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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης 38/2018
Ημερ. Απόφασης 2/5/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 6 / 2018 από 2/5/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 2 Μαίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.1900/27/4/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 3
Προέλεγχος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης οικον. Έτους 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 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 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.
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.
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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.»
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,
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.»
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.
Παραθέτω ενώπιόν σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του
οικονομικού έτους 2016 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
 την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου
στην Οικονομική Επιτροπή
 Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 , όπως κυρώθηκε με την αριθ. 234/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο
των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής:
ΕΚΘΕΣ Η ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΕΠ ΙΤ ΡΟΠ Η Σ
ΧΡΗ Σ ΕΩ Σ 2016
Ι. ΙΣ ΟΛΟΓΙΣ Μ ΟΣ
Α. ΓΕΝ ΙΚΕΣ Π ΑΡΑΤ Η ΡΗ Σ ΕΙΣ
1. Το ενεργ η τι κό και το παθη τι κό του Δή μου και τα στοι χεί α των αποτελεσμάτων
αναφέρονται λεπτομ ερώς στον συ νη μμένο Ι σ ολογ ι σμό και στη ν ανάλυ ση του
λογ /σμού Αποτε λέσμα τα Χ ρή σεως.
2. Κατά το υ πό κρί ση χρονι κό δι άστη μα 1/1/2016 - 31/12/2 016 υ φί στανται έσοδα
όπως κάτωθι :
Έσο δα από πώληση αγ αθών και υπηρεσιών :
€ 663.613,79
Έσο δα από φό ρο υς – πρό στιμ α – εισφο ρές:
€
30.587,51
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Τ ακτικές Επιχο ρηγ ήσεις από Κρατικό Π ρο ϋπο λ.:
€ 748.901,99
Σ ύν ο λο :
€ 1.443.10 3,29
Ε νώ προέκυ ψ ε (έλλειμ α) ζημ ίες χρήσης € 19.105,59
3. Ο Δ ή μος π ραγ ματοποί η σε απο σβέσει ς που α ναλογ ού σαν στη ν παρού σα χ ρή ση
ποσού € 239.8 77,88
Β . ΕΙΔΙΚΕΣ Π ΑΡΑΤ Η ΡΗ Σ ΕΙΣ
Αν άλυση μ ερικών στο ιχείων το υ εν εργ ητικο ύ
1. Η αναπόσβεστη αξ ί α του πάγι ου ενεργ η τι κού κατά τη 31-12-2016 ανέρχε ται σε
ποσό € 4.36 0.8 87,89 και η αναπόσβεστη αξ ί α των εξ όδων εγ κατάστα ση ς σε €
311.3 62,34 .
2. Ο ι τί τλοι πάγ ι ας επένδυ ση ς κατά τη 31-12-2 016 ανέρχονται σε € 9. 000,0 0 και
αφορά τη ν συ μμετοχή του Δ ή μου Αλοννή σου στη ν ΑΝΑΠΤΥΞ Ι ΑΚΗ ΠΗΛΙ Ο Υ Α. Ε . Ο ΤΑ
και € 5.86 3,54 αφο ρά τη ν συ μμετοχή του Δ ή μου Αλοννή σου στη ν ΝΑΥΤΙ ΚΗ
Ε ΤΑΙ Ρ Ε Ι Α ΒΟ ΡΕ Ι ΩΝ ΣΠΟΡ ΑΔ ΩΝ.
Παράλλη λα, σ τον Λογ /σμό 18 εμ φανί ζ ονται και οι εγ γ υή σει ς του Δ ή μου προς τη ν
Δ Ε Η, συ νολι κού ποσού € 6.650,40.
3. Ο ι απαι τή σει ς του Δ ή μου από Δ η μότες και τρί του ς ανέρχονταν κατά τη 3 1-122016 στο ποσό των € 308 .108, 06. Έ χει δι ενεργ η θεί πρόβ λεψ η επι σφάλ ει ας ποσού
€ 57.94 1,76.
4. Τα δι αθέσι μα του Δ ή μου ανέρχονται κατά τη 31-12-2016 στο ποσ ό των €
447.4 57,15 τα οποί α αναλύ ονται σε μ ετρη τά € 12. 371,7 8 και καταθέ σει ς όψ εω ς
το ύ ψ ος των οποί ων ανέρχονται σε € 435.085,3 7 .
Αν άλυση μ ερικών στο ιχείων το υ παθητικο ύ
1. Το κεφά λαι ο του Δ ή μου κατά τη 31- 12-20 16 από € 1.1 95. 244,7 3 σ τη 31-122013 ανή λθ ε στ ο πο σό των € 1.3 64. 188. 46 ω ς αποτέλεσ μα τη ς εκκα θάρι ση ς των
δη μοτι κών επι χει ρή σεων ΔΕ ΥΑΑ, ΚΕ Δ Α, ΚΕ ΣΔ Α.
2. Ο ι δωρεές παγ ί ων στο Δ ή μου κατά τη 31-12- 2016 ανέρχ ονται στο ύ ψ ος τ ων €
5.245, 28.
3. Ο ι επι χορη γ ή σει ς επενδύ σεων του Δ ή μου κατά τη 31-12-2 016 ανέρχον ται στο
ύ ψ ος των € 4.307.26 1,57.
4. Ο ι βραχυ πρόθεσμες υ ποχρ εώσει ς του Δ ή μου κατά τη 31-12-2016 ανέρχονται
στο ύ ψ ος των € 52.976,4 8 και αναλύ ονται ως εξή ς:
Γ.
ΥΠ ΟΧΡΕΩ Σ ΕΙΣ
ΧΡΗ ΣΗ 2016
ΙΙ.
Β ραχυπρό θεσμ ες υπο χρεώσεις
1.
Π ρο μ ηθευτές
29.748,93
5.
Υπο χρεώσεις από φό ρο υς – τέλη
14.812,70
6.
Ασφαλιστικο ί ο ργ αν ισμ ο ί
0,00
9.
ΔΕΥΑΑ
2.101,89
Υπο χρεώσεις προ ς λο ιπές συμ μ ετο χικο ύ
ΚΕΔΑ
6.312,96
εν διαφέρο ν το ς επιχειρήσεις
ΚΕΣΔΑ
0,00
Σύνολο
8.414,85
11.
Π ιστωτές διάφο ρο ι
0,00
Σ ύν ο λο Β ραχυπρό θεσμ ων Υπο χρεώσεων
52.976,48

ΑΔΑ: 68ΚΟΩΨ6-ΒΞ6

ΙΙ. ΑΠ ΟΛΟΓΙΣ Μ ΟΣ
Η εκτέλεση του προϋ πο λογ ι σμού του Δ ή μου Αλοννή σου υ λοποι ή θη κε σύ μφωνα με
τι ς αποφάσει ς του Δ η μάρχου , τη ς οι κονομι κή ς επι τροπή ς, του δη μοτι κού
συ μβου λί ου και μέσα από τι ς λογ ι στι κές δι αδι κασί ες όπως επι βάλ λει ο νόμος και
τη ρού νται από το λογ ι στή ρι ο του Δ ή μου . Στη ν ανάλυ ση που επι συνάπτου με
παρακάτω αναλύ ονται ορι σμένα οι κονομι κά στοι χεί α:
Α. ΕΣ ΟΔΑ
Τα έσοδα προϋ πολογ ί στη καν στο ύ ψ ος τ ων 3.452. 886,1 9€, βεβαι ώθη καν
2.959 .16 8,08 € που εί ναι το 85,70 % των προϋ πολογ ι σθέντ ων από τα οποί α
ει σπράχθη καν 2.74 2.44 5,74 € που εί ναι το 79, 42% των προϋ πο λογ ι σθέντων και
92,67 % των βεβαι ωθέντων, έχοντας ει σπρακ τέα υ πόλοι πα 216.722, 34 €.
Α1. Τ ΑΚΤ ΙΚΑ ΕΣ Ο ΔΑ
Τα τακτι κά έσοδα προϋ πολογ ί στη καν στο ποσό των 1.577 .244, 31€, βεβαι ώθη καν
τα 1.47 5.8 89,75 € που εί ναι το 93,5 7% των π ροϋ πολογ ι σθέντ ων από τα ο ποί α
ει σπράχθη καν τα 1.420.3 56,35 €, δη λαδή το 90,05% των προϋ πολογ ι σθέντων και
96,24% των β εβαι ωθέντων. Η δι αφορά με τα προϋ πολογ ι σθέν τα προκύ π τει από
όλες τι ς κα τη γ ορί ες σε αντί θεση με τη ν δι αφορά των ει σπ ραχθέντων από τα
βεβαι ωθέντα ύ ψ ου ς 55.5 33,40 € που οφεί λεται κυ ρί ως στα ει σπρακ τέα υ πόλοι πα
από προσόδου ς από ακί νη τη περι ου σί α ύ ψ ου ς 817,74 €, από τέλη και δι και ώματα
χρή ση ς ύ ψ ου ς 54.594,06 €, και από έσοδα από λοι πά τέλη δι και ώματα και
παροχή υ πη ρεσι ών ύψ ου ς 121,60€.
Α2. ΕΚΤ ΑΚΤ Α ΕΣ ΟΔΑ
Τα έκτακτα έσοδα π ροϋ πολογ ί στη καν στο ποσό των 570. 264,9 3€, βε βαι ώθη καν τα
238.3 63,79 € που εί ναι το 41,80% των προ ϋ πολογ ι σθέντων από τα οποί α
ει σπράχθη καν τα 2 36.3 34,94 € δη λαδή το 99,1 5 % των βεβαι ωθ έντων. Η δι αφο ρά
με τα υ πόλοι πα ει σπραχθέντα ποσ ού 845,00 € αφορά προσαυ ξ ή σει ς και πρόστι μά
γ ι α παραβάσει ς από καταλογ ι στι κές πράξ ει ς και 1.183,85 € αφορά έσοδα από τη ν
πώλη ση αγ αθών ή τη ν παροχή υ πη ρεσι ών - ει σπράξ ει ς από καταχωρή σει ς
ί ντερνετ.
Β . ΕΞ ΟΔΑ
Ο ι δαπάνες του Δ ή μου προϋ πολογ ί στη καν στο ύ ψ ος των 3.452.8 86,19 €, από τα
οποί α εντάλθη καν και πλη ρώθη καν τα 2.294.98 8,59€
Ο ι αμοι βές και έξ οδα προ σωπι κού παρ ου σι άζ ου ν μί α μεί ωση σε σχέ ση με τι ς
προβλ έψ ει ς λόγ ο των περι κοπών σε μι σθού ς που έγ ι ναν από τη ν κεντρι κή
δι οί κη ση και των περι ορι σμένων προσλή ψ εων σε εποχι κό προσωπι κό. Γενι κότερα
οι δαπάνες του δή μου έγι ναν με γ νώμονα το οι κονομι κό περι βάλλον
περι ορί ζ οντας τες όσο το δυ νατόν περι σσότε ρ ο και δι ασφαλί ζ οντας ταυ τόχρονα
τη ν ομαλή λει του ργ ί α του Δή μου .
Ο Δ ή μος υ λοποί η σε τι ς προβ λέψ ει ς επ ενδύ σεω ν σε έ ργ α, με λέτε ς, τεχνι κά έργ α,
προμή θει ες παγ ί ων κ. λ. π. σε π οσοσ τό 5 9,57% τ ου προϋ πολογ ι σμού . Η εκ πλή ρω ση
των υ ποχρεώσεων Π. Ο . Ε ανέρχεται στο 62,25 % του προϋ πολογ ι σμού .
Το μεγ αλύ τε ρο ποσο στό δαπανών πραγ ματοποι ή θη καν γ ι α πλη ρωμές ΠΟ Ε 20,81% ,
ακολου θού ν οι οι κονομι κές δι οι κη τι κές υ πη ρεσί ες 16,5 8% , οι υ πη ρεσί ες
καθαρι ότη τας και η λεκτ ροφωτι σμ ού 16,1 7% , οι γ ενι κές υ πη ρεσί ες 1 4,82% , οι
υ πη ρεσί ες τεχνι κών έ ργ ων 14,2 9% , η υ πη ρεσί α ύ δρευ ση ς-άρδευ ση ς-αποχέτευ ση ς
12,47% , οι λοι πές υ πη ρεσί ες 3,42% , η υπη ρεσί α πολι τι σμού -αθλη τι σμού κοι νωνι κή ς πολι τι κή ς 0,88% , η υ πη ρεσί α νεκροταφεί ων 0,47% και η η υ πη ρεσί α
πρασί νου 0,09% .

ΑΔΑ: 68ΚΟΩΨ6-ΒΞ6

5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΟΕ, επεστράφησαν στο
ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι
υπόλογοι.
6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και
απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.
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.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38 / 2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό
συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Αργυρίου Άγγελος
Δροσάκης Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

