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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
181/2015
από το πρακτικό της 25ης/14-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 4ο :

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
2014 Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 14/12/2015, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12660/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος
Παπακώστας.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δικαιολογημένα απουσίαζαν η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 4ο :

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
2014 Δήμου Αγιάς.
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός,
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.
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του
χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»
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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.
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 2014 του Δήμου Αγιάς και σας καλώ να αποφασίσουμε επ’ αυτού.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς (Αντιπρόεδρος) και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν στην
τοποθέτησή τους:
«Καταψηφίζουμε και θα τοποθετηθούν αναλυτικά επί του θέματος στην Ειδική Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1, 2 και 3 του ν.3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας»,
- τις διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010του 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,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2014 που ψηφίσθηκε με την υπ’
αριθμ.255/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- τις υπ’ αριθμ. 29/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ6Ι-Χ1Β), 48/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ6Ι-Ε0Ψ), 78/2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΗ0Ω6Ι-8ΚΤ), 95/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ04Ω6Ι-ΤΥ7), 110/2014 (ΑΔΑ: 7Η3ΟΩ6Ι-ΡΛΟ), 141/2014
(ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6), 162/2014 (ΑΔΑ: 7ΣΙΘΩ6Ι-Γ3Λ), 183/201 (ΑΔΑ: ΩΞ15Ω6Ι-Ω74), 231/2014 (ΑΔΑ:
67ΗΡΩ6Ι-Ε0Κ) και 249/2014 (ΑΔΑ: ΩΝ64Ω6Ι-ΕΛΟ), αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014,
- τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην
Οικονομική Επιτροπή,
- την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής Γρηγόριου Καλαγιά και Αθανάσιου Τριανταφύλλου,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των
λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής:
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ=ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΩΔ.

Έσοδα & Εισπράξεις

0
1

Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα έσοδα (πλην
επιχορηγήσεις
επενδύσεων)
Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
Έσοδα παρελθόντων
ετών πρωτοβεβαιωμένα
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπράξεις ΠΟΕ
Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου & τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο
Σύνολο Πόρων

13
2
31
32
4
5

ΚΩΔ.

Έξοδα

Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος

Βεβαιωθέντα

4.184.773,56
281.996,38

4.562.846,84
1.272.547,07

4.453.368,16
979.828,14

4.138.723,90
962.243,14

981.068,95

1.340.380,85

458.644,96

458.644,96

77.993,10

110.133,10

41.376,28

36.628,96

0,00
1.589.000,00
977.900,00

0,00
1.610.664,12
977.900,00

0,00
1.590.572,84
645.123,83

0,00
218.500,68
645.123,83

516.686,73
8.609.418,72

624.923,36
10.499.395,34

624.929,36
8.793.843,57

624.929,36
7.084.794,83

Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Τιμολογηθέντα

Πληρωθέντα

Αμοιβές & έξοδα
1.274.450,01
1.413.825,58
1.382.463,88
προσωπικού
61,62
Αμοιβές αιρετών1.578.569,24
2.100.157,45
1.955.085,19
Παροχές τρίτων
63,64,65
Φόροι-Τέλη-Δάνεια
338.389,31
526.157,68
447.096,82
66
Προμήθεια αναλωσίμων
276.450,74
368.701,04
309.149,85
67,68
Μεταβιβάσεις-Λοιπά
254.928,92
438.280,85
368.610,31
έξοδα
81
Πληρωμές ΠΟΕ
1.557.913,75
1.411.638,63
905.632,02
82,85
Αποδόσεις-Προβλέψεις
2.294.669,00
2.317.833,12
12.999,99
83
Επιχορηγούμενες
0,00
456.502,03
449.110,32
Πληρωμές ΠΟΕ
Επενδύσεις
71
Αγορές παγίων
33.960,00
210.353,17
197.253,05
73
Έργα
903.857,75
1.146.358,85
219.564,58
74
Μελέτες
84.230,00
87.187,24
59.288,76
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης
0,00
0,00
0,00
9111
Αποθεματικό
12.000,00
22.399,70
0,00
Σύνολο Εξόδων
8.609.418,72
10.499.395,34
6.306.254,77
Χ.Υ. 31-12-2014 ΈσοδαΈξοδα
Το Χ.Υ. αναλύεται σε 128.594,15€ Δημοτική Κατασκήνωση, 73.247,85 από ΣΑΤΑ 2014
από ΣΑΤΑ 2013 ,34.960,00€ Λογαριασμός Eurobank, 22.905,53 Λοιπά Έσοδα.
60

Εισπραχθέντα

1.378.902,85
1.853.526,03
444.504,59
258.821,12
339.263,91
1.123.322,40
606.303,98
449.110,32

170.343,05
125.430,46
32.952,40
0,00
0,00
6.782.481,11
302.313,72
ΚΑΙ 42.606,19
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Β. Καταρτίζει 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.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς
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1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2014 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 καθοριστική για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου, επειδή παρόλη την αισθητή μείωση των
ΚΑΠ, 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 2014 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. Επιπρόσθετα έγινε προσπάθεια άμεσης ανταπόκρισης και
προσαρμογής του Δήμου στο σύστημα του Κόμβου Διαλειτουργικότητας.
Ο Δήμος στη χρήση 2014 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 2014 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 4.492.834,84 και
αναλύονται σε πίνακα που ακολουθεί, τα οποία με την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων ποσού ευρώ
449.195,54 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 4.942.030,38.
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:
70

Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων

€

72

Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις

€

73

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

€

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

€

75

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών

€

76

Έσοδα κεφαλαίων

€

Σύνολο Οργανικών Εσόδων Α

€

81.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

€

81.03

Έκτακτα κέρδη

€

82.01

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

€

Σύνολο Ανόργανων Εσόδων Β

€

449.195,54

Γενικό Σύνολο (Α+Β)

€

4.942.030,38

0,00
100.201,65
2.084.450,54
2.285.862,79
14.982,69
7.337,17
4.492.834,84
404.487,04
11.565,18
33.143,32

Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις – έργα (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2014, πέρα από τις επιχορηγήσεις
του παραπάνω πίνακα για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων (λογ. 74), ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 458.644,96, ενώ
ποσό ευρώ 232.998,65 αφορά στις αναλογούσες στην παρούσα χρήση επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού και
καταχωρήθηκε στον λογαριασμό 81.01.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσης 2014 έχει ως εξής:
24

Yλικά

€

12.940,90

25

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών

€

273.184,13

26

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

€

152.447,35

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

€

1.375.565,92

61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

€

375.328,80

62

Παροχές τρίτων

€

1.209.078,20

63

Φόροι – Τέλη

€

10.388,91

64

Διάφορα έξοδα

€

426.332,56

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

€

152.146,22

66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

€

486.496,16

67

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις

€

206.819,96

Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων

€

4.680.729,11

81.00

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

€

45.757,49

82.00

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€

198.276,34

Σύνολο Ανόργανων εξόδων

€

244.033,83

Γενικό Σύνολο

€

4.924.762,94

Το παραπάνω ποσό των ευρώ 4.680.729,11 με βάση το φύλλο μερισμού επιμερίσθηκε στις διάφορες
λειτουργίες του Δήμου ως εξής:
Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών

€

2.959.405,29

Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας

€

1.551.815,94

Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων

€

17.361,66

Δ) Στο Χρηματοοικονομικό κόστος

€

152.146,22

€

4.680.729,11

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Με βάση τα παραπάνω το αποτέλεσμα και της έβδομης χρήσης από την εφαρμογή του διπλογραφικού
συστήματος του Δήμου μας, υπήρξε θετικό (πλεόνασμα) με το ποσό των ευρώ 17.267,44.
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5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των
ευρώ 75.324.255,16 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 6.474.870,48 (από τις οποίες ποσό ευρώ
486.496,16 αφορούν στις αποσβέσεις της χρήσεως 2014), η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ
68.849.384,68.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ο Δήμος μας συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αξία συμμετοχής

Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε.

-ΑΕΝΟΛ

141.450,00

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 31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 2.444.428,13, το οποίο αφορά
σε δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την Εθνική Τράπεζα και την Αγροτική Τράπεζα.
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8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου πλην δανείων κατά την 31.12.2014, ανέρχεται
στο ποσό των ευρώ 1.551.065,01 από το οποίο ποσό ευρώ 946.418,19 αφορά σε υπόλοιπα προμηθευτών από έργα
και δαπάνες τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων.
Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31.12.2014 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.899.026,15.

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.12.2014 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 302.313,72 και
βρίσκονται στην Αγροτική Τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Eurobank.

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό 63.200.089,95 €. Στη χρήση έγιναν συνολικές
μεταβολές ποσού 446.110,32 € οι οποίες αφορούν στα ποσά που έλαβε ο Δήμος για εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική πορεία του Δήμου
Αγιάς της χρήσης 2014 θα μπορούσε να ήταν καλύτερη εάν δεν είχαν μειωθεί σε τόσο μεγάλο ποσοστό οι Κ.Α.Π.
καθώς και τα ποσά των επιχορηγήσεων για τη δημιουργία έργων υποδομής.

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, που ήδη εφαρμόζεται,
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.

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται
στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

