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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

77/2020 
από το πρακτικό της 13ης/16.06.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 5ο : Έλεγχος απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αγιάς 

Οικονομικού έτους 2018. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 16.06.2020, ώρα 10:30 π.μ. 

συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η 

οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4964/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

 

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

3. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

  

Απόντες 

5. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 6. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

7. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 5ο : Έλεγχος απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αγιάς 

Οικονομικού έτους 2018. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα 

εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια  μέσου 

του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή (πλέον Οικονομική) 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 (πλέον Οικονομική) 

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. 

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». 

  

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. 

 

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,  

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.  
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2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του 

χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.» 

 

Με την υπ’ αριθμ.Γ878/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο προέλεγχος των λογαριασμών 

Οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως για τον οικείο ισολογισμό από τη Δημαρχιακή 

(πλέον Οικονομική) Επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο 

πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από τη διάταξη 

αυτή, δηλαδή και μετά το τέλος Απριλίου του έτους που έπεται του λήξαντος οικονομικού έτους, 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που 

καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού.  

 

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό. 

 

Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της 

διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε για τον Δήμου Αγιάς.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας παραθέτω τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού και αποτελεσμάτων 

χρήσης του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγιάς και σας καλώ να αποφασίσουμε επ’ αυτού. 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1γ του ν.3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τα άρθρα 40-44 του Βδ 17/5-15-6/1959 (Α'114) : «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των 

Δήμων και Κοινοτήτων», 

- την υπ’ αριθμ. Γ878/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

- την υπ’ αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγιάς και 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2018», η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η), 78/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Ι-ΖΦΘ), 101/2018 

(ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩ6Ι-ΗΦΜ), 132/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩ6Ι-Τ3Ψ), 142/2018 (ΑΔΑ: 669ΨΩ6Ι-ΟΦ9), 

159/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΒΩΩ6Ι-ΚΓΗ), 179/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΣΩ6Ι-3Υ9) 208/2018 (ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-

ΕΑΨ) και 226/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΩΩ6Ι-Σ68) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες 

τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018, 

-  τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην 

Οικονομική Επιτροπή,  
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 



Σελίδα 4 από 8 

Α. Καταρτίζουμε την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των 

λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το 2018 ήταν μια σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Αγιάς. 

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, 
η χρονιά που πέρασε ήταν και αυτή καθοριστική για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου, επειδή 
παρόλο το δυναμικό οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον, την έλλειψη επαρκούς προσωπικού,  ο Δήμος  
έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιούργησε το συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον στο 
οποίο δραστηριοποιείται. Μέσα στη χρήση του 2018 πραγματοποιήθηκε μεγάλη προσπάθεια 
προσαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου στα νέα δεδομένα, με τις 
επιπρόσθετες υποχρεώσεις που έχει ο  Δήμος σχετικά με την παροχή στοιχείων (οικονομικών, λογιστικών 
κ.α) στο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης των ΟΤΑ που τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για 
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Δήμος στη χρήση 2018 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, 
επιχορηγώντας τα Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στη δικαιοδοσία του. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 5.658.995,28 και 
αναλύονται σε πίνακα που ακολουθεί, τα οποία με την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων 
ποσού ευρώ 408.254,32, έκτακτων κερδών ποσού ευρώ 352,96 και των εσόδων προηγουμένων χρήσεων 
ποσού ευρώ 5.785,05 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ευρώ 6.073.387,61. 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: 

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων € 
0,00 

71 Πωλήσεις προϊόντων € 
17.017,36 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις € 
219.770,02 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 
1.938.909,11 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 
3.480.570,50 

75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών € 
945,00 

76 Έσοδα κεφαλαίων € 
1.783,29 

 Σύνολο Οργανικών Εσόδων Α € 
5.658.995,28 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 
408.254,32 

81.03 Έκτακτα κέρδη € 
352,96 

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων € 
5.785,05 

 Σύνολο Ανόργανων Εσόδων Β € 414.392,33 

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 6.073.387,61 
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Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις – έργα (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2018, πέρα από τις 
επιχορηγήσεις του παραπάνω πίνακα για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων (λογ. 74), ανήλθαν στο ποσό 
των ευρώ 337.638,65, ενώ ποσό ευρώ 408.254,32 αφορά στις αναλογούσες στην παρούσα χρήση 
επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού και καταχωρήθηκε στον λογαριασμό 81.01. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσης 2018 έχει ως εξής: 

24 Yλικά € 7.773,56 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών € 316.299,42 

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 117.917,98 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 1.475.027,23 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 681.927,35 

62 Παροχές τρίτων € 1.500.598,50 

63 Φόροι – Τέλη € 54.521,17 

64 Διάφορα έξοδα € 593.064,71 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 124.791,31 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος € 705.986,29 

67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις € 240.788,20 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων Α € 5.818.695,72 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 23.474,25 

82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων € 207.116,57 

 Σύνολο Ανόργανων εξόδων Β € 230.590,82 

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 6.049.286,54 

 

 

Το παραπάνω ποσό των ευρώ 5.818.695,72 με βάση το φύλλο μερισμού επιμερίσθηκε στις διάφορες 
λειτουργίες του Δήμου ως εξής: 

Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 4.661.335,71 

Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας € 1.020.088,06 

Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων € 12.480,64 

Δ) Στο Χρηματοοικονομικό κόστος € 124.791,31 

 € 5.818.695,72 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Με βάση τα παραπάνω το αποτέλεσμα της όγδοης χρήσης από την εφαρμογή του διπλογραφικού 
συστήματος του Δήμου μας, υπήρξε θετικό (πλεόνασμα) με το ποσό των ευρώ 24.101,07. 

 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2018 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό 
των ευρώ 76.656.152,76 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 8.891.587,01 (από τις οποίες 
ποσό ευρώ  653.967,47 αφορούν στις αποσβέσεις της χρήσεως 2018), η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται 
στο ποσό των ευρώ 67.764.565,75. 
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6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Ο Δήμος μας συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αξία συμμετοχής 

-Αξιοποίηση Δημοτικής  Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς 
Α.Ε. (Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου) 

141.450,00 

-ΑΕΝΟΛ 10.271,80 

-Κοινωφελή Επιχείρηση <<Καλυψώ>> 460.000,00 

μείον Οφειλόμενες δόσεις -420.000,00 

-ΔΕΥΑ Αγιάς 1.500.876,68 

-Δημοτικά Σφαγεία Αγιάς 1.000,00 

-Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ορφέας» 900,00 

-ΦΟ.Δ.Σ.Α 9.337,73 

 1.703.836,21 

 

7. ΔΑΝΕΙΑ 

Το σύνολο των δανείων του Δήμου την 31.12.2018 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 1.930.647,03, το οποίο 
αφορά σε δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπολοίπου ποσού  1.701.358,36 και την 
Εθνική Τράπεζα υπολοίπου ποσού 229.288,67. 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου πλην δανείων κατά την 31.12.2018, ανέρχεται 
στο ποσό των ευρώ 1.128.043,26 από το οποίο ποσό ευρώ 752.371,85 αφορά σε υπόλοιπα προμηθευτών 
από έργα και δαπάνες τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων. 

Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31.12.2018 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.295.363,19. 

 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.12.2018 όπως προκύπτει από τον ταμειακό Απολογισμό 
και τα extrait των τραπεζών ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 269.698,89, εκ των οποίων ποσό ευρώ 
109.804,92 βρίσκονται ως μετρητά στο ταμείο του Δήμου και ποσό ευρώ 159.893,97 βρίσκονται στην 
Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα, στην Τράπεζα Eurobank και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το κεφάλαιο του Δήμου την 31.12.2018 ανέρχεται στο ποσό 63.978.311,35 €. Στη χρήση 
πραγματοποιήθηκε αύξηση στο Κεφάλαιο του Δήμου ποσού ευρώ 13.331,27 που αφορά στην 
επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών για ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική 
πορεία του Δήμου Αγιάς της χρήσης 2018 είναι ικανοποιητική. 

Περαιτέρω αναγνωρίζουμε την ανάγκη οργάνωσης αποθήκης υλικών και τη βελτίωση 
παρακολούθησης των αγορών και αναλώσεων των αποθεμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η αναλυτική 
λογιστική, εφόσον εφαρμοστεί, να παρέχει με ακρίβεια τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος της κάθε 
υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των 
απαιτήσεων η οποία καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής με την υφιστάμενη γενικότερη οικονομική στενότητα 
που επικρατεί. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταγραφή των ακινήτων στην 
κυριότητα του Δήμου. 
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Αγιά Λάρισας, 16 Ιουνίου 2020 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ                                         ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

 

Β. Καταρτίζουμε τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως όπως εμφανίζονται στις 

συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή τους για την 

απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ=ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΩΔ. Έσοδα & Εισπράξεις Εγκεκριμένος  Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

0 Τακτικά Έσοδα 3.617.511,76 3.636.063,51 3.611.365,25 3.468.455,52 

1 Έκτακτα έσοδα (πλην 

επιχορηγήσεις 

επενδύσεων) 

427.107,87 2.401.920,75 1.400.517,98 1.336.812,62 

13 Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων 

653.255,03 2.156.755,03 364.488,65 364.488,65 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 

πρωτοβεβαιούμενα 

4.633,77 5.062,69 2.578,73 520,25 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπράξεις ΠΟΕ 1.833.230,29 1.858.943,59 1.852.601.58 84.488,02 

4 Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου & τρίτων 

1.010.186,95 1.058.226,95 1.056.088,36 751.750,07 

5 Χρηματικό Υπόλοιπο 519.899,71 245.732,15 245.732,15 245.732,15 

 Σύνολο Πόρων 8.065.825,38 11.362.724,67 8.533.372,70 6.252.247,28 

ΚΩΔ. Έξοδα Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Τιμολογηθέντα Πληρωθέντα 

60 Αμοιβές & έξοδα 

προσωπικού 

1.418.427,57 1.534.370,85 1.510.126,64 1.503.490,45 

61,62 Αμοιβές αιρετών-Παροχές 

τρίτων 

1.963.488,35 2.580.938,10 2.277.478,97 1.933.357,73 

63,64,65 Φόροι-Τέλη-Δάνεια 1.032.649,45 529.104,40 508.185,75 480.708,11 

66 Προμήθεια αναλωσίμων 459.463,37 649.185,25 534.141,23 415.823,96 

67,68 Μεταβιβάσεις-Λοιπά 

έξοδα 

284.234,60 366.434,60 359.996,08 305.360,28 

81 Πληρωμές ΠΟΕ 441.465,71 486.041,75 463.780,89 389.864,32 

82,85 Αποδόσεις-Προβλέψεις 2.379.953,75 2.489.351,12 13.650,00 701.606,63 

83 Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές ΠΟΕ 

13.697,21 155.338,45 176.789,00 138.221,71 

 Επενδύσεις     

71 Αγορές παγίων 86.900,00 814.524,57 90.138,23 54.818,78 

73 Έργα 465.275,00 1.728.475,00 116.332,10 58.091,42 

74 Μελέτες 80.825,00 27.753,40 1.205,00 1.205,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 200,00 0,00 0,00 

9111 Αποθεματικό 5.000,00 1.007,18 0,00 0,00 

 Σύνολο Εξόδων 8.065.825,38 11.362.724,67 6.051.823,89 5.982.548,39 

 Χ.Υ. 31-12-2018 Έσοδα-

Έξοδα 

6.252.247,28-5.982.548,39 269.698,89€ 
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


