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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2019 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του  

        Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2019 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2017 (οικονομικό έτος 2018).  

 
                Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  13 του  μήνα   

Μαρτίου του  έτους  2019, ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 15.30 συνήλθε  σε Τακτική-Ειδική  

Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό 

πρωτοκόλλου  9631/16/08-03-19   έγγραφη  πρόσκληση   του Προέδρου  αυτού. Η πρόσκληση  

επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις-διατάξεις του 

άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6  παρ. 3 

του  Ν. 4071/2012. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν στη 

συνεδρίαση  36   μέλη:  

                                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ 

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 19 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.    

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 20 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α. 2 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.    

3 ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΜΑΘΑΣ Ι.    

4 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 22 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ. 4 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.    

5 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 23 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 5 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.    

6 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 24 ΑΧΟΥΛΙΑ M.      

7 ΘΑΝΟΥ Μ. 25 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.      

8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 26 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.      

9 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 27 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.      

10 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 28 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.      

11 ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ. 29 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.      

12 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 30 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.      

13 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 31 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.      

14 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ 32 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.      

15 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 33 ΒΑΣΙΟΣ Α.      

16 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 34 ΔΗΜΟΥ Π.      

17 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α 35 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.      

18 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 36 ΖΕΡΒΑΣ Γ      

              Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα  Μαγγιώρου 

Αικατερίνη. 

         Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την 

πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου . 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται o κύριος Σταύρος Σαλούστρος Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής, η  Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μαγγέλη Μαρία καθώς και ο υπάλληλος  

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Χρήστος Τίκος (άρθρο 163 παρ. 4 του 

Ν. 3463/2006) .  
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Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης σχετικό με τη περίληψη , έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' 

αριθμ. 18/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:  

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Aπό το πρακτικό της με αριθμό 4/2019 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                          Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2019 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2017 (οικονομικό έτος 2018). 

 

    Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  6  του  μήνα  

Φεβρουαρίου  έτους  2019 , ημέρα της  εβδομάδας  Τετάρτη    και  ώρα  14.00  συνήλθε  

σε  Τακτική   Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  

από  την αριθμ. Πρωτ. 4480/7/1-2-2019   έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτής . Η 

πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6  παρ. 3 του  Ν. 4071/2012. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  

παρέστησαν στη 7     μέλη: 

                          ΠΑΡΟΝΤΑ                             

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου  ,  Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Ε. Παπαδακάκης 

2 Α. Σοφιανόπουλος , Τακτικό μέλος 2 Χ. Πρεκετές 

3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος   

4 Α. Aδαμόπουλος, Τακτικό μέλος   

5 Α. Βρετού, Τακτικό μέλος   

6 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος   

7 Α. Βάσιος , Τακτικό   μέλος   

        Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, 

εισηγούμενη  το 1Ο  θέμα   της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη,   έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις   των παραγράφων 1,2,3,4 και 

5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν.3463/2006) , το σχέδιο 

έκθεσης αποτελεσμάτων της  χρήσεως 2017 , στην οποία αποτυπώνεται συνοπτικά  η  

οικονομική πορεία του Δήμου στο πέρας της 16ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 

2017  – 31 Δεκεμβρίου 2017), καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 4642/4-2-2019 διαβιβαστικό 

έγγραφο του τμήματος λογιστικού το όποιο έχει ως εξής: 

<< ΘΕΜΑ: Εγκριση  Ισολογισμού χρήσης 2017. 

 

 

      Σας αποστέλλουμε  τον Ισολογισμό του Δήμου, Οικονομικής Χρήσης 2017, σύμφωνα 

με τον Απολογισμό 2017 του Δήμου μας, όπως εγκρίθηκε με τις  181/2018 απόφαση Ο.Ε. 

και  208/10-07-2018 απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  από την Οικονομική Επιτροπή, συμφώνα 

με το άρθρο 163 του 3463/06. 

 
Ο  συντάξας: Tίκος Χρήστος  
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Η  Προιστάμενη Τμήματος              Η Διευθύντρια            Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κών   

          Λογιστικού                              Οικ/κών  Υπηρεσιών              Υπηρεσιών       

Καπετανάκου Σταυρονίκη                   Μαγγέλη Μαρία        Σοφιανόπουλος Αναστάσιος 
 

Συννημένα: 

Ισολογισμός χρήσης 2017 

Προσάρτημα χρήσης 2017 

Σχέδιο Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής>> 
 

      Κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών τον Ισολογισμό της δέκατης έκτης  διαχειριστικής 

χρήσης έτους 2017 .                                                                        

          Στη συνέχεια η  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

        Η Οικονομική  Επιτροπή έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω, το προσάρτημα του 

ισολογισμού,  καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση : 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  KΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό (κ.Βάσιος) 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 : 

1)Την  έγκριση του Ισολογισμού της Δέκατης έκτης  Διαχειριστικής Χρήσης έτους 2017  , 

που αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της παρούσης απόφασης και 

2)Την  διαβίβαση του Ισολογισμού  έτους 2017,   στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 συνοδευόμενo από την 

κάτωθι έκθεση : 

<< ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

  Το 2017 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

  Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις 

παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 16η  από την εφαρμογή του 

Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας, στο Δήμο, στους δημότες αλλά και 

στην εποπτεύουσα αρχή την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών 

στοιχείων του. 

  Τόσο το σύνολο των εσόδων όσο και το σύνολο των εξόδων του Δήμου κατά 

την παρούσα χρήση παρέμεινα περίπου στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα έσοδα και 

έξοδα  της προηγούμενης χρήσης.. 

  Ο Δήμος στη χρήση 2017 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, 

επιχορηγώντας τα Νομικά Πρόσωπα και τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς 

Οργανισμούς που ανήκουν στην δικαιοδοσία του. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό τω € 

21.591.025,69 και με την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων ανήλθαν στο 

ποσό των €  23.642.493,00. 

Ανάλυση των συνολικών εσόδων του Δήμου παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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70 Πωλήσεις  εμπορευμάτων   &  λοιπών αποθεμάτων € 456,45 

72 Έσοδα από φόρους –εισφορές –πρόστιμα-προσαυξήσεις € 1.717.816,52 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  € 7.252.304,95 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 12.405.608,82 

75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών € 23.067,28 

76 Έσοδα κεφαλαίων  € 191.771,67 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 21.591.025,69 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 1.116.280,85 

82 Έσοδα  προηγούμενων  Χρήσεων € 935.186,46 

 Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β € 2.051.467,31 

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 23.642.493,00 

Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις-έργα (λογ.43) που ελήφθησαν το 2017, πέρα από 

τις επιχορηγήσεις του παραπάνω πίνακα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

(λογ.74), ανήλθαν στο ποσό των   €  51.284,22. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Τα συνολικά έξοδα της παρούσας χρήσης ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 

24.683.028,80 και αναλύονται ως κατωτέρω:  

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών € 166.314,80 

Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων στοιχείων € 57.335,16 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 7.279.161,27 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 624.276,95 

Παροχές τρίτων € 3.068.472,50 

Φόροι - Τέλη € 19.297,18 

Διάφορα έξοδα € 2.003.369,37 

Τόκοι και συναφή έξοδα € 268.832,58 

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος € 3.383.682,68 

Παροχές - επιχορηγήσεις -επιδοτήσεις € 7.334.067,59 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης € 191.775,97 

Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων € 24.396.586,05 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 9.386,53 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων € 39.805,74 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα € 237.250,48 

Σύνολο Ανόργανων εξόδων € 286.442,75 

Γενικό Σύνολο € 24.683.028,80 

 

Το παραπάνω ποσό των οργανικών εξόδων € 24.396.586,05, με βάση φύλλο μερισμού 

εξόδων, επιμερίσθηκε στις κατωτέρω λειτουργίες του Δήμου: 

Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 21.683.367,57 
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Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας  € 2.407.981,23 

Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων € 36.404,67 

Δ) Στους Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα € 268.832,58 

Σύνολο € 24.396.586,05 

 

  4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

  Με βάση τα παραπάνω το αποτέλεσμα της χρήσης, με την εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος από τον δήμο  μας, ήταν αρνητικό (έλλειμμα) με το ποσό των 

€ 1.040.535,80. Με το έλλειμμα αυτό των € 1.040.535,80. πλέον του φόρου εισοδήματος 

που υποχρεώθηκε ο δήμος να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού € 63.895,02 

δηλαδή με συνολικό ποσό € 1.104.430,82 μειώθηκε το υπόλοιπο του πλεονάσματος της 

31/12/2017 από   € 5.662.102,96 σε  € 4.557.672,14 

  Όπως αναφέρεται και ανωτέρω κατά την παρούσα χρήση προέκυψε έλλειμμα 

συνολικού ποσού € 1.040.535,80 ενώ και κατά την προηγούμενη χρήση είχε προκύψει 

έλλειμμα συνολικού ποσού € 1.301.202,04.  

Σημειώνεται ότι, μετά από την υπόδειξη του ελέγχου εσόδων του Δήμου της χρήσης 2011 

που πραγματοποιήθηκε από το  Ελεγκτικό Συνέδριο, στη χρήση 2013 καταχωρήθηκε η 

απαίτηση από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τέλη ακίνητης περιουσίας, 

συνολικού ποσού € 1.581.822,74 που σύμφωνα με την κατάσταση εκκαθάρισης της ΔΕΗ 

μηνός Δεκεμβρίου 2013 παρέμεναν ανείσπρακτα.  

Οι μεταβολές της απαίτησης αυτής , που πραγματοποιήθηκαν με βάση την κατάσταση 

εκκαθάρισης της ΔΕΗ μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους , εμφανίζονται στον κατωτέρω 

πίνακα. 

ΧΡΗΣΗ  ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ   

ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ   ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

2013 Αρχική καταχώριση  € 1.581.822,74 € 1.581.822,74 

2014 Αύξηση € 508.193,86 € 2.090.016,60 

2015 Αύξηση € 277.975,65 € 2.367.992,25 

2016 Μείωση  € -171.847,11 € 2.196.145,14 

2017 Μείωση  € -131.639,60 € 2.064.505,54 

 

  Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω αλλά και από την κατάσταση εκκαθάρισης 

της ΔΕΗ μηνός Δεκεμβρίου 2017 τα ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και 

τέλη ακίνητης περιουσίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 2.064.505,54 

  Σημειώνεται ότι ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να του 

προσκομιστούν από τη ΔΕΗ τα στοιχεία των οφειλετών του ανωτέρω ποσού ώστε στη 

συνέχεια , να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξή του. 

5. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ KAI  ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2017 η αξία 

κτήσεως των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) όπου απεικονίζονται τα 

λογισμικά προγράμματα του Δήμου καθώς και οι μελέτες, ανέρχεται στο ποσό των €  

3.025.262,81 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού €  2.637.546,29 (από τις οποίες 
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ποσό € 65.684,71 αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2017), προκύπτει αναπόσβεστη 

αξία ποσού € 387.716,52 

 

Η αξία κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων του Δήμου  ανέρχεται στο ποσό των € 

96.710.603,02 και αφού αφαιρεθούν οι αναλογούσες σε αυτά αποσβέσεις συνολικού  ποσό   

€ 55.822.275,79 (από τις οποίες ποσό € 3.317.997,97 αφορούν τις αποσβέσεις της 

χρήσεως 2017), η  αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 40.888.327,23, ποσό 

ιδιαιτέρως σημαντικό. Από το ανωτέρω ποσό των € 96.710.603,02 ποσό € 17.702.536,32 

αφορά  γήπεδα-οικόπεδα, ενώ ποσό € 36.515.013,81 αφορά πλατείες, πεζοδρομήσεις και 

οδοστρώματα κοινής χρήσης.  

Ανάλυση των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) και των παγίων στοιχείων 

του Δήμου παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

31/12/2016 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

2017 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

31/12/2016 

  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

2017 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 31/12/2017 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 17.702.536,32 0,00 0,00 0,00 17.702.536,32 

ΚΤΙΡΙΑ -  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 29.823.184,87 292.437,45 15.925.399,71 1.184.137,10 13.006.085,51 

ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 305.200,22 0,00 299.159,44 622,46 5.418,32 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 4.009.885,52 43.803,00 3.286.431,24 104.459,73 662.797,55 

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.352.404,07 84.841,81 2.714.391,29 157.389,05 565.465,54 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.649.371,46 
1.599.585,12 

0,00 0,00 2.506.485,07 
742.471,51 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  2.978.488,12 46.774,69 2.571.861,58 65.684,71 387.716,52 

ΠΑΓΙΕΣ ( ΜΟΝΙΜΕΣ ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 37.690.977,88 898.846,81 30.278.896,14 1.871.389,63 6.439.538,92 

ΣΥΝΟΛΑ 97.512.048,46 3.708.760,39 55.076.139,40 3.383.682,68 41.276.043,75 

  

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ   

   

Ο Δήμος μας συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

31/12/2016 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

31.12.2016 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

2017 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

31/12/2017 

Δημοτική Επιχείρηση 

Αγίου Δημητρίου 439.920,76 -439.920,76 0,00 0,00 

Αθηναϊκό Αέριο 23.712,40 -17.749,93 -32,44 5.930,03 

ΣΥΝΟΛΑ 463.633,16 -457.670,69 -32,44 5.930,03 

7. ΔΑΝΕΙΑ 
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Τα  δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονταν κατά την 

31/12/2017 στο ποσό των   € 4.453.556,16 και οι τόκοι που καταβλήθηκαν για το έτος 

2017 ανήλθαν στο ποσό των   € 248.790,53.  

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου  ανέρχεται στο 

ποσό των € 2.450.614,00 από το οποίο ποσό € 1.492.492 αφορά υπόλοιπα για εξόφληση, 

προμηθευτών από έργα και δαπάνες τρέχουσας και παλαιότερων χρήσεων ενώ ποσό  € 

438.983,58 αφορά  χρεολύσια  δανείων  για  το  έτος  2018 στο  Τ.Π.Δ.. 

Οι απαιτήσεις του  Δήμου μας από βεβαιωμένα έσοδα ανέρχονταν στο ποσό των  € 

5.122.599,75.   

 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2017 ανήλθαν στο ύψος 

των  € 7.839.645,90 από τα οποία ποσό € 13.197,35 αφορά μετρητά  ενώ  ποσό € 

7.826.448,55 αφορά  καταθέσεις σε τράπεζες και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το   Κεφάλαιο του Δήμου  ανέρχεται  στο ποσό  των   €  32.691.152,68.  

 

11. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  

 

Κατωτέρω παραθέτουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του Δήμου για τις 

χρήσεις 2017 και 2016. 

 31/12/2017  31/12/2016  

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 12.210.158,28 
21,54% 

13.126.133,28 
22,28% 

Σύνολο ενεργητικού 56.677.980,13 58.919.635,83 

     

Πάγιο Ενεργητικό 40.898.629,76 
72,16% 

42.039.617,49 
71,35% 

Σύνολο ενεργητικού 56.677.980,13 58.919.635,83 

     
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 

ενεργητικό 

     

Ίδια κεφάλαια  48.666.349,53 
752,74% 

51.007.836,38 
808,17% 

Σύνολο υποχρεώσεων 6.465.186,58 6.311.561,24 

     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου     

     

Σύνολο υποχρεώσεων  6.465.186,58 
11,41% 

6.311.561,24 
10,71% 

Σύνολο παθητικού 56.677.980,13 58.919.635,83 

     

Ίδια κεφάλαια  48.666.349,53 
85,86% 

51.007.836,38 
86,57% 

Σύνολο παθητικού 56.677.980,13 58.919.635,83 

     

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Δήμου    
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Ίδια κεφάλαια  48.666.349,53 
118,99% 

51.007.836,38 
121,33% 

Πάγιο Ενεργητικό 40.898.629,76 42.039.617,49 

     

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων του Δήμου από τα Ίδια Κεφάλαια 

     

Κυκλοφορούν  ενεργητικό 12.210.158,28 
498,25% 

13.126.133,28 
706,46% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.450.614,00 1.858.005,08 

     

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Δήμου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του  

με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού      

     

Κεφάλαιο κινήσεως  12.686.319,36 
103,90% 

14.115.148,51 
107,53% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 12.210.158,28 13.126.133,28 

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος   ενεργητικού  το οποίο 

 χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων      

 ( Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων)    

     

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας       

     

 31/12/2017  31/12/2016  

     

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  -2.805.560,36 
-13,77% 

-2.758.970,86 
-14,95% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 20.377.227,04 18.448.907,33 

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου χωρίς τον συνυπολογισμό των εκτάκτων και  

ανόργανων  αποτελεσμάτων     

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  -1.040.535,80 
-4,40% 

-1.301.202,04 
-5,79% 

Σύνολο εσόδων 23.642.493,00 22.481.163,45 

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου σε σύγκριση  με τα συνολικά του έσοδα 

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  -1.040.535,80 
-2,14% 

-1.301.202,04 
-2,55% 

Ίδια κεφάλαια  48.666.349,53 51.007.836,38 

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει  την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου  

     

Μικτά αποτελέσματα -1.306.140,53 
-6,41% 

-1.936.108,43 
-10,49% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 20.377.227,04 18.448.907,33 

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων του Δήμου 

 

12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

  Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω 

αναλύσεις τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 23.642.493,00 και 

είναι αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά € 1.161.329,55 ενώ τα έξοδα 

της χρήσης ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 24.683.028,80 και είναι αυξημένα σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά € 900.663,31. Τα προνοιακά  επιδόματα  κατά την 
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παρούσα χρήση ανήλθαν στο συνολικό ποσό των  € 4.240.686,12 με τα οποία 

προσαυξήθηκαν τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα της χρήσης. Με βάση τα ανωτέρω  και 

λαμβανομένου υπόψη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος η χρήση κρίνεται 

ενθαρρυντική. >> 

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 18/06-

02-2019 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                           Α. Σοφιανόπουλος 

     Α. Bρετού 

                                                                                                Α. Αδαμόπουλος 

     Χ. Καραχάλιος  

      Δ. Μπουραντώνης 

                                                                                               Α. Βάσιος 

                    

                  Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  >>       
 

Αρχικά  ο λόγος δόθηκε στη Δήμαρχο η οποία εισηγήθηκε τον Ισολογισμό για 

το έτος 2017 καθώς και στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Αναστάσιο 

Σοφιανόπουλο  του οποίου η εισήγηση έχει ως εξής: 

<< ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01/01/2017-31/12/2017 

 

Άγιος Δημήτριος , 13/03/2019 

 

 Το 2017 ήταν μια σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των Οικονομικών του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

 Μέσα στην δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας, 

ΜΕΡΙΜΝΑ μας ήταν να σταθεροποιηθούν τα Οικονομικά δεδομένα, χωρίς αυτό σε καμία 

περίπτωση να αποβεί εις βάρος του σημαντικού κοινωνικού έργου που παράγεται από 

την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ μας υπηρεσία. 

Eπίσης, θέλησή μας ήταν να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο που παράγουν τα Νομικά μας 

πρόσωπα, δίνοντάς τους αυξημένες επιχορηγήσεις και να ενισχύουμε με έκτακτες 

οικονομικές ενισχύσεις τόσο τις Σχολικές μας Επιτροπές όσο και τους Συλλόγους που 

παράγουν Πολιτισμό και Αθλητισμό. 

 Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται , η χρονιά που 

πέρασε ήταν η 16η από την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 

επιτρέποντας, στο Δήμο ,στους δημότες αλλά και στην εποπτεύουσα αρχή την σωστή 

παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του. 

 Τόσο το σύνολο των εσόδων όσο και το σύνολο των εξόδων του Δήμου κατά 

την παρούσα χρήση παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα έσοδα και 

έξοδα της προηγούμενης. 

 Όπως εμφανίζεται στην κατάσταση Αποτελεσμάτων , το Αποτέλεσμα 

Χρήσεως έχει ως εξής: 

α) τα συνολικά έσοδα : 23.642.493,00 ευρώ  

β) τα συνολικά έξοδα : 24.683.028,00 ευρώ 

 

 Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα της χρήσης είναι αρνητικό (έλλειμα) και 

ανέρχεται στο ποσό των 1.040.535,00 ευρώ. 

Το έλλειμμα αυτό προσαυξάνεται με τον φόρο Εισοδήματος που κατέβαλλε ο Δήμος στο 

Ελληνικό Δημόσιο ποσού 63.895,02 ευρώ . Συνεπώς το συνολικό έλλειμμα της χρήσης 

ανήλθε στο ποσό των 1.104.430,00 ευρώ. 

 Επισημαίνω ότι το συνολικό έλλειμμα του 2016 ήταν 1.356.164,00 ευρώ. 

ΑΔΑ: Ψ6Ρ9Ω63-ΘΨ6



  10 

 Συμπερασματικά, έχουμε μείωση του ελλείμματος κατά 251.734,00 ευρώ. 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ – ΤΑΜΕΙΟ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ ) 

ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 12.210.158,00  ΕΥΡΩ. 

ΕΝΩ ΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΦΟΡΟΙ 

ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ 2018 -ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – 

ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΛΠ) ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 2.450.614 ΕΥΡΩ . 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΝΑ 

ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. 

 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ 7.839.645,00 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ 

31/12/2017. 

 Τα ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΕΗ 12/2017 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 2.064.505,00 ευρώ. 

 Γίνεται προσπάθεια από την Υπηρεσία για άντληση στοιχείων ανά οφειλέτη 

μέσω της ΓΓΠΣ και ακολούθως θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξή 

τους. 

 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ για μη είσπραξη Τελών 

Καθαριότητας και Φωτισμού και Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με την κατάσταση της 

ΔΕΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ) ανέρχεται στο 1.100.000,00 ευρώ . 

 Κλείνοντας ο Ισολογισμός καταδεικνύει ότι η χρηματοοικονομική εικόνα 

του Δήμου εμφανίζεται με Θετική πορεία δεδομένης της γενικότερης οικονομικής 

κατάστασης.  

 Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Ορκωτό λογιστή μας κ. Σαλούστρο για την 

άψογη και εποικοδομητική συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και την 

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μαγγέλη  και τον λογιστή του Δήμου μας κ. 

Τίκο για την εξαιρετική τους δουλειά. 

   Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, 

    Αναστάσιος  Σοφιανόπουλος>> 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις στις οποίες απάντησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κος Σοφιανόπουλος, η Δήμαρχος και ο κ. Σταύρος Σαλούστρος – Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής- και στην συνέχεια οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων. Οι 

απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,  κατεγράφησαν αναλυτικά στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Συνοπτικά μεταξύ  άλλων ανέφεραν τα εξής: 

- Κ. Πρεκετές: Ότι ο Ισολογισμός είναι στάσιμος και διεκπεραιωτικός χωρίς όραμα, 

ότι το ύψος των δανείων 4.453.556,16 ευρώ είναι μεγάλο και οι ετήσιοι τόκοι για 

το 2017 ανέρχονται στα 248.790,53€, ότι τα σχολεία εγγράφονται ακόμα με 0,01 

ευρώ παρόλο που έχουν μεταγραφεί στο κτηματολόγιο  η αξία τους τους δεν έχει 

αποτιμηθεί παρόλη την επαναλαμβανόμενη σύσταση των ορκωτών λογιστών κάθε 

χρόνο, ότι εκκρεμεί έγκριση από το Ελεγκτικό συνέδριο για τις κλοπές 2009 και 

2010, ότι εκκρεμούν πολλές αγωγές κατά του Δήμου για να έχουμε καθαρή εικόνα 

της χρήσης,  ότι υπάρχου 17.885 χρεώστες προς το Δήμο εκ των οποίων 

2.600.000,00 ευρώ παρέμειναν ακίνητα την τρέχουσα χρήση , ότι έχουμε λοιπές 

προβλέψεις ύψους 1.100.000,00 ευρώ ποσό που μοιάζει τυχαίο (από που 

προκύπτει) ίσα – ίσα για να ισοσκελίσει ενεργητικό με παθητικό , ότι υπάρχουν 

συνεχή ελλείμματα από το 2014 έως το 2017 συνολικού ύψους 5.6660.000 ευρώ 

και έλλειμα για το 2018 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2018 που ψηφίστηκε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, κά.   

- Κ. Κουτσοβασίλης: ότι από την  γενική εικόνα του Ισολογισμού τα Έσοδα 

ανέρχονται σε 23.642.493€ και τα   Έξοδα  σε 24.683.028€ , το έλλειμμα  της 

χρονιάς  ανέρχεται σε 1.104.430€ και  το συνολικό πλεόνασμα σε 4.557.672€  

αλλά βαίνει μειούμενο και σε σχέση με τα ποσά που διεκδικούνται στις αγωγές και 
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τις επισφαλής απαιτήσεις, περίπου 500.000€, δημιουργούν επισφάλεια και 

αβεβαιότητα για τον συγκεκριμένο ισολογισμό, ότι η κατάσταση οφειλετών της 

ΔΕΗ  στα αποτελέσματα χρήσης 2.064.505€ (μπορεί να έχουν γίνει φέτος 

διαδικασίες ) αλλά για τον συγκεκριμένο ισολογισμό είναι πρόβλημα, ότι τα 

οικόπεδα των σχολείων στην σελ6-Γήπεδα Οικόπεδα,  που αν και έχουν 

καταχωρηθεί ή μετεγγραφεί στο κτηματολόγιο εμφανίζονται με αξία 0,01€ και ότι 

ο ορκωτός αναφέρει ότι  δεν έχουν γίνει ώστε να αποτιμηθούν τα οικόπεδα και τα 

κτίρια στην αντικειμενική τους αξία που σημαίνει αύξηση παγίων και κεφαλαίου 

Δήμου και φυσικά οι αναλογούσες  αποσβέσεις Ενέργειες που δεν έχουν γίνει για 

πολλά χρόνια, ότι τα αποθέματα…σελ.15  είναι ένα πρόβλημα που μεταφέρεται 

κάθε χρόνο, δεν υπάρχει οργανωμένη αποθήκη, το ποσό αγοράς αποθεμάτων είναι 

206.138€ και αναφέρει ο ορκωτός ότι θα έπρεπε να παρακολουθείται κατά την 

διάρκεια χρήσης και να συγκρίνεται το υπόλοιπο με την φυσική απογραφή, ότι 

στην κατάσταση χρεωστών … έχουμε πρόσωπα-δημότες  με χρέος 120.000 και 

παρατηρεί και εταιρίες πχ. ΔΕΗ με χρέος 50.626€.  Στην ερώτηση τι ενέργειες 

πρέπει να γίνουν  και τελικά έως πότε,  απάντησαν μόνο 3. Τέλος, ανέφερε ότι για 

όλους τους παραπάνω λόγους έχουν για τον συγκεκριμένο ισολογισμό επισφάλεια 

και αβεβαιότητα 

- Κα Δήμου: ότι δεν στέκονται στο κομμάτι της λογιστικής και θεωρούν ότι ο 

Ισολογισμός αποτυπώνει σωστά την πραγματικότητα, ότι με βάση και τους 

προϋπολογισμούς βλέπουν τι γίνεται κάθε χρόνο, ότι τους απασχολεί περισσότερο 

τι είδους ανάγκες καλύπτονται , γιατί μπορεί ο Δήμος να έχει αποθεματικό αλλά να 

μην καλύπτει ανάγκες που πρέπει, ότι εφόσον υπάρχει έλλειμα θα πρέπει η 

Διοίκηση να θέσει το θέμα της χρηματοδότησης , να διεκδικήσει δηλαδή 

μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση για να καλύψει τις ανάγκες, δεν συμφωνούν 

με την κάλυψη αναγκών του Δήμου με δάνειο, για τα ανείσπρακτα της ΔΕΗ ότι 

υπάρχουν δημότες οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους ούτε προς 

τη ΔΕΗ, ότι θα ήθελαν τα στοιχεία των οφειλετών της ΔΕΗ για να γνωρίζουν ποιοι 

από αυτούς μπορούν να πληρώσουν (πχ μεγάλες επιχειρήσεις), ότι το ίδιο ισχύει 

και με τους άλλους οφειλέτες, ότι είναι ευθύνη της Διοίκησης (πολιτική απόφαση) 

να δώσει κάλυψη στις υπηρεσίες για να προβούν σε διαγραφές και ελαφρύνσεις 

των λαϊκών οικογενειών, κ.ά. 

- Κα Αχουλιά: ότι έχει καλυφθεί από τους προλαλήσαντες και  όσον αφορά τους 

μικροοφειλέτες να εξεταστούν με βάση τα εκκαθαριστικά τους ώστε να μπορούμε 

να διαγράψουμε τις οφειλές τους. 

- Κ. Βρεττός: διότι αναρωτήθηκε τι γίνεται με τον έλεγχο των αναλωσίμων, διότι θα 

ήθελε να γνωρίζει από πότε προέρχονται οι οφειλές των οφειλετών, για τις αγωγές 

ότι θα ήθελε να γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκονται , τι θα γίνει με τα χρήματα από 

τις κλοπές, τι σημαίνει για το Δήμο ότι έχει γίνει ΕΔΕ , ότι το δάνειο φαίνεται σαν 

να το πληρώνουμε από το 2022 και πέρα, ότι του κάνει εντύπωση ότι αφού τα 

έσοδα έχουν αυξηθεί και τα έξοδα έχουν μειωθεί πως γίνεται τα αναλώσιμα να 

έχουν αυξηθεί κατά 17% και η ανάλωση ανταλλακτικών παγίων κατά 70% και ότι 

θα έπρεπε να αναφέρεται από τον ορκωτό τι δεν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια 

και τι θα πρέπει να γίνει. Επίσης, ανέφερε ότι ο Ισολογισμός έχει δύο σκέλη , το 

τεχνοκρατικό και το πολιτικό και ότι στις ερωτήσεις του είχε έναν τέτοιο 

χαρακτήρα γιατί πίστευε ότι ο ορκωτός θα μπορούσε αφού κρίνεται και η δική του 

έκθεση να είναι πιο τεχνοκρατικός ώστε να μπορέσει το δημοτικό συμβούλιο να 

αξιολογήσει πολιτικά τα συμπεράσματα των οικονομικών στοιχείων και ότι γι’ 

αυτό όταν άκουσε από τον ορκωτό για κάποια θέματα ότι αυτό γίνεται και σε 

άλλους δήμος δεν καλύφθηκε διότι έχει (ο ορκωτός) ορκιστεί να υπηρετεί τον 

νόμο. Ότι σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλοοφειλετών που έχει προσφυγή νομικά ο 

Δήμος πως γνωρίζει ο ορκωτός ότι  μπορεί να τις κερδίσει ο Δήμος και ότι αν έχει 

τέτοια πληροφόρηση θα πρέπει να το αναφέρει στην έκθεση. Για το θέμα της 

κλοπής αναρωτήθηκε αν το ποσό που είχε δικαίωμα να έχει στο ταμείο ο 
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υπάλληλος είναι πολλαπλάσιο απ’ αυτό που είχε , άσχετα από το πειθαρχικό 

σκέλος, αν αυτό θεωρείται έλλειμα στο ταμείο ή αποτέλεσμα κλοπής. 

- Κ. Γιαννέζος:  ότι δεν υφίσταται θέμα εμπιστοσύνης, αλλά καταψηφίζουν τον 

Ισολογισμό για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της η κα Δήμου και 

επειδή δεν έχουν ψηφίσει ούτε τον προϋπολογισμό. 

      Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση - Έκθεση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τον Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2017, το 

Προσάρτημα Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την Έκθεση Ελέγχου επί του 

Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Σαλούστρου Σταύρου, καθώς και τον Ισολογισμό της 

31ης Δεκεμβρίου 2017 με το Πιστοποιητικό αρμοδίως υπογεγραμμένο, τις  τοποθετήσεις, 

τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και τις απαντήσεις που δόθηκαν, μετά από συζήτηση 

έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Α) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 25 υπέρ, 8  κατά  (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά, Μαλαθούνης, Κοκοτσάκης, 

Βρεττός, Δήμου, Γιαννέζος, Ζέρβας) και 3 λευκά  (κ.κ. Κουτσοβασίλης , Αντιμισάρη, 

Βάσιος),  για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω στις τοποθετήσεις τους, καθώς και 

για όλους  τους άλλους λόγους που αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. . 

Την έγκριση του Ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2017 – 16ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 

Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

απόφασης, του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (βάσει του 

άρθρου 1 Π.Δ. 315/1999) καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . 

 

Β) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 35 υπέρ και 1 λευκό (κ. Βρεττός) για τους λόγους που αναφέρονται 

παραπάνω στην τοποθέτησή του, καθώς και για όλους  τους άλλους λόγους που αναλυτικά 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. . 

 

Την  απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Σταύρου Σαλούστρου από κάθε 

ευθύνη. 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  71/13-03-2019.    

Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

 

Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ            O  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                  ΜΕΛΗ 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ                        BΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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