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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
=================
Από το 21ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 23ης
Ιουλίου 2018.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 του Δήμου Ορεστιάδας
Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 11496/19.07.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των
εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΛΛΑΣ Δ. (Πρόεδρος)
1. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ Σ.
2. ΓΚΑΚΙΔΗΣ Α.
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
3. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ Γ. (Αναπληρωματικό Μέλος)
3. ΜΑΡΑΣΛΗΣ Ε.
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι.
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε 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 στην Οικονομική 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 Οικονομική 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
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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.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει 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 (2017).
Παραθέτω ενώπιόν σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του
οικονομικού έτους 2017 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού.»
Κατόπιv ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή vα απoφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του
Προέδρου, το άρθρο 163 του ΔΚ (Ν.3463/06), το άρθρο 72 (παρ.1γ) του Ν.3852/2010, 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 2017, όπως κυρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 321/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα, με ψήφους 4 έναντι 2,
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. 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 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΣΟΔΑ
α/α
Περιγραφή
1
2
3
4
5

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικ.
ετών
Λοιπά έσοδα (εισπράξεις
υπέρ Δημοσίου & τρίτων)
Χρηματικό υπόλοιπο
προηγούμενου έτους
31/12/2016
ΣΥΝΟΛΑ

2. ΕΞΟΔΑ
α/α
Περιγραφή
1
2

Έξοδα
Χρηματικό υπόλοιπο
31/12/2017
ΣΥΝΟΛΑ

Προϋπ/σθέντα
Διαμ/νος
8.208.626,52
4.762.146,48

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

8.193.678,52
2.246.086,02

8.130.627,66
2.201.645,67

Υπόλοιπα
εισπρακτέα
63.050,86
44.440,35

2.902.438,65

2.868.803,76

638.125,79

2.230.677,97

2.441.287,25

1.685.972,42

1.683.933,47

2.038,95

8.540.540,19
26.855.039,09

8.540.540,19
23.535.080,91

8.540.540,19
21.194.872,78

0,00
2.340.208,13

Προϋπ/σθέντα

Ενταλθέντα

Υπόλοιπα
πληρωτέα

26.855.039,09

13.062.771,19

Πληρωθέντα
έξοδα
13.062.771,19

13.062.771,19

8.132.101,59
21.194.872,78

26.855.039,09

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:
Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα & προσαυξήσεις
Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έσοδα κεφαλαίων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

31.12.2017
2.556.525,43
450.190,27
5.453.679,60
449.412,52
100.874,58
1.616.491,81
513.060,96
11.140.235,17

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:
1. Κόστος αγαθών & υπηρεσιών
Ανάλυση:
Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά παγίων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων

10.058.268,29
31.12.2017
639.573,39
208.488,82
2.852.343,21
227.848,38
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Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις
Σύνολο
2. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Ανάλυση:
Αναλώσιμα υλικά
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Ανάλυση:
Ταχυδρομικά τέλη
Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά
Δαπάνες δεξιώσεων, έξοδα & κοινωνικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Σύνολο
4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ανάλυση:
Τόκοι και έξοδα δανείων για λειτουργικές δαπάνες
Λοιποί τόκοι έξοδα & προμήθειες τραπεζών
Σύνολο
5. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Ανάλυση:
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις χρήσης
Λοιπά
Σύνολο
6. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Ανάλυση:
Διαγραφές εκπτώσεις χρηματικών καταλόγων
Οφειλές από έργα μετά από δικαστικές αποφάσεις
Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

1.287.772,99
50.037,53
815.299,82
2.278.128,29
1.698.775,85
10.058.268,29
2.175.514,56
31.12.2017
170.013,18
991.785,11
267.474,19
137.760,94
2.633,55
203.824,96
402.022,64
2.175.514,56
71.592,93
31.12.2017
1326,915
3.998,03
66.267,98
71.592,93
38.399,87
31.12.2017
21.865,97
16.533,90
38.399,87
79.796,62
31.12.2017
1.872,00
77.924,62
79.796,62
179.846,00
31.12.2017
51.197,08
61.552,03
67.096,89
179.846,00

Γενικό σύνολο εξόδων (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)= 12.603.418,27
Έσοδα – Έξοδα = 11.140.235,17 – 12.603.418,27 = - 1.463.183,10 Έλλειμμα Χρήσεως
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3. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται
στο ποσό των 117.462.581,22€ και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 74.941.201,48€ η
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 42.521.379,74€.
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 3.611.585,14€ και οι
απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών στο ποσό των 2.255.208,13€.
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο

Υπόλοιπα
31.12.2017
8.585,05
8.123.516,54
8.132.101,59

2. Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, όπως εμφανίζονται στις
συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την
προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μειοψήφησαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αναστάσιος Παπαδόπουλος και Γεώργιος
Γεωργίου, οι οποίοι δήλωσαν κατά τη διαλογική συζήτηση ότι θα τοποθετηθούν σχετικά στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 117/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
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