Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 5/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:49/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.3928/
14.2.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα-Μακρή Αικ.
7) Μπραντζουκάκης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.5-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,για σύνταξη έκθεσης και την
κατάρτιση του απολογισµού-ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης
έτους 2011.
Εισηγ: Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος
O Εισηγητής αναφέρει:
Εχοντας υπόψη:
«1.Την αρ.48/14 απόφαση της Ο.Ε. έγκριση συµπληρωµατικών δεδοµένων
απογραφής έναρξης 1/1/2011
2. Τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του
∆ήµου υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη 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 Oικονοµική
επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου,
υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το

κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων 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 ∆ήµοι 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 ∆ήµου, 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 ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και
εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό
και διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. 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.»
Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 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 Β∆ 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 ∆ήµου µας µέσω του ∆ηµάρχου 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 2011 και σας καλώ να ψηφίσουµε επ’
αυτού».
Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού 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
∆ηµάρχου στην Οικονοµική Επιτροπή
• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959
• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2011 , όπως κυρώθηκε µε την αριθ.
109/11 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα µε
τις ανάγκες του ∆ήµου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα

Οµόφωνα αποφασίζει
Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονοµικής επιτροπής µε τα κάτωθι στοιχεία έπειτα
από τον έλεγχο των λογαριασµών που κατέθεσε ο δηµοτικός ταµίας, ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06
Α. Έσοδα Χρήσης

Χρηµατικό Υπόλοιπο
Προηγούµενης Χρήσης Προϋπολ/ντα
Τακτικά
1.056.767,34

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα
1.148.901,83

Εισπρακτέα
υπόλοιπα
0,00

1.192.457,34

0,00

Έκτακτα

1.192.457,34

1.148.901,83
1.192.457,34

Έκτακτα Ειδικευµένα

1.031.315,54

1.372.295,19

1.372.295,19

0,00

Σύνολο Α

3.280.540,22

3.713.654,36

3.713.654,36

0,00

Έσοδα Χρήσης
Τακτικά

Προϋπολ/ντα
17.562.044,33

Βεβαιωθέντα
11.798.710,37

Εισπραχθέντα
10.615.841,43

Εισπρακτέα
υπόλοιπα
1.182.868,94

Εκτακτα

23.919.725,91

11.214.547,32

10.925.954,60

288.592,72

Εισπράξεις από ∆άνεια & 2.646.069,51
ΠΟΕ

3.288.709,82

519.858,39

2.768.851,43

Εισπράξεις
υπέρ 2.803.000,00
∆ηµοσίου & τρίτων

2.147.958,06

2.147.958,06

0,00

Σύνολο Β

46.930.839,75

28.449.925,57

24.209.612,48

4.240.313,09

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

50.211.379,97

32.163.579,93

27.923.266,84

4.240.313,09

Β. ∆απάνες Χρήσης
Είδος
∆απάνης
Σύνολο Εξόδων

Προϋπολ/σες
50.062.203,00

Ενταλθείσες
24.589.574,60

Πληρωθείσες
24.589.574,60

Αδιάθετες
πιστώσεις
25.472.628,40

Αποθεµατικό

149.176,97

0,00

0,00

149.176,97

Σύνολο

50.211.379,97

24.589.574,60

24.589.574,60

25.621.805,37

Γ. Χρηµατικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασµού

Χρηµατικό Υπόλοιπο

Τακτικά

25.771,67

Έκτακτα

256.781,50

Έκτακτα Ειδικευµένα

3.051.139,07

Σύνολο

3.333.692,24

Β. Καταρτίζει τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως

και

ενσωµατώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως
2011 και παράλληλα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή
τους για την απαραίτητη έγκρισή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 συνοπτικά έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

31.12.2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
01.01.2011

Μεταβολή
%

Μεταβολή
€

835.508,90

638.183,65

30,92%

197.325,25

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
105.374.587,71
Συµµετοχές
και
άλλες
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 147.985,28
Σύνολο
πάγιου
ενεργητικού
105.522.572,99

103.004.738,07 2,30%

2.369.849,64

147.985,28

0,00

0,00%

103.152.723,35 2,30%

2.369.849,64

Απαιτήσεις

5.237.848,37

3.492.863,61

49,96%

1.744.984,76

Χρεόγραφα

33.112,07

117.510,74

-71,82%

-84.398,67

3.621.519,87

-7,95%

-287.827,63

7.231.894,22

18,98%

1.372.758,46

628.363,97

119,29%

749.565,22

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
3.333.692,24
Σύνολο
κυκλοφορούντος
ενεργητικού
8.604.652,68
Μεταβατικοί

λογαριασµοί 1.377.929,19

ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

116.340.663,76

111.651.165,19 4,20%

31.12.2011

01.01.2011

Μεταβολή
%

Μεταβολή
€

59.988.878,45

1,79%

1.071.775,56

42.932.693,26

14,10%

6.054.617,59

0,00%

-949.032,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο
61.060.654,01
∆ιαφορές αναπροσαρµογής επιχορηγησειςδωρεές
48.987.310,85
παγίων

4.689.498,57

Αποτελέσµατα εις νέον

-949.032,66

0,00

Καθαρή θέση

109.098.932,20

102.921.571,71 6,00%

6.177.360,49

Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00%

0,00

2.616.103,93

2.990.621,12

-12,52%

-374.517,19

∆άνεια βραχυπρόθεσµα
427.482,11
Υποχρεώσεις
σε
3.768.429,38
προµηθευτές
Λοιπές
βραχυπρόθεσµες
429.716,14
υποχρεώσεις

498.788,28

0,00%

-71.306,17

4.695.345,79

-19,74%

-926.916,41

544.838,29

-21,13%

Σύνολο υποχρεώσεων
7.241.731,56
Μεταβατικοί
λογαριασµοί
παθητικού
0,00

8.729.593,48

-17,04%

-115.122,15
1.487.861,92

0,00

0,00%

0,00

Σύνολο παθητικού

116.340.663,76

111.651.165,19 4,20%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μείον:
Πλέον:
Μείον:
Μείον:

Πλέον:
Μείον:
Μείον:
Πλέον:
Πλέον:
Μείον:

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα δηµοσίων σχέσεων
Μερικά
αποτελέσµατα
εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Προβλέψεις υποτίµησης τίτλων και
χρεογράφων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

χρήση
2011
13.333.694,69
15.752.250,62
-2.418.555,93
1.266.805,94
-1.151.749,99
3.519.147,39
10.407,81
-4.681.305,19
94.183,16
84.398,67
161.386,49
-4.832.907,19
3.688.210,54
545.372,58
0,00

4.689.498,57

Μείον:
Μείον:
Μείον:

Μείον:

Έκτακτες ζηµίες
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
Μη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος αποσβέσεις
Αποτελέσµατα χρήσεως

0,00
349.708,59
0,00
-949.032,66
5.259.267,45
5.259.267,45
-949.032,66

Στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία διότι
είναι ο πρώτος Ισολογισµός που καταρτίζεται από τον ∆ήµο που προέκυψε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 49/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

