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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  14/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  78/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.
1050/7-10-2016  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Παπαμιχάλης Ιωάννης
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο κ.  Δήμαρχο οποίος
ανέφερε τα εξής:
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
ορίζονται τα εξής:  
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 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 Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων 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  Δήμοι  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.

Σελίδα 1 από 8

ΘΕΜΑ: Έγκριση  απολογισμού,  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων
χρήσης έτους 2015 Δήμου Ψαρών.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Χαχούλης Φώτιος
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Βασιλικής Ιωάννης

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού,
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του
Δήμου,  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 Δήμος
εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις
του Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα και  των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι  οποίες
αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. 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 Δήμου.
Στους Δήμους 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 Δήμο.
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 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  Δήμου,  μετά  από  απόφαση  του
Προέδρου του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  που εκδίδεται  είτε  αυτεπάγγελτα  είτε  μετά  από αίτηση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας».
Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:
1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου
και  ταμίου  μετά  προσδιορισμού της  διαρκείας  της  υπηρεσίας  αυτών δια την περίπτωσιν καθ'  ην
διήρκησεν  αύτη καθ'όλον  το  έτος,  εν  τω κυρίω δε σώματι  εμφανίζει  κατά στήλας και  κατά  την
διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού. 
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα
εισπρακτέα. 
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι'
ειδικών  αποφάσεων  του  δημοτικού  συμβουλίου  χορηγηθείσας  αναπληρωματικάς  εκτάκτους  και
ειδικαί πιστώσεις,  τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις  των
πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει:
 α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, 
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β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, 
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, 
δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, 
ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και 
στ') το χρηματικόν υπόλοιπον. 
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του
χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»

Επίσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο N  .  3548/07    άρθρο 6  παρ  7,  η κατά  τις  διατάξεις  του
Δημοτικού  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.
Με  την  υπ’  αριθμ.  40/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ορίστηκε  ο  κ.  Μπάρλας
Παναγιώτης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 29701 ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων του έτους 2015 και η κ. Πήττα Χριστίνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471 ως αναπληρώτριά του.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του
Δήμου Ψαρών για το οικον. έτος 2015 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης
ελέγχου.
Να  σημειωθεί  ότι  ο  ορκωτός  λογιστής  προσκλήθηκε  αλλά  δεν  μπορούσε  να  παρευρεθεί  στη
συνεδρίαση για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 1059/11-10-2016 επιστολή του.
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ.71/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον
απολογισμό,  ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα  της  χρήσης  2015  του  δήμου,  υπέβαλλε  στο
Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2015 προς έγκριση, μαζί
με τα αποτελέσματα χρήσεως και τη σχετική έκθεση.
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκριση των ανωτέρω.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε: 
 Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06.
 Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.
 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.71/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  υποβολή  του

απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους. 
 Την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Την υπ’ αριθμ. 40/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή

– λογιστή και του αναπληρωτή του.
 Τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους

2015.
 Την ανωτέρω εισήγηση.
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Ι) Εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία τα οποία συνοπτικά παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

Α. Έσοδα Χρήσης

Χρηματικό Υπόλοιπο
Προηγούμενης Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά 1.791.100,49 1.791.100,49 1.791.100,49 0,00

Έκτακτα 1.633,54 1.633,54 1.633,54 0,00

Έκτακτα Ειδικευμένα 575.994,34 575.994,34 575.994,34 0,00

Σύνολο Α 2.368.728,37 2.368.728,37 2.368.728,37 0,00

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα

υπόλοιπα
Τακτικά 547.225,93 525.892,80 525.892,80 0,00
Έκτακτα 117.273,00 117.278,69 117.278,69 0,00
Εισπράξεις  από  Δάνεια
& ΠΟΕ

26.252,45 25.376,93 6.356,49 19.020,44

Εισπράξεις  υπέρ
Δημοσίου & τρίτων

108.144,20 75.769,35 75.769,35 0,00

Σύνολο Β 798.895,58 744.317,77 725.297,33 19.020,44
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 3.167.623,95 3.113.046,14 3.094.025,70 19.020,44

Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες 
Αδιάθετες
πιστώσειςΔαπάνης

Σύνολο Εξόδων 3.164.826,59 786.739,50 786.739,50 2.378.087,09
Αποθεματικό 2.797,36 0,00 0,00 2.797,36
Σύνολο 3.167.623,95 786.739,50 786.739,50 2.380.884,45

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο

Τακτικά 1.661.301,05

Έκτακτα 2.552,43

Έκτακτα Ειδικευμένα 643.432,72

Σύνολο 2.307.286,20

ΙΙ) Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης και εκθέτει
τα παρακάτω στοιχεία:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2015 31.12.2014

Μεταβολή
% Μεταβολή  €

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 35.005,19 11.457,09 205,53% 23.548,10

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 34.144.919,64 34.437.727,06 -0,85% -292.807,42
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00% 0,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 34.144.919,64 34.437.727,06 -0,85% -292.807,42

Απαιτήσεις από πελάτες 19.531,38 26.015,69 -24,92% -6.484,31

Χρηματικά Διαθέσιμα 2.307.118,30 2.372.101,36 -2,74% -64.983,06

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.326.649,68 2.398.117,05 -2,98% -71.467,37

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 6.559,68 12.840,10 -48,91% -6.280,42

Σύνολο ενεργητικού 36.513.134,19 36.860.141,30 -0,94% -347.007,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
31.12.2015 31.12.2014

Μεταβολή
% Μεταβολή  €

Κεφάλαιο 32.635.758,42 32.635.758,42 0,00% 0,00
Διαφορές αναπροσαρμογής 
-επιχορηγησεις- δωρεές παγίων 3.527.299,14 3.652.952,33 -3,44% -125.653,19

Αποτελέσματα εις νέον 254.235,22 521.905,33 -51,29% -267.670,11

Καθαρή θέση 36.417.292,78 36.810.616,08 -1,07% -393.323,30

Προβλέψεις 2.880,00 25.030,50 -88,49% -22.150,50

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00% 0,00

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 0,00 0,00 0,00% 0,00

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 34.646,36 9.999,99 246,46% 24.646,37

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.848,68 9.775,09 -9,48% -926,41

Σύνολο υποχρεώσεων 43.495,04 19.775,08 119,95% 23.719,96

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 49.466,37 4.719,64 948,10% 44.746,73

Σύνολο παθητικού 36.513.134,19 36.860.141,30 -0,94% -347.007,11

ΙΙΙ) Καταρτίζει  την έκθεση της Οικονομικής  Επιτροπής με τα κάτωθι  στοιχεία έπειτα από τον
έλεγχο των λογαριασμών, ως εξής:
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών
για  τη 5η δημοτική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015)

1. ΓΕΝΙΚΑ

          Η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει το επίπεδο των οικονομικών του και
την προοπτική ανάπτυξής του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς
της δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις επενδύσεις.

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που
ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 5η χρονιά από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού
Λογιστικού Συστήματος στο Δήμο, επιτρέποντας τη σωστή παρακολούθηση της πορείας των
οικονομικών στοιχείων του.

Στην  Έκθεση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  απευθύνεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,
παρέχεται  ενημέρωση  ως  προς  τις  ενέργειες  της  Διοίκησης  σχετικά  με  τη  διαχείριση  των
Οικονομικών του Δήμου για τη χρήση που έληξε, όπως και αναλύονται παρακάτω.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά  οργανικά  έσοδα του  Δήμου της  χρήσεως  2015  ανήλθαν  στο  ποσό των  €
471.668,75.

Στο  παραπάνω  ποσό  αν  προστεθούν  και  τα  έκτακτα  και  ανόργανα  έσοδα  ποσού  €
302.285,15,  τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού €  5.686,67 και τα έσοδα από προβλέψεις
προηγουμένων χρήσεων ποσού € 22.150,50, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα
ανήλθαν στο ποσό των  € 836.129,81. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- προσαυξήσεις € 337,69
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 42.374,17
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες € 363.273,92
75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 14.692,76
76 Έσοδα κεφαλαίων € 50.990,21

Σύνολο Οργανικών εσόδων € 471.668,75

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 302.285,15
82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 5.686,67
84 Έσοδα  από  προβλέψεις προηγουμένων  χρήσεων € 22.150,50

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εσόδων € 330.122,32

Γενικό Σύνολο € 836.129,81
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής: 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 210.593,24
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 88.934,52
62 Παροχές τρίτων € 234.245,31
63 Φόροι-τέλη € 10.846,48
64 Διάφορα έξοδα € 51.888,19
65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως € 103,00
66 Αποσβέσεις παγίων € 382.806,33
67 Παροχές  –  χορηγίες  –  Επιχορηγήσεις  –  Επιδοτήσεις  –

Δωρεές
€

12.031,20
68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
€

0,00
25

Αναλώσιμα Υλικά
€

50.781,75
26

Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων
€

6.033,16

Σύνολο Οργανικών εξόδων
€

1.048.263,18

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έκτακτες ζημίες € 875,52
82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 8.966,88
83

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
€

8.795,13

88
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

€
2.560,47

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων €
21.198,00

Γενικό Σύνολο € 1.069.461,18

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το  κόστος  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  τους  Δημότες  ανήλθε  στο  ποσό  των  €
876.863,03. 

Τα έξοδα διοικητικής  λειτουργίας  του Δήμου (αφορά έξοδα λειτουργίας  οικονομικών –
διοικητικών υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του Δήμου) ανήλθαν στο ποσό των €
154.740,53, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των €  16.556,62 και  τα
χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 103,00 (αφορά προμήθειες τραπεζών). 

Το  συνολικό  κόστος  παροχής  υπηρεσιών  διοίκησης,  δημοσίων  σχέσεων  και
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των € 1.048.263,18.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 8.966,88, τα
έκτακτα και ανόργανα έξοδα και οι έκτακτες ζημιές ποσού € 875,52, οι προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους ποσού € 8.795,13, και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ποσού
€ 2.560,47 , τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των € 1.069.461,18.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού € 836.129,81 μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού € 1.069.461,18 Ευρώ αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως
2015 το οποίο ανέρχεται σε ποσό € -265.109,64.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 με τις προσαρμογές που
αναφέρονται ανά λογαριασμό  στο προσάρτημα στην παρ.15 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο
ποσό  των  € 36.733.680,61   και  αφαιρουμένων  των  σωρευμένων  αποσβέσεων  ποσού  €
2.588.760,97, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 34.144.919,64.

7. ΔΑΝΕΙΑ
Δεν υπάρχουν Δάνεια.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  του  Δήμου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  €

43.495,04, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις προ προβλέψεων, ανέρχονται σε €  38.445,43.
    

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
        Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οι οποίες αποτελούνται από :

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως.
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.

        κατά τη 5η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) η οικονομική
κατάσταση του Δήμου διαμορφώθηκε στα εξής:
     Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε € 471.668,75 έναντι € 506.007,49  της
χρήσης 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 6,77%. Αντίστοιχα τα οργανικά έξοδα της χρήσης
2015 ανήλθαν σε € 1.048.263,18  έναντι € 868.858,10  στη χρήση 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία
αύξηση 20,65 %. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα στην χρήση 2015 ανήλθαν σε € 330.122,32 έναντι
€ 355.634,89  της χρήσης 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 7,17 %. Αντίστοιχα τα έκτακτα
και  ανόργανα  έξοδα  της  χρήσης  2015  (πλέον  των  Λοιπών  μη  ενσωματωμένων  στο  λειτουργικό
κόστος φόρων)  ανήλθαν σε  € 21.198,00  έναντι  € 14.577,26   στη χρήση 2014  και  παρουσίασαν
ποσοστιαία αύξηση 45,42 %.
     Θα  πρέπει να σημειωθεί ότι  είχαμε μια αύξηση ύψους   0,23 % στο πάγιο ενεργητικό  (αξία
κτήσης χρήσης 2015 € 36.733.680,61  έναντι  € 36.647.741,60  στη χρήση 2014). Επίσης αξίζει να
σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου παρουσίασαν αύξηση ύψους 120,00 % (υπόλοιπο
χρήσης 2015 € 43.495,04 έναντι υπόλοιπου € 19.775,08 στη χρήση 2014).

Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον
Ισολογισμό  περιλαμβάνονται  όλες  οι  πληροφορίες  για  την  κατανόηση  των  οικονομικών
καταστάσεων.

IV) Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6
παρ7. 
V) Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24
του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  78/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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