
[1] 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  17 - 9 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  Απόφασης : 284/2012 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισµού, Ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως  2011.  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17ην του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15616/13 - 9-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 
Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αποστολίδου Μαρία, 
Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος,  Τσιριγώτης 
Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης  η  κ. Γκρόζου Ιφιγένεια εκ µέρους του ορκωτού λογιστή – 
ελεγκτή κ. ∆. Ζιγκερίδη και ο αρµόδιος λογιστής του διπλογραφικού – λογιστικού συστήµατος του 
∆ήµου κ. Αχιλλέας Ευθυµιάδης.  
 
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο και µοναδικό θέµα της ειδικής συνεδρίασης  και ο Αντιδήµαρχος κ. 
Γ. Καζαντζίδης έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
1) Mε την υπ’ αριθ. 149/17.7.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προελέχθηκε ο 

απολογισµός, ο  ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης µετά του σχετικού προσαρτήµατος 
ισολογισµού για την χρήση 2011 και υπεβλήθη η σχετική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής  
όπως ορίζει το άρθρο 163 παρ. 2 του Ν. 3463/2006. 

2) O ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης της 31/12/2011 έχουν ελεγχθεί από ορκωτό 
λογιστή-ελεγκτή ο οποίος έχει συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου και τα οποία 
συνυποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του  άρθρου 163 του Ν. 3463/2006. 
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη τα υποβληθέντα στοιχεία, να προχωρήσει στη 
λήψη της σχετικής απόφασης στην προβλεπόµενη ειδική συνεδρίαση για το σκοπό αυτό όπως 
προβλέπει το άρθρο 163, παρ. 4  του Ν. 3463/2006. 
 
Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων του απολογισµού – ισολογισµού και των 
αποτελεσµάτων χρήσης µετά του σχετικού προσαρτήµατος ισολογισµού για την χρήση 2011  από 
τον κ. Ευθυµιάδη Αχιλλέα, αρµόδιο υπάλληλο για την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού 
συστήµατος, ο οποίος και ενηµέρωσε αναλυτικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η κα Γκρόζου Ιφιγένεια 
ενηµέρωσε για την έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή – ελεγκτή αναλύοντας τις σχετικές 
παρατηρήσεις που την συνοδεύουν. Τέλος και οι δύο απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που τους 
ετέθησαν.  
 
Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των µελών.  
    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των µελών, την υπ’ αριθ. 
149/2012 απόφαση της Ο.Ε., τον  απολογισµό, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης  της 
31/12/2011 του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, το σχετικό προσάρτηµα ισολογισµού και την 
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, την έκθεση της Οικονοµικής  Επιτροπής και  το 
άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 
 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                 Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 28 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης 
Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αποστολίδου Μαρία, 
Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, οι οποίοι 
ψηφίζουν τον Απολογισµό – Ισολογισµό του ∆ήµου µε επιφύλαξη των παρατηρήσεων που έκαναν 
οι ορκωτοί λογιστές στην Έκθεση τους)  κατά 5 (Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, 
Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας, οι οποίοι σταθερά διαφωνούν µε το 
πάγιο πλαίσιο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, µέσα στο οποίο λειτουργεί ο ∆ήµος, ο οποίος οδηγείται σταθερά 
σε εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών του, µε αποτέλεσµα  να οδηγείται σε µαρασµό και 
αναγκαστική φορολόγηση των πολιτών του, ο δε κ. Βούζας τονίζει ότι το θέµα δεν είναι λογιστικό 
αλλά καθαρά πολιτικό, η διαφωνία µας βρίσκεται στον τρόπο που διοικείτε τον ∆ήµο και που τον 
οδηγείτε σε αδιέξοδο.   
 
Α). Εγκρίνει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως µετά του σχετικού 
προσαρτήµατος του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2011, όπως απεικονίζονται και στην 
έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή – ελεγκτή κ. ∆ηµήτριο Γ. Ζιγκερίδη.  
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 284/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                                     Αµπελόκηποι 19 - 9 -2012                                           
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος                                                                       


