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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

                                       

 

Ο Δήμος κατά τη χρήση του  2016 τήρησε τα προβλεπόμενα από το Β.Δ 17/5-15/6/59 (περί δημοσίου λογιστικού) και από το Π.Δ 

315/99 (περί διπλογραφικού συστήματος) βιβλία και στοιχεία από τα οποία προέκυψαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις:  

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 

2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016 

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016  

4. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 31/12/2016 

5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016 

6. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016 

7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2016 

 

Ο Δήμος κατά τη χρήση του 2016 παρουσίασε λογιστικό έλλειμμα  ύψους  -157.904,32 ευρώ.                 

Επισυνάπτεται έκθεση στην οποία αναλύεται η οικονομική κατάσταση και τα μεγέθη του Δήμου για τη χρήση του 2016.  

              

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Κιλελέρ συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και αποτελείται από τις ακόλουθες πέντε        

Δημοτικές Ενότητες..            

 1.  Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ            

 2.  Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ                

 3.  Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ                  

 4.  Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

       5.  Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ                         

               

               

            Ο πληθυσμός του Δήμου 

ανέρχεται, σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2011 ανέρχεται σε 20.854 κατοίκους με διοικητική  έδρα του Δήμου την  

Νίκαια Λάρισας και ιστορική έδρα την Τοπική Κοινότητα Κιλελέρ.       
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     Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, για την χρονική περίοδο  απαρτίζεται από τους   παρακάτω        αιρετούς άρχοντες. 

  

 

 

 

 

 

                

1.   ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  Δήμαρχος           

2.   ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  – Πρόεδρος Δ.Σ.  

3.   ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Αντιδήμαρχος         

4.   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

5.   ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  - Αντιδήμαρχος 

6.   ΤΣΙΧΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Αντιδήμαρχος 

7.   ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ – Αντιδήμαρχος 

8.   ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΒΑΪΟΣ - Αντιδήμαρχος  

9.   ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ– Μέλος Δ.Σ. 

10. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Μέλος Δ.Σ. 

11. ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Μέλος Δ.Σ. 

12. ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Μέλος Δ.Σ. 

13. ΠΙΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ  -  Μέλος Δ.Σ. 

14. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  – Μέλος Δ.Σ. 

15. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος Δ.Σ. 

16. ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  – Μέλος Δ.Σ. 

17. ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  – Μέλος Δ.Σ. 

18. ΚΟΜΗΤΣΑΣ ΚΩΝ ΡΙΖΟΣ  – Μέλος Δ.Σ. 

19. ΑΝΥΦΑΝΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΩΗ  – Μέλος Δ.Σ. 

20.  ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Μέλος Δ.Σ. 

21. ΚΑΡΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  – Μέλος Δ.Σ. 

22 .ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  – Μέλος Δ.Σ. 

23. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος Δ.Σ. 

24. ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ  – Μέλος Δ.Σ. 

25.  ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Μέλος Δ.Σ. 

26.  ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ – Μέλος Δ.Σ. 

27.  ΝΑΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  – Μέλος Δ.Σ. 

28.  ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Μέλος Δ.Σ.         

        

 

                

     

               

  

     

 

 

             

             

          Ο προϋπολογισμός του 

Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 συντάχθηκε τον  Ιούλιο του 2015, εγκρίθηκε  από την Οικονομική  Επιτροπής 

στις 10 Σεπτεμβρίου  2015 με αριθμό απόφασης Νο 147/2015 και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 19  

Νοεμβρίου 2015 με αριθ. αποφ. 249/2015.  

Ακολουθούν αναλυτικά σχόλια και παρατηρήσεις επί των καταστάσεων αυτών. Σύγκριση των οικονομικών 

δεδομένων της τρέχουσας (2016) χρήσης με την προηγούμενη (2015) Δήμου Κιλελέρ.    
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1.  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2016 

 Οι λογαριασμοί του ενεργητικού της χρήσης 2016 είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:   

             

             

              

Κ.Α                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ  2016 ΧΡΗΣΗ  2015 

10 Εδαφικές εκτάσεις 39.843.902,99 39.843.902,99 

11 Κτιριακές εγκαταστάσεις 17.760.419,96 18.802.819,36 

12 Μηχανήματα & τεχνικές εγκαταστάσεις       145.746,33       110.975,88 

13  Μεταφορικά μέσα         28.687,66         13.965,14 

14 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός       121.820,99       119.920,01 

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές παγίων στοιχείων         18.978,55       372.188,19 

16 Ασώματες ακινητοποιήσεις       440.737,96       493.377,05 

17 Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις    6.330.104,68    6.659.403,66 

18 Συμ/χή σε λοιπές επιχ/σεις – Δάνεια σε Δημ. Επιχ         22.782,54         27.422,15 

30 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών, υπηρεσιών    2.678.608,77    2.736.103,55 

36 Έξοδα επομένων χρήσεων         79.516,31         82.974,88 

38 Χρηματικά διαθέσιμα    2.702.123,59    2.432.680,71 

                    Σύνολο ενεργητικού 31/12/2016  70.173.430,33  71.695.733,57 

                                    

               

     Οι λογ/σμοί 10 – 18 αποτελούν το πάγιο ενεργητικό του Δήμου,  δηλαδή το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων 

που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή στον Δήμο.         

Η αξία των εδαφικών εκτάσεων κατά το οικονομικό έτος 2016 δεν  έχει μεταβληθεί .          

Η αξία των κτιρίων, εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων κυριότητας του Δήμου, αυξάνεται κατά το ποσό των νέων έργων, 

επεκτάσεων, βελτιώσεων, προσθηκών  και συμπληρώσεων, που έχουν γίνει σ’ αυτές κατά την διάρκεια της χρήσης 2016   ενώ

 παράλληλα μειώνεται κατά το ποσό των αποσβέσεων που έχουν διενεργηθεί σ’ αυτές. 

Στα κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις (ύδρευσης – αποχέτευσης) συνολικής 

αναπόσβεστης αξίας περίπου 4.881.913,70 €, τα οποία θα μεταβιβαστούν στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ, με συνέπεια να μειωθούν 

ισόποσα τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία και το Κεφάλαιο του Δήμου.        

Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα πάγια περιουσιακά στοιχεία κυριότητας του Δήμου (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα 

& λοιπός εξοπλισμός), η αξία των οποίων αυξάνει κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, με κάθε αγορά, προσθήκη ή βελτίωση που 

διενεργείται, ενώ μειώνεται κατά το ποσοστό των διενεργούμενων μέσα στη χρήση αποσβέσεων. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε ό,τι αφορά τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ( δρόμοι, πλατείες, πάρκα, παιδότοποι, 

πεζοδρόμια, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και οι οποίες ανήκουν στην 

κυριότητα του Δήμου, αλλά αποτιμούνται σαν έργα διαμόρφωσης των χώρων αυτών. 

Στο πάγιο ενεργητικό του Δήμου, υπάρχει ακόμη ο λογαριασμός «ασώματες ακινητοποιήσεις» ή αλλιώς «έξοδα εγκατάστασης», 

στον οποίο παρακολουθούμε όλα τα μη ενσώματα –άυλα αγαθά, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου 

(μελέτες, έρευνες, προγράμματα Η/Υ). Με την κτήση κάθε τέτοιου παγίου στοιχείου, αυξάνεται η αξία του λογαριασμού, η οποία 

μειώνεται κατά το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης κάθε παγίου. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται επίσης, οι συμμετοχές  

στον Ενιαίο Σύνδεσμο για τα απόβλητα. 

Κάθε μεταβολή σε στοιχεία του παγίου ενεργητικού του Δήμου αποτυπώνεται λεπτομερώς στο συνημμένο Μητρώο Παγίων του 

Δήμου. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  2016 

Κ.Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

10 Εδαφικές εκτάσεις   0,00 0,00 

11 Κτιριακές  εγκαταστάσεις- Τεχνικές εγκαταστάσεις              108.620,30              640.068,55 

12 Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις                62.657,15               34.553,56 

13 Μεταφορικά μέσα                17.000,00                        0,00 

14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός               199.619,78             174.977,30 

16 Ασώματες ακινητοποιήσεις                78.066,17             275.846,05  

17 Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις              193.305,84             951.111,44 

18 Τίτλοι πάγιας επένδυσης                  3.448,18                 3.448,18 

 Σύνολο νέων επενδύσεων χρήσης              662.717,42           2.080.005,08 

   Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας επενδύσεων χρήσης 2016. 
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Μέρος της περιουσίας του Δήμου, εκτός από τα πάγια στοιχεία, αποτελούν και τα κυκλοφορούντα στοιχεία, τα οποία 

χαρακτηρίζονται έτσι, για το λόγο, ό,τι μεταβάλλονται διαρκώς μέσα στο χρόνο. Τέτοια στοιχεία αποτελούν οι απαιτήσεις έναντι 

των οφειλετών του Δήμου και τα χρηματικά διαθέσιμα, που έχει στην κατοχή του.  

 

Οι απαιτήσεις του Δήμου από τους οφειλέτες του, είναι μειωμένες  σε σχέση με το ποσό των απαιτήσεων της χρήσης 2015 .  

 

Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

30.00 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών, υπηρεσιών  2.598.636,06  2.617.604,81 

30.10 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο                0,00                   0,00    

30.11 Απαιτήσεις από ΝΠΔΔ εκτός ΟΤΑ                0,00       23.005,98 

30.14 Απαιτήσεις από Δημοτικές επιχ/σεις       79.972,71       95.492,76 

 ΣΥΝΟΛΟ  2.678.608,77  2.736.103,55 

 

Οι απαιτήσεις του Δήμου από τους οφειλέτες του, αναγράφονται αναλυτικά στους χρηματικούς καταλόγους που έχουν συνταχθεί 

από την οικονομική του υπηρεσία, κατάσταση των οποίων επισυνάπτεται.  

Στις απαιτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις από έσοδα που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις και παραμένουν 

ανείσπρακτες, συνολικής αξίας 2.295.480,84ευρώ έναντι 2.200.234,60  ευρώ που ήταν πέρυσι και 2.105.588,33 € που ήταν 

πρόπερσι. 

Σε ό,τι αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα που βρίσκονται στις 31/12/2016 είτε στο Ταμείο του Δήμου, είτε στους Λογαριασμούς 

όψεως που διατηρεί ο Δήμος στηνEUROBANK,  Τράπεζα Πειραιώς ,Ε.Τ.Ε, Ελλάδος,  είναι τα εξής. 

 

Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

38 Χρηματικά διαθέσιμα   2.702.123,59   2.432.680,71 

 

Για το ποσό που βρίσκεται στους λογαριασμούς όψεως του Δήμου, υπάρχει βεβαίωση της Τράπεζας, η οποία πιστοποιεί το 

ακριβές ύψος του υπολοίπου, ενώ για τα χρήματα που υπάρχουν στο Ταμείο, υπάρχει Πρωτόκολλο καταμέτρησης μετρητών, που 

βεβαιώνει το ακριβές ποσό (τα οποία και επισυνάπτονται). 

Τέλος στους μεταβατικούς λογ/σμούς ενεργητικού για έξοδα επομένων χρήσεων το ποσό των 79.516,31 ευρώ. 

2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

 

Οι λογαριασμοί του Παθητικού των χρήσεων 2016 και 2015 είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2015 

40 Κεφάλαιο του Δήμου   53.253.063,65   53.253.063,65 

41 Δωρεές παγίων          41.871,96          41.871,96 

42 Αποτελέσματα σε νέο   - 2.191.890,90   - 2.033.986,58 

43 Επιχορηγήσεις επενδύσεων   15.630.615,29   16.807.559,44 

44 Προβλέψεις(αποζ. Προσ/κου – Επισφαλών απαιτησ)         611.950,28        508.740,01 

45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     1.993.295,81     2.131.450,27 

50 Προμηθευτές        710.101,90        814.946,13 

53 Πιστωτές διάφοροι          17.337,25          38.967,18 

54 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη          80.825,30                82.688,70       

55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί          23.531,95          24.499,06 

56 Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού            2.727,84          25.933,75 

 Σύνολο παθητικού 31/12/    70.173.430,33    71.695.733,57 

 

Στο σκέλος του παθητικού του ισολογισμού του Δήμου απεικονίζονται οι υποχρεώσεις του Δήμου έναντι τρίτων, καθώς και η 

καθαρή θέση του Δήμου. 

Η οικονομική διαχείριση του Δήμου για τη χρήση 2016, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία λογιστικού ελλείμματος , 

χρηματικού ύψους  -157.904,32 € .  Το προηγούμενο έλλειμμα χρήσεων είναι ύψους -2.033.986,58 ευρώ, το οποίο αυξάνεται 

κατά το ποσό του λογιστικού  ελλείμματος , με αποτέλεσμα το έλλειμμα  εις νέο διαμορφώνεται σε -2.191.890,90 ευρώ. 

Κατά το οικονομικό έτος 2016 ο Δήμος έλαβε επιχορήγηση ΣΑΤΑ  χρηματικού ύψους 369.750,00 €,      επιχορήγηση ΕΣΠΑ 

χρηματικής αξίας 131.544,72 ευρώ  , επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 50.663,84€,  επιχορήγηση για επενδύσεις άρθρου 27 

αξίας 530.578,20 ευρώ. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγου αποχώρησης από την υπηρεσία ανέρχονται  για το 

έτος 2016 στο ποσό των 11.712,44 ευρώ και για επισφαλείς απαιτήσεις στο ποσό των 91.497,83 ευρώ ποσά τα οποία 
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προστίθενται στις προβλέψεις των προηγούμενων χρήσεων και διαμορφώνονται σε 74.587,94 ευρώ για αποζημίωση προσωπικού 

και ποσό 537.362,34 για επισφαλείς απαιτήσεις.. 

Οι υποχρεώσεις του Δήμου διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων 

ανήκουν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές, πιστωτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς και για φόρους –τέλη, όπως αναλυτικά 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό και το Ισοζύγιο που επισυνάπτονται. Οι υποχρεώσεις αυτές μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης με τα ποσά που καταβλήθηκαν για την εξόφλησή τους, ενώ αυξήθηκαν με την ανάληψη νέων υποχρεώσεων. Η σύγκριση 

των υπολοίπων σε προμηθευτές, πιστωτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς ,φόρους του Δήμου, δείχνει πως κατά τη διάρκεια της 

χρήσης 2016 πληρωθήκαν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών ύψους 617.738,41ευρώ και  έχουμε απλήρωτες υποχρεώσεις με 

31/12/2016 από την μετάπτωση το ποσό των 91.076,00  το οποίο  θα πληρωθεί από το δάνειο που έχει πάρει ο δήμο μας από το 

Τ.Π.&Δ, οι απλήρωτες υποχρεώσεις της  χρήσης 2011 ανέρχονται στο ποσό 11.791,28 ευρώ  του 2012 ανέρχονται σε 3.780,78 οι 

απλήρωτες υποχρεώσεις  χρήσης 2013 ανέρχονται στο ποσό των του 9.291,71 ευρώ, οι απλήρωτες υποχρεώσεις του 2014 ύψους 

5.189,08 ευρώ , οι απλήρωτες υποχρεώσεις του 2015 ανέρχονται σε 64.521,10 ευρώ και οι απλήρωτες υποχρεώσεις 2016 ποσό 

524.451,95 ευρώ, από το οποίο οι 179.638,11 θα καλυφθούν από την επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμα που θα πάρουμε το 2017. 

 

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

 

50 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές       710.101,90 814.946,13 

53 Πιστωτές  Διάφοροι         17.337,25   38.967,18 

54 Υποχρεώσεις φόρους – τέλη         80.825,30   82.688,70     

55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί         23.531,95   24.499,06 

 ΣΥΝΟΛΟ       831.794,40 961.101,07 

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν ,το δάνειο από την πρώην Α.Τ.Ε. νυν ΠΕΙΡΑΙΩΣ για το πολεοδομικό σχέδιο  & τα 

δάνεια που έχουν ληφθεί κατά καιρούς από τους πρώην Δήμους. 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

3α.  ΕΣΟΔΑ 

 

Έσοδο του Δήμου αποτελεί το κάθε αγαθό ή δικαίωμα, που αποκτάται από κάποια απόδοση, εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσίας. 

Τα έσοδα του Δήμου για τη χρήση του 2016 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

72 Φόροι, εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις       160.989,98       113.223,88 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα    3.343.201,30        3.195.853,05     

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις    3.570.494,81    3.790.527,16 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες           4.655,00           4.194,36 

76 Έσοδα κεφαλαίων         37.398,96         55.704,84 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα    1.121.999,99    1.132.827,00 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων       704.578,53       724.608,90 

83 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων                  0,00         92.168,22 

 Σύνολο εσόδων    8.943.318,57    9.109.107,41 

 

Αναλυτικότερα, κατά τη χρήση του 2016 ο Δήμος απέκτησε τα ακόλουθα έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα και 

προσαυξήσεις: 

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

72.00 Φόροι αυτοτελείς          26.550,00                   0,00 

72.05 Λοιπές εισφορές          10.700,65            8.724,05 

72.11 Προσαυξήσεις          56.947,34             36.693,76     

72.12 Πρόστιμα          60.951,99          62.096,07  

72.13 Παράβολα            5.840,00            5.710,00 

 Σύνολα εσόδων λογαριασμού 72        160.989,98        113.223,88 

 

 

Από την παροχή υπηρεσιών ο Δήμος απέκτησε κατά τη χρήση 2016 τα παρακάτω έσοδα: 
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

73.01 Έσοδα από υπηρεσίες καθαριότητας- Ηλεκτροφωτ.      2.336.561,42      2.241.727,33 

73.46 Λοιπά έσοδα από τέλη,δικ/τα.             2.617,50               2.547,50   

73.20 Λοιπά τέλη και δικαιώματα         262.250,27         246.771,42 

73.55 Έσοδα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας         734.613,78             685.195,32     

73.60 Λοιπά έσοδα κάλυψης δαπανών για τρίτους             7.158,33           19.611,48 

 Σύνολο εσόδων λογαριασμού 73      3.343.201,30      3.195.853,05 

 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αποτελούν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που εισπράττονται από τη 

ΔΕΗ ή άλλες ιδιωτικές εταιρείες μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και η ΔΕΗ ή οι εταιρείες τα αποδίδουν στη 

συνέχεια στο Δήμο, αφού παρακρατήσουν η ΔΕΗ την αξία ανάλωσης ηλεκτρικού για το φωτισμό των εγκαταστάσεων του Δήμου 

και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την προμήθειά τους. 

 

Το σύνολο των ανταποδοτικών τελών κατά τη χρήση 2016 ανήλθε στο ποσό των  2.855.330,78 €. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας 

κατανομής ανταποδοτικών τελών ανά δημοτική ενότητα του Δήμου: 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Η.  

ΕΤΟΣ 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΑΝΤΑΠ. 

ΤΕΛΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΔΕΗ 

ΑΝΤ/ΜΟ 

ΡΕΥΜ 

    ΣΥΝ. 

ΚΡΑΤΗΣ. 

   ΕΙΣΠΡ. 

   ΥΠΟΛ. 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ     173.854,39               4.292,38           96.173,00      100.465,38        73.389,01 

ΚΙΛΕΛΕΡ     175.608,54               4.334,64         173.155,76      177.490,40        -1.881,86 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ     199.885,35               4.933,87         186.709,38      191.643,25         8.242,10 

ΝΙΚΑΙΑΣ     929.617,66             22.939,63         311.835,89      334.775,52     594.842,14 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ  1.032.133,99             25.472,95         329.291,85      354.764,80     677.369,19 

ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ     344.064,59               8.519,05                       0,00                   8.519,05     335.545,54 

ΛΟΙΠΑ            166,26                      0,00                   0,00                 0,00            166,26 

ΣΥΝΟΛΟ  2.855.330,78             70.492,52     1.097.165,88   1.167.658,40  1.687.672,38 

 

 

 

 

 

 

 

Τα συνολικά ετήσια έσοδα από μισθώματα ακινήτων κυριότητας του Δήμου, εμφανίζονται στο έντυπο Ε2 της εφορίας που θα 

υποβληθεί μαζί με τη φορολογική δήλωση εισοδήματος του Δήμου.  

 

Ο Δήμος κατά τη χρήση του 2016 έλαβε τα ακόλουθα ποσά με τη μορφή επιχορηγήσεων από το κράτος: 
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

74.00 Τακτικές επιχορηγήσεις      3.414.003,73      3.478.511,30 

74.01 Επιχορηγήσεις άλλων φορέων         156.491,08         312.015,86 

 Σύνολο εσόδων λογαριασμού 74      3.570.494,81      3.790.527,16 

 

Κατά τη χρήση 2016, ο Δήμος πραγματοποίησε έσοδα από τόκους καταθέσεων του λογαριασμού όψεως που διατηρεί στην 

EUROBANK – ΠΕΙΡΑΙΩΣ –Ε.Τ.Ε αξίας 37.398,96 €. Καθώς και έσοδα  λοιπών εσόδων ύψους  4.655,00 ευρώ. 

 

Το ποσό των 1.121.999,99 € που εμφανίζεται ως έκτακτο και ανόργανο έσοδο, προέρχεται από την απόσβεση των 

επιχορηγήσεων επενδύσεων που έχει λάβει ο Δήμος και αναλογούν στη χρήση 2016 στο ποσό των 1.068.867,89ευρώ .Και το 

ποσό διάφορα έκτακτα έσοδα 53.132,10 ευρώ .   

Το ποσό που εμφανίζεται ως έσοδα προηγούμενων χρήσεων 704.578,53 €, αναλύεται σε 518.769,36 € που αφορούν 

ανταποδοτικά τέλη μηνός Νοε. & Δεκ. 2015, τα οποία αποδόθηκαν από τη ΔΕΗ κατά το 2016 , Τ.Α.Π. 33.890,03 που 

βεβαιώθηκαν το 2016, σε  105.723,55 € για λοιπά  τακτικά έσοδα(ακινήτων, ΚΟΚ, κλπ) και έσοδα από αχρεωστήτως 

καταβληθέντα ποσό 46.195,59.  

 

3β.  ΕΞΟΔΑ 

Έξοδο του Δήμου αποτελεί η χρησιμοποίηση ή η ανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στη διαδικασία απόκτησης εσόδων. Τα έξοδα 

του Δήμου για τη χρήση 2016 είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2015 

24 Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων           -----           ----- 

25 Αναλώσιμα υλικά        476.151,40       409.920,18 

26 Ανταλλακτικά παγίων         57.191,28         58.504,75 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    1.973.485,39    2.047.049,53 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων        546.804,32       589.002,76 

62 Παροχές τρίτων    2.984.112,83    2.902.159,00 

63 Φόροι και τέλη         85.542,40          78.826,94   

64 Διάφορα έξοδα       208.861,77       251.433,35 

65 Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα         90.243,09       106.761,53 

66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων    2.032.212,76    2.033.290,20 

67 Παροχές – χορηγίες – επιδοτήσεις       456.699,44       493.953,86  

82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων         79.651,24         74.624,32  

81 ‘Εκτακτες ζημίες – Έκτακτα έξοδα           7.056,70          17.254,82 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους       103.210,27              8.543,18     

 Σύνολο  εξόδων    9.101.222,89    9.071.324,42 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι δαπάνες για αναλώσιμα υλικά και  ανταλλακτικά παγίων κατά την 

χρήση 2016. 

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

25.10.00 Μικρά εργαλεία                  0,00                  0,00 

25.10.04,06,10 Καύσιμα-λιπαντικά -θέρμανση       130.297,94       122.204,74 

25.10.14 Αναλώσιμα Η/Υ              233,99                   981,82       

25.10.20,25,30 Είδη καθαριότητας - σημαιοστολισμού           7.185,45           8.775,50 

25.10.21,28,29 Σπόροι-φυτά-φυτοπαθολογικό υλικό         28.925,63         23.651,86 

25.10.27 Κτηνιατρικό υλικό           2.994,83           3.999,61 

25.10.35 Υλικά συντήρησης κτιρίων         59.335,19         38.502,38 

25.10.36 Υλικά συντήρησης μονίμων εγκ/σεων       219.511,15       180.830,67 

25.10.40,41,44,45 Γραφική ύλη-Έντυπα –Υλικά μηχ/σης         25.905,80         28.338,99 

25.10.61,99 Είδη κατασκήνωσης – Λοιπά αναλώσιμα           1.761,42            2.634,61  

26.10.01 Ανταλλακτικά μηχανημάτων         34.603,93         38.976,46 

26.10.02 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων         20.622,28        18.851,01 

26.10.03 Υλικά  επίπλων και σκευών           1.965,07                   578,88       

26.10.09 Υλικά λοιπού εξοπλισμού                  0,00               98,40 
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 Σύνολο 25-26      476.151,40      468.424,93 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά οι δαπάνες για αμοιβές και έξοδα του προσωπικού του Δήμου κατά τη 

χρήση 2016. 

 

Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

60.00.01 Αμοιβές τακτικού προσωπικού                    953.634,33                    917.237,16 

60.01.00 Αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου                    180.094,09                    103.668,93 

60.00.12 Αμοιβές προσωπικού αορίστου χρόνου                    366.787,61                    383.956,90 

60.03 &10 Ειδικές κατηγορίες προσωπικού                      73.210,40                      47.916,99 

60.05,20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού -ΤΑΔΚΥ                    388.262,95                    584.541,38 

60.06 Παροχές και έξοδα προσωπικού                      10.387,61                        8.043,17 

60.07 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού                        1.108,40                        1.685,00 

 Σύνολο εξόδων λογαριασμού 60                 1.973.485,39                 2.047.049,53 

 

Στις υπηρεσίες  του Δήμου, κατά το έτος 2016, απασχολήθηκαν συνολικά 153 άτομα από τους οποίους  56 τακτικοί , 27 

αορίστου 20 ορισμένου χρόνου (2μηνα-8μηνα) και 4 ειδικοί υπάλληλοι. Η κατανομή των εργαζομένων ανά υπηρεσία υπάρχει 

στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου .Επίσης ο Δήμος απασχόλησε από το πρόγραμμα 5μήνων 66 άτομα. 

Στις δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, περιλαμβάνονται τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού, οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

των ασφαλιστικών ταμείων, οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, οι δαπάνες επιμόρφωσης και οι συμπληρωματικές παροχές 

(είδη ένδυσης και υπόδησης) που χορηγούνται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού. 

 

Οι δαπάνες για αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων της χρήσης 2016 εμφανίζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών   76.254,68 134.155,83 

61.01 Έξοδα αιρετών αρχόντων 331.747,68 333.957,71 

61.02 Εργοδοτικές εισφορές επί  δαπανών αιρετών   14.289,15     8.821,27 

61.09 Αμοιβές και έξοδα νομικών προσώπων   17.833,75  15.101,94 

61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων 106.679,06   96.966,01 

 Σύνολο εξόδων λογαριασμού 61 546.804,32 589.002,76 

 

 Στα έξοδα αιρετών αρχόντων περιλαμβάνονται τα έξοδα μισθοδοσίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ., τα έξοδα 

κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων . 

Στις αμοιβές και έξοδα Νομικών Προσώπων, περιλαμβάνονται οι αμοιβές ορκωτού Λογιστή καθώς και οι αμοιβές για 

ελεύθερους επαγγελματίες τοπογράφοι ,τεχν. Ασφαλείας ,ιατρός κλπ .Στις λοιπές αμοιβές τρίτων περιλαμβάνονται τα δικαιώματα 

της ΔΕΗ και των άλλων εταιρειών από είσπραξη τελών, καθαριότητας και φωτισμού ,λοιπά έξοδα βεβαίωσης. 

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά οι δαπάνες που έγιναν κατά τη χρήση 2016 και αφορούν τις αμοιβές διαφόρων 

τρίτων: 

 

Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

62.00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος           984.863,10           778.200,46 

62.02 ύδρευση             16.052,00               2.582,00 

62.03 Τηλεπικοινωνίες             55.341,42             52.833,27 

62.04 Ενοίκια             40.254,16             13.142,16 

62.05 Ασφάλιστρα               8.835,85               8.556,33 

62.07 Επισκευές και συντ/σεις  εγκ/σεων και εξοπλισμού           230.764,38               172.488,25     

62.17 Επισκευές και συντ/σεις κοινόχρηστων εγκ/σεων           727.973,26           779.599,38 

62.98 Λοιπές παροχές τρίτων           920.028,66        1.094.757,15 

 Σύνολο εξόδων λογαριασμού 62        2.984.112,83        2.902.159,00 

  

Στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται οι δαπάνες για ΔΕΗ (ηλεκτροφωτισμό , κοινόχρηστων χώρων του Δήμου ), και ΟΤΕ. Ο 

λογαριασμός ασφάλιστρα αφορά ασφάλιστρα αυτοκινήτων καθώς και εν γένει ασφάλιστρα. Οι δε συντηρήσεις αφορούν 
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συντηρήσεις οδοποιίας, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, επίπλων, πάρκων, πλατειών, παιδότοπων, σχολικών 

συγκροτημάτων, ηλεκτροφωτισμού κ.α.  

Στο λογαριασμό διάφορες παροχές τρίτων περιλαμβάνονται οι δαπάνες εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Λάρισας, 

αποκομιδής απορριμμάτων, αμοιβή εργολάβων καθαριότητας, καθαρισμού ρεμάτων ,γραφείων φρεατίων και τέλη ύδρευσης 

ηλεκτροφωτισμός κτιρίων. Στο λογ/σμό 63.00 έχουμε τις δαπάνες για τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ των μεταφορικών μέσων, 

φόροι τόκων,εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. συνολικού ύψους 85.542,40 σε σχέση με το 2015 ύψους  78.826,94 ευρώ. 

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των διαφόρων εξόδων που πραγματοποίησε ο Δήμος κατά το 2016. 

Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

64.00 Έξοδα μεταφοράς                       0,00                3.972,90 

64.01 Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων υπαλλήλων                4.205,64                1.489,05 

64.02 Δημόσιες σχέσεις-Έξοδα προβολής Δήμου              16.683,79              10.996,59 

64.05 Συνδρομές                4.256,75                2.528,25 

64.08  Υλικά άμεσης ανάλωσης                1.080,04                     91,12 

64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων                9.491,57              13.835,43 

64.20 Δαπάνες λειτουργίας συσσιτών              14.329,58                 14.403,05    

64.30 Υποχρεωτικές εισφορές Ο.Τ.Α.              52.771,78                 23.356,48    

64.51 Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠΔΔ              85.000,00               158.834,75    

64.98 Διάφορα έξοδα γενικής φύσης               21.042,62              21.925,73 

 Σύνολο εξόδων λογαριασμού 64            208.861,77            251.433,35 

 Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης του Δήμου  αφορούν διαφημιστικές καταχωρήσεις, καταθέσεις στεφάνων και 

λοιπά έξοδα για εορτές και δεξιώσεις.                                                                                                                                             

Οι συνδρομές αφορούν εφημερίδες, περιοδικά .Οι προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ που αφορούν εισφορές στην Κοινωφελή Δημ. 

Επιχείρηση κατά 85.000,00 ευρώ.  

Στο λογαριασμό Τόκοι και Συναφή Έξοδα η δαπάνη είναι 90.243,09 για το έτος 2016 ενώ η αντίστοιχη δαπάνη του 2015 

ανέρχεται σε 106.761,53. 

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αποσβέσεις των παγίων χρήσης 2016:  
Κ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

66.01 Αποσβέσεις κτιρίων – εγκ/σεων           1.151.019,70           1.228.110,75 

66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων                27.886,70                23.834,29 

66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων                  2.277,48                  3.005,01 

66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού              197.718,80              188.270,63 

66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων              130.705,26              114.901,30 

66.17 Αποσβέσεις κοινόχρηστων παγίων              522.604,82              475.168,22 

 Σύνολο εξόδων λογαριασμού 66           2.032.212,76           2.033.290,20 

 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, μειώνεται κάθε χρόνο κατά το ποσό των αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003 και  το άρθρο 3 του Ν. 4110/2013 και αποτελούν δαπάνες οι οποίες 

στο σύνολό τους επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης. 

Σε απόσβεση υπόκεινται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, πλην των εδαφικών εκτάσεων, η αξία των οποίων δεν 

αποσβένεται. 

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των εξόδων χρήσης 2016 για παροχές, επιχορηγήσεις και χορηγίες. 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΧΡΗΣΗ 2016      ΧΡΗΣΗ 2015 

67.15.01 Επιχορήγηση σε νέο Ν.Π.Δ.Δ.            230.000,00            260.000,00 

67.51.11 Απόδοση στην σχολική επιτροπή            226.699,44            233.953,86 

 Σύνολο εξόδων λογαριασμού 67            456.699,44            493.953,86 

 

Τέλος, κατά το οικονομικό έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν έκτακτα έξοδα – έκτακτες ζημίες ύψους  7.056,70 ευρώ 

προέρχονται από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις(Διαγραφές-Παραγραφές). Τα έξοδα ΠΟΕ ανέρχονται σε ύψος 

79.651,24 ευρώ και προέρχονται από αμοιβές προσωπικού  παρελθόντων ετών  ύψους 1.528,12 ευρώ , 2.483,38  

λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων και επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών ύψους 75.639,74 ευρώ. Οι 

προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ανέρχονται στο ύψος των 11.712,44 ευρώ και για επισφαλείς απαιτήσεις 

στο ποσό των 91.497,83 ευρώ. 
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4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

4α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Απολογιστικά έσοδα είναι τα εισπραχθέντα ποσά, που εισέρευσαν στο ταμείο του Δήμου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016. 

 

 

 

 
 

 

4β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Απολογιστικά έξοδα είναι τα πληρωθέντα ποσά που εκταμιεύτηκαν από το ταμείο του Δήμου κατά τη διάρκεια της χρήσης  2016 
 

 

 

 

 

Ακολουθούν οι σχετικοί συνοπτικοί πίνακες. 
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5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 

(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ) 

 11.756.982,90 

 

 

   9.055.413,84 

12.411.499,19 

 

 

10.001.063,94 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    2.701.569,06   2.410.435,25 
 

 

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 
Χρηματοδότηση        Έξοδα  

Προηγ. Χρήσης  

      Έσοδα 

Προηγ. Χρήσης 

 

   Έξοδα     Έσοδα     Υπόλοιπο 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 0,0 0,0    2.556.855,36    3.144.629,06                    587.773,70 
ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0,0 0,0                  0,00           3.235,28                            3.235,28 
ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π. & Δ 0,0 0,0           1.770,23        124.392,22                    122.621,99 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 0,0 0,0       990.444,94    1.066.445,52                          76.000,58 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 0,0 0,0              276,00              276,00                               0,00 
ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 0,0 0,0       216.781,97       217.388,87                           606,90              
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝ ΟΙΚΟΓ. 0,0 0,0         65.494,27       103.915,13                      38.420,86 
ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝ.-ΕΡΓΩΝ ΑΡΘ 27 Ν.3756/09 0,0 0,0       592.650,49    1.037.482,08                    444.831,59 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 0,0 0,0         23.005,98         23.005,98                               0,00 
ΕΡΓΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑ 0,0 0,0         13.670,11         13.670,11                               0,00 
   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ &  

ΗΛΕΚΤΡ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  ΚΡΑΝ-ΔΟΞΑΡΑ- 

& ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ   

0,0 0,0         50.663,84         50.663,84                               0,00 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0,0 0,0       826.273,32    1.317.973,12                    491.699,80 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ 0,0 0,0         61.323,60       130.484,74                      69.161,14 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΟΙΣ ΠΟΡΟΙ 0,0 0,0    2.664.054,97    2.998.313,96                    334.258,99 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 0,0 0,0           2.152,94           2.164,78                             11,84 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0,0 0,0       226.954,86       227.112,47                           157,61 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0,0 0,0         48.598,40         69.905,28                      21.306,88 
ΣΑΤΑ 0,0 0,0       458.976,88       872.257,70                    413.280,82 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
0,0 0,0         21.156,35           29.642,26                        8.485,91 

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,0 0,0       214.097,49       249.698,72                      35.601,23 

ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ(Ν 703/70) 0,0 0,0                39,83         26.550,00                      26.510,17 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,0 0,0         20.172,01         47.775,78                      27.603,77 

           ΣΥΝΟΛΟ                                        9.055.413,84   11.756.982,90                 2.701.569,06 

 

 

 

 

7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)          8.943.318,57          9.109.107,41 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)          9.101.222,89          9.071.324,42  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(πλεόνασμα/έλλειμμα )            -157.904,32               37.782,99 
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8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για την οικονομική χρήση 2016 προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

1) Η ταμειακή διαχείριση της χρήσης 2016, αφήνει ταμειακό αποθεματικό που ανέρχεται στο ποσό των  2.701.569,06€. 

 

2) Από την λογιστική διαχείριση της χρήσης 2016 προέκυψε λογιστικό έλλειμμα για το Δήμο ύψους  -157.904,32 €. 

 

3) Η ύπαρξη κεφαλαίου κίνησης,  το πολύ καλό αποθεματικό καθώς και οι απαιτήσεις από τρίτους δείχνουν μια σταθερότητα των 

οικονομικών του Δήμου, ικανή να καλύψει τόσο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου όσο και τις μακροπρόθεσμες που 

είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση. 

 

4) Όσον αφορά τα έσοδα  έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

    Στα συνολικά βεβαιωθέντα έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση έχει παρατηρηθεί μια μείωση κατά Μ.Ο.  της τάξης 

του -4,92% περίπου. Μείωση που οφείλεται κυρίως στο  μεγάλο ύψος των επιχορηγήσεων επενδύσεων της προηγούμενης 

χρήσης. 

    Τα συνολικά βεβαιωθέντα έσοδα χρήσης, χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο  και επιχ/σεις επενδύσεων  σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση είναι κατά Μ.Ο. αυξημένα κατά 3,20% περίπου. 

 

Στα  γενικά αποτελέσματα ανά  κατηγορία εσόδων οι εισπράξεις, σε σχέση με τα βεβαιωθέντα,  έχουν ως εξής: 

       Α) Τακτικά έσοδα είσπραξη 95,14% επι των βεβαιωθέντων έναντι 94,71% της προηγούμενης χρήσης 

       Β)  Εκτακτα  έσοδα 99.12% επί των βεβαιωθέντων έναντι 98,50% της προηγούμενης χρήσης. 

       Γ) Έσοδα Π.Ο.Ε. πρωτοβεβαιούμενα 92,49% επί των βεβαιωθέντων έναντι 78,43% της προηγούμενης χρήσης. 

. 

Αναλυτικότερα  οι εισπράξεις από τα τα πρωτοβεβαιούμενα  έσοδα  από ιδίους πόρους σε σχέση με τα βεβαιωθέντα είναι στο 

επίπεδο του 90,76% κατά Μ.Ο. έναντι 89,34%  που ήταν την προηγούμενη χρήση και 90,12% της προ προηγούμενης χρήσης.  

 

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι εισπράξεις από ακίνητα του Δήμου σε σχέση με τα βεβαιωθέντα ανήλθαν σε ποσοστό 56,29%  σε 

σχέση με 50,38% της προηγούμενης χρήσης και 57,96% της προ προηγούμενης χρήσης. 

  

  Οι εισπράξεις  από παλαιές οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό 16,06% επί των βεβαιωθέντων. Παρατηρούμε επίσης  ότι τα 

αντίστοιχα ποσοστά  το 2015  ήταν 10,57% , το 2014  17,10% και 20,83% περίπου το 2013 . 

Τα έκτακτα έσοδα  είναι αυξημένα κατά 18,30%  που  οφείλεται κυρίως σε συγκυριακούς λόγους όπως  π.χ. πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 

 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το γενικό ποσοστό  είσπραξης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είναι μειωμένο 

κατά  -5,28% περίπου ,μείωση που οφείλεται όπως προαναφέραμε στο μεγάλο ύψος των επιχορηγήσεων για επενδύσεις . Ομως 

στα έσοδα χρήσης ,χωρίς χρημ. υπόλοιπο και ,επιχ/σεις. επενδύσεων το ποσοστό  είσπραξης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

είναι αυξημένο κατά 5,68% περίπου. 

 

5)     Ως προς το σκέλος των δαπανών έχουμε υλοποίηση του διαμορφωμένου Π/Υ κατά 88,07% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

πέρυσι ήταν 87% περίπου. Η τιμολόγηση επί των δεσμευθέντων ανέρχεται στο 93,14%  ενώ την προηγούμενη χρήση σε 

90,88% και η πληρωμή επί των τιμολογηθέντων σε 93,04% αντίστοιχα το 2015 σε 92,32%.                                                                 

 

Η συνολική  διαχείριση δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση  είναι μειωμένη κατά 0,72%.Το 2015 η μείωση 

ανέρχονταν σε  4,41%  σε σχέση με την χρήση του 2014 .Το ποσοστό  προκύπτει από της αυξομειώσεις των διαφόρων 

δαπανών που αναλύονται στους πίνακες της παρούσας έκθεσης. 

 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες κατά την χρήση διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

  Α) Οι προμήθειες συνολικά,  αναλωσίμων υλικών καυσίμων, ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης  κλπ  κατά Μ.Ο.  

βρίσκονται στα  περσινά επίπεδα με μια μικρή αύξηση 1,64% . Δειγματοληπτικά αναφέρουμε αύξηση κατά 27,13% σε υλικά 

συντήρησης και κατά 6,62% σε καύσιμα. Μείωση κατά -8,59% έχουμε στην γραφική ύλη και κατά -18,12% σε δαπάνη για 

είδη καθαριότητας. 

Β) Οι δαπάνες για μισθοδοσία και έξοδα προσωπικού  είναι μειωμένες κατά -3,60% μείωση που οφείλεται κυρίως στην μη 

είσπραξη από το κράτος του ετησίου ΤΑΔΚΥ. Ουσιαστικά οι δαπάνες μισθοδοσίας είναι αυξημένες κατά 8,32% που οφείλεται 

στην νέα μισθολογική κλίμακα που ισχύει από 1/1/2016, μεγαλύτερη δαπάνη για ειδικούς συνεργάτες και στην  πρόσληψη 

περισσότερου προσωπικού ορισμένου χρόνου.  
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 Γ) Οι δαπάνες  αιρετών και τρίτων είναι μειωμένες  κατά  Μ.Ο.  σε -7,17% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που 

προκύπτει από την μείωση αμοιβών των ελευθέρων επαγγελμάτων. 

 Δ) Αυξημένες κατά  2,82%  Μ.Ο. είναι οι δαπάνες προς τρίτους(ΔΕΗ, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, συντηρήσεις αποκομιδή 

κλπ). Δειγματοληπτικά αναφέρουμε αύξηση της  δαπάνης προς την ΔΕΗ  σε ποσοστό  26,55% .Οι δαπάνες για συντηρήσεις 

αυξήθηκαν  κατά 0,69 % ενώ οι λοιπές δαπάνες για καθαριότητα Κ.Χ., πλύση κάδων, συγκομιδή απορ/των,μπαζών κλπ  

μειώθηκαν κατά -15,97% περίπου. Εδώ να πούμε ότι συμπεριλαμβάνεται  και η δαπάνη για την απασχόληση των 4 εργατών . 

Αύξηση έχουμε για δαπάνες ύδρευσης λόγω ότι ο Δήμος πληρώνει πλέον στη ΔΕΥΑΚ για την καταναλωση νερού σε Κ.Χ. 

καθώς και αύξηση στα ενοίκια λόγω ότι πληρώθηκε  το ενοίκιο προηγούμενων ετών παιδικού Πλατυκάμπου και είχαμε 

ενοικίαση πλυστικού μηχ/τος, κάδων μπάζων και χημικών W.C. 

 Ε) Μείωση  κατά -16,94% παρατηρούμε στα διάφορα έξοδα η οποία προέρχεται κυρίως  από τις δαπάνες για επιχορήγηση  

στην Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου και για έξοδα δημοσιεύσεων. 

ΣΤ)  Οι τόκοι είναι μειωμένοι κατά  - 24,84% λόγω της νέας ρύθμισης αποπληρωμής των δανείων στο Τ. Π & Δ . 

Το σύνολο των αποσβέσεων είναι ανάλογο του περσινού 

 Ζ) Στα επίπεδα του 2015  τα έκτακτα έξοδα. Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει η πληρωμή προς το ΙΚΕΑ για επιστροφή 

ανταποδοτικών τελών αξίας 71.000,00 ευρώ περίπου διαφορετικά τα έκτακτα έξοδα θα ήταν μειωμένα σε σχέση με πέρυσι 

κατά  93,00% περίπου. 

 Η)  Η επιχορήγηση προς Ν.Π.Δ.Δ.(ΟΠΑΠ) του Δήμου είναι μειωμένες κατά -11,54% 

 

Η πλειονότητα των δαπανών που  προέκυψαν αφορούν λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. 

    

 Οι πληρωμές Π.Ο.Ε. ανέρχονται σε ποσοστό 75,80 %. Τα απλήρωτα τιμολόγια από 1//1/2011 έως 31/12/2015 ανέρχονται στο 

ποσό των 185.649,95 τα οποία δεν πληρώνονται γιατί  δεν συνοδεύονται με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  δεν ήρθε η 

επιχορήγηση για το εκθετήριο του Ν. Περιβολίου και εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις . Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του 2016 

ανέρχονται στο ποσό των 524.451,95 ευρώ από τα οποία τα 179.638,11 θα πληρωθούν το 2017 από την επιχ/ση ληξιπροθέσμων 

που εγκρίθηκε για τον Δήμο μας. 

 

Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα χρηματοοικονομικών δεικτών με αναφορά στα 

έσοδα και τις δαπάνες  για την λειτουργία του Δήμου: 

 

Α)  Η αυτόνομη λειτουργία του Δήμου δηλαδή η συμμετοχή των τακτικών εσόδων στο σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 

ποσοστό 76,57%συμπεριλαμβανουμένου του χρηματικού υπολοίπου και εισπράξεις για απόδοση στο Δημόσιο. Αυτό σημαίνει 

ότι ως προς τον δείκτη  αυτονομίας ο Δήμος βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως η συρρίκνωση των εκτάκτων εσόδων 

μπορεί να φανερώνει και μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα καθώς στα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις 

επενδύσεων και ΣΑΤΑ η μείωση των οποίων οφείλεται στην οικονομική κρίση της χώρας μας. 

Β) Η εξάρτηση λειτουργίας του Δήμου από τις επιχορηγήσεις ( τακτικές και έκτακτες) ανέρχεται σε ποσοστό 43,29% περίπου, τα 

λοιπά  τακτικά ίδια έσοδα  σε 54,95% , τα έκτακτα ίδια έσοδα σε 1,76% . 

Γ) Οι απαιτήσεις του Δήμου στα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε ποσοστό  18,78% 

Δ) Το ποσοστό λειτουργικών δαπανών χρήσης στα συνολικά έξοδα ανέρχεται σε 82,12% . Το υψηλό ποσοστό φανερώνει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των εξόδων έχει διατεθεί για έξοδα χρήσης με αποτέλεσμα οι επενδύσεις (έργα, πάγια, μελέτες) να είναι σε 

χαμηλό επίπεδο ποσοστό 9,21% , και οι υποχρεώσεις ΠΟΕ σε ποσοστό 8,67%.                                                                           

Αυτό σημαίνει υψηλό λειτουργικό κόστος που οφείλεται ή σε σπατάλη πόρων ή «αφοσίωση» του ΔΗΜΟΥ στην παροχή 

υπηρεσιών. Η παρακάτω  ανάλυση του λειτουργικού κόστους χρήσης κρίνεται απαραίτητη για να προσδιορισθεί  τελικά που 

οφείλεται το μεγάλο λειτουργικό κόστος. 

-  ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(60) ποσοστό 28,38%  

-  ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (61)  ποσοστό 7,83% 

-  ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (62) ποσοστό 42,47% 

-  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (66) ποσοστό 7,51% 

-  ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ (65)  ποσοστό 3,27% 

-  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΠΔΔ – ΚΟΙΝ/ΛΗ ΕΠΙΧ. (67) ποσοστό 4,51% 

-  ΛΟΙΠΑ (63-64-68- μέρος 67) ποσοστό 6,03% 

Η συσχέτιση εσόδων – εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του λογιστικού ελλείμματος. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι ο δείκτης κάλυψης των εξόδων χρήσης ισούται με τα τακτικά έσοδα. 

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή των Κ.Α.Π. στα λειτουργικά έξοδα ανέρχεται σε ποσοστό 46,01% ενώ η κάλυψη 

κόστους ανταποδοτικών υπηρεσιών από τα ανταποδοτικά έσοδα αφήνει πλεόνασμα 11,68% περίπου, που μπορεί  να οφείλεται σε 

συγκυριακούς λόγους και στην μείωση του κόστους πλύσης κάδων απορ/των. Εδώ σημειώνουμε ότι  λόγω του μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου εάν έχουμε και στην επόμενη χρήση πλεόνασμα η Δημοτική αρχή θα πρέπει να επενδύσει 

αυτό το πλεόνασμα ή να προχωρήσει σε μείωση ανταποδοτικών τελών. 

Με τα  παραπάνω στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα πήραμε τις απαραίτητες πληροφορίες λειτουργίας του Δήμου, καλό όμως 

θα ήτανε να γνωρίζουμε και τι αντιστοιχεί σε κάθε Δημότη σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου. Έτσι παραθέτουμε 

παρακάτω μερικούς δείκτες πληροφόρησης. 
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- ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : Εκφράζει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δημότη στο σύνολο των εσόδων το οποίο είναι 563,77 

ευρώ  ανά κάτοικο. 

- ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ: Εκφράζει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δημότη στο σύνολο των εξόδων το οποίο είναι 434,22 

ευρώ ανά  κάτοικο 

- ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: Εκφράζει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δημότη στο σύνολο των ιδίων εσόδων του Δήμου 

το οποίο είναι 263,95 ευρώ ανά  κάτοικο 

- ΔΕΙΚΤΗΣ  ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α.Π.: Εκφράζει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δημότη στο σύνολο των  εσόδων του Δήμου από 

την κεντρική διοίκηση το οποίο είναι 158,70 ευρώ ανά  κάτοικο 

- ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ .: Εκφράζει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δημότη στο σύνολο των  λειτουργικών 

εξόδων του Δήμου. το οποίο είναι 344,89 ευρώ ανά  κάτοικο. 

Τέλος το ποσό των 35,36 ευρώ ανά κάτοικο για επενδύσεις προέρχεται από τη Γενική Κυβέρνηση – Ε.Ε. και αποτελεί αντίστοιχη 

δαπάνη για επενδύσεις. 

 

Καταλήγουμε λοιπόν ότι  η στενή παρακολούθηση των ιδίων εσόδων δείχνει ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση.. 

Επίσης η συνεχιζόμενη κρίση , στη χώρα μας, δεν μας επιτρέπει να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την είσπραξη των απαιτήσεών 

μας από παρελθόντα έτη παρότι η χρήση του 2016 είχε καλό ποσοστό είσπραξης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Ακόμη πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν μας ότι στο  επόμενο έτος τα έσοδα μας θα είναι μειωμένα κατά 530.000,00 ευρώ από την   

είσπραξη επιχορήγησης άρθρου 27 διότι ολοκληρώθηκε η απόδοσή της από το κράτος.  

  Η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων όχι μόνο μέσω της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και από άλλους πόρους πρέπει να είναι στα 

άμεσα σχέδια προτεραιότητας του Δήμου. 

  Παρότι  δεν υπάρχουν σπατάλες και συνεχίζουμε να έχουμε καλή διαχείριση των εξόδων μας ,θα πρέπει  να προσέχουμε ώστε 

να μην αυξάνουμε  το λειτουργικό μας  κόστος , αλλά να προσπαθούμε για το αντίθετο.  

 

 

 

Νίκαια   10 / 04 / 2017 

 

 

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                       

 

 

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

   

 

          ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               ΤΣΙΧΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

                    ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΒΑΪΟΣ 

 

 

                    ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 

 

                                                                                                    ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

                    ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

                    ΚΑΡΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που αποτελείται από 15 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στη 

έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 18/09/2017. 

 

 

Λάρισα  18/09/ 2017 

 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  29401 

ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 


