικοπές πόρων από τον κρατικό
προϋπολογισμό για την τοπική διοίκηση που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια με τον
Καλλικράτη και συνεχίζονται ως και τώρα με αυξανόμενο ρυθμό.
Μάλιστα αποτυπώνει επίσης τα χαράτσια τα οποία επιβάλει η διοίκηση του Δήμου, του
φορέα της τοπικής διοίκησης του Δ.Βέροιας και μιλάμε για τις αυξήσεις στα τέλη, μιλάμε για τις
αυξημένες τιμές στο νερό, τις αυξημένες τιμές ύδρευσης, τα χαράτσια, μικρά ή μεγάλα για να
αθληθεί κάποιος, να πάει μουσική και μια σειρά τα οποία για να μην μακρηγορήσω τα έχω πει
άλλες φορές.
Επομένως εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν μπορούμε να τον ψηφίσουμε αυτό τον
απολογισμό–ισολογισμό και δεν θα σταθούμε αν θέλετε στις πράξεις.
Οι πράξεις θεωρούμε ορθώς έγιναν, σίγουρα έκαναν καλή δουλειά οι υπάλληλοι,
κοπίασαν γι’ αυτό αλλά όλα τα προηγούμενα έχουν για εμάς σημασία. Επίσης θέλουμε εδώ να
τονίσουμε πράγματα τα οποία δεν έγιναν, αυτό είναι ο απολογισμός. Να πούμε για παράδειγμα το
κολυμβητήριο που έχει καταντήσει και έχει σταματήσει και οι δημότες πληρώνουν πανάκριβα να
πάνε να αθληθούν. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία ενός απολογισμού αν θέλουμε να είναι
ολοκληρωμένος.
Να μιλήσουμε για το γήπεδο που η προηγούμενη δημοτική αρχή το έχει παραχωρήσει
στον ιδιώτη; Να μιλήσουμε ότι δεν φτάνουν οι παιδικοί σταθμοί και οι βρεφονηπιακοί; Να
μιλήσουμε ότι τα σχολεία όσο και αν τα εγκαίνια προσπαθούν να ωραιοποιήσουν μια κατάσταση,
είναι σε μια κατάσταση που απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ικανοποιητική; Αυτά κ.κ.
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συνάδερφοι σύμβουλοι αποτυπώνει ο απολογισμός και δεν μπορούμε να είμαστε εμείς θετικοί σε
αυτή την κατάσταση.
Αποστολόπουλος: Και εγώ θα τοποθετηθώ πολιτικά όπως ο κ.Μελιόπουλος.
Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία 7 χρόνια η χώρα μας είναι δέσμια των μνημονίων και της
ξενοκρατίας και βιώνει απίστευτες καταστάσεις. Το κοινωνικό κράτος έχει στην κυριολεξία
τσακιστεί η δημοκρατία και η τοπική αυτοδιοίκηση βάλλεται με την έλλειψη πόρων. Οι τοπικοί
άρχοντες κι οι Δήμαρχοι έχουν χάσει την αυτοδυναμία τους και έχουν καταστεί διαχειριστές μιας
απίστευτης τοπικής μιζέριας που μας έχουν επιβάλει οι ξένοι.
Γι’ αυτό, παρόλο που τα ασφυκτικά πλαίσια που κινούνται οι διοικούντες και η διοίκηση
του Δήμου κάνουν αλήθεια φιλότιμες προσπάθειες και φαίνεται αυτό, νοικοκυρέματος και
καλυτέρευσης των οικονομικών του Δήμου, αναγκαζόμαστε να μην ψηφίσουμε ως συνδυασμός.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του
Δήμου Βέροιας έτους 2015;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Θ.
Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος,
Δ.Κουλουριώτης, Δ.Τραπεζανλής, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Ν.Μωυσιάδης,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Β.Λυκοστράτης,
Γ.Κάκαρης,
Λ.Ακριβόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου,
Ν.Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης, Μ.Σουμελίδης.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Α.Μαρκούλης, Ι.Παπαγιάννης,
Α.Αποστολόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου.
2.- Τις υπ’ αριθ. 307 και 423/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
3.- Τα παραπάνω στοιχεία του απολογισμού, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του
Δήμου Βέροιας διαχειριστικής περιόδου 2015.
4.- Την σχετική έκθεση ελέγχου της παραπάνω ορκωτής ελέγκτριας-λογίστριας.
5.- Ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η ορκωτή ελέγκτρια-λογίστρια που συνέταξε το παραπάνω
πιστοποιητικό και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 96 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και των άρθρων 65 και 72 του Ν.
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Βέροιας, οικονομικής χρήσης
2014, κατά τον οποίο τα έσοδα ανήλθαν σε 40.210.204,62€, τα έξοδα σε 35.230.354,56€ και το
χρηματικό υπόλοιπο σε 4.979.850,06€, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον οικείο απολογιστικό
πίνακα.
Β) Εγκρίνει τον ισολογισμό διαχειριστικής περιόδου 2015 του Δήμου Βέροιας, ο οποίος
εμφανίζει γενικό σύνολο ενεργητικού 139.993.625,47€, γενικό σύνολο παθητικού
139.993.625,47€ και καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσης: 199.202,59€.

ΑΔΑ: 7Τ2ΛΩ9Ο-2Τ4
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 498 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ι.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Λ.
Σ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ζ.
Γ.
Ι.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Πατσίκας
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Κεχαΐδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

