
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

 

Από το πρακτικό 9/2011 της

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δέκα (10) 

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

10620/6-6-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρ

άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

Πλιάκος Αστέριος, 4.  Σαράντη Μαρία

Καπλάνης, τακτικά µέλη της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  Πολύγυρος    27-06-20

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /13581

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

) Ιουνίου 2011 και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

έδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπ

Σαράντη Μαρία, 5 Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

2011 

13581 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

τικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το 

από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε., 3. 

∆ήµητσας ∆ηµήτριος,7. Θωµάς 
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Αριθµός θέµατος: 1ο  Σύνταξη έκθεσης ισολογισµού του Καποδιστριακού 

∆ήµου Πολυγύρου οικ. έτους 2009 
Αριθµός Απόφασης: 78 

 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 

εξής: «Με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 ) 

ορίζονται τα εξής: 

Ο υπάλληλος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου 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. 

Ο ορκωτής 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 
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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.» 

Η Ταµίας του ∆ήµου µας µέσω του ∆ηµάρχου κατέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή λογαριασµό της 

διαχείρισης του οικονοµικού έτους 2009 

Παραθέτω τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού έτους 

2009 και καλώ την Οικονοµική Επιτροπή να ψηφίσει.» 

. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• 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 2009, όπως κυρώθηκε µε την αριθ. 315/2009 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και τις σχετικές 

διατάξεις του κώδικα 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2009 ανήλθαν στο ποσό των  6.930.063,00 €. 

 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.908.685,12€ και τα έσοδα 

προηγουµένων χρήσεων 661.044,97 € τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν 

στο ποσό των 9.499.793,09 €. 

Τα έσοδα της χρήσεως 2009 (λογ. 43), για επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που ελήφθησαν πέρα από 

τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων - ανήλθαν στο ποσό των 2.104.685,43 €. 

  Οι συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου στη χρήση 2009 ανήλθαν στο ποσό των 10.420.663,09 €. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2009 έχει ως εξής: 
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70 Πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών 

αποθεµάτων 

Ευρώ 6.656,93 

71 Πωλήσεις προϊόντων « 1.490,00 

72 Έσοδα από φόρους πρόστιµα προσαυξήσεις                                                            « 798.055,14 

73 Έσοδα από τέλη & δικαιώµατα       « 2.642.984,36 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « 3.235.225,06 

75 Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από 

δωρεές 

« 238.992,66 

76 Έσοδα κεφαλαίων                                                                                                            « 6.658,85 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                   « 6.930.063,00 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 1.908.685,12 

82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων «  661.044,97 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

« 

2.569.730,09 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ « 9.499.793,09 

 

 

 

 

 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2009 έχει ως εξής: 

 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 2.514.432,85 

61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων Αµοιβές και έξοδα 

τρίτων  

« 

342.096,71 

62 Παροχές τρίτων « 1.261.830,81 

63 Φόροι – τέλη « 99.790,83 
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64 ∆ιάφορα έξοδα « 1.612.041,82 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 128.543,91 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 

κόστος 

« 

2.501.507,09 

67 Παροχές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις « 586.648,80 

68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως « 140.730,19 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων Ευρώ 9.187.623,01 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα « 10.210,26 

82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Ευρώ 101.573,57 

  Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων « 111.783,83 

25 Αναλώσεις αναλωσίµων υλικών « 341.824,82 

26 Ανταλλακτικά παγίων « 65.801,35 

  Σύνολο αναλώσεων Ευρώ 407.626,17 

  Γενικό Σύνολο Ευρώ 9.707.033,01 

 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

 Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 4.922.530,07.€.  

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των 4.156.944,37 €, τα έξοδα 

λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 387.230,83 € και τα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα ανήλθαν στο ποσό των  128.543,91 € και τα έξοδα για υποτίµηση παγίων επενδύσεων 0,00 

€. 

  Στα παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγουµένων χρήσεων 111.783,83 €   

προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2009 τα οποία  ανήλθαν στο ποσό των  9.707.033,01 

€. 

 

 Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2009 ποσού 9.499.793,09 € µείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2009 ποσού 9.707.033,01 € αποτελεί το έλλειµµα της χρήσεως  το 

οποίο ανέρχεται σε 207.239,92 €. 
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         Οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2009 ανήλθαν στο ποσού των 9.827.037,25 €. 

 Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2009 ποσού 9.726.393,89  € πλέον τα 

χρηµατικά διαθέσιµα αρχής της χρήσεως ποσού 694.269,20 €, ήτοι συνολικό ποσό 10.420.663,09 €  

µείον τις πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2009 ποσού 9.827.037,25 € πλέον τις επιταγές πληρωτέες 

ποσού 22.919,18 € µας δίνει τα διαθέσιµα τέλους της χρήσεως 2009 που ανέρχονται στο ποσό των 

616.545,02 €. 

             

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις) 

 

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2009 τα πάγια στοιχεία 

του ενεργητικού ανέρχονται στο ποσό των 54.544.060,33 € και αφαιρουµένων των 

αποσβέσεων ποσού 15.381.390,02 €, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 

39.162.670,31 €. 

 

 

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το κεφάλαιο του ∆ήµου ανέρχεται στις 31/12/2009 σε 37.964.664,59 € κατόπιν 

τροποποιήσεως του στη χρήση 2009 η οποία αφορά την λογιστική τακτοποίηση της 

συµµετοχής του ∆ήµου στο κεφάλαιο της ∆ηµοτικής επιχείρησης κατόπιν µετατροπής της 

σε Κοινωφελή σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης της επιτροπής του αρ. 9 του κ.ν. 

2190/1920. 

 

 

8. ∆ΑΝΕΙΑ 

  

 Τα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ανέρχονται στο 

ποσό των 1.922.061,46 € εκ του οποίου 149.764,57 € είναι πληρωτέα στην επόµενη χρήση. 
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9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 

1.893.444,03 €  και οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο ποσό των  2.261.475,96 €.  

 

 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η οικονοµική πορεία του ∆ήµου Πολυγύρου όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της χρήσεως 2009 και την παραπάνω ανάλυση είναι ενθαρρυντική.    

 

Απαιτείται για την άµεση παρακολούθηση της οικονοµικής πορείας του ∆ήµου και της 

πληρέστερης πληροφόρησης της ∆ιοίκησης µε βάση το ∆ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, 

να ολοκληρωθεί από την ∆ιοίκηση η πλήρη µηχανογράφηση του ∆ήµου (αποθήκες κτλ) 

και η σύνδεση τους µε το ∆ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα.              

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της ανωτέρω έκθεσης του ισολογισµού του 

∆ήµου Πολυγύρου, οικονοµικού έτους 2009 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 78/ 2011 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  10η   

Ιουνίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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