
Σελίδα 1 από 7 

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Αριθ. Απόφασης 114/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 19/2019 συνεδρίασης της Οικ.  Επιτροπής του Δήμου Γ. 

Καραϊσκάκη. 

 
ΘΕΜΑ: 2ο  Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσεων οικονομικού έτους 2018. 

 

Στην Άνω Καλεντίνη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου 

του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ύστερα από την αριθ. 4722/17-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Δημάρχου, η οποία αναρτήθηκε στην εξώθυρα του δημοτικού καταστήματος  και επιδόθηκε ή 

γνωστοποιήθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010. Πριν από 

την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (7) μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα (4) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίγδος Περικλής  1. Τσαούσης Αντώνιος 
2. Γαλύφας Αθανάσιος  2. Κουφούλης Νικόλαος 
3. Χήτας Βασίλειος  2. Πλακούτσης Παναγιώτης 
4. Καλαμπόκης Παναγιώτης   

  (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
  νόμιμα και εμπρόθεσμα κλήθηκε) 

 
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας 

αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και εισηγήθηκε το θέμα αυτό λέγοντας: 

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. 
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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. 

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 ταμείου 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: 
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«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.» 

 

Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της 

διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε.  

 

Παραθέτω ενώπιων σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 

του οικονομικού έτους 2018 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού. 

Η Δημαρχιακή επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

 Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

 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 2018, όπως κυρώθηκε με την αριθ. 261/2017 

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. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 

 
1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα και εκθέτει 

τα παρακάτω στοιχεία: 
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Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 
 31/12/2017 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 168.067,93 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.115.166,34 
ΤΑΚΤΙΚΑ 617.794,38 
ΣΥΝΟΛΟ 1.901.028.65 

 
 

Έσοδα Χρήσης Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Παραγραφές 
- Διαγραφές 

Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
Υπόλοιπα 

Έκτακτα Ανειδίκευτα 950.047,12 405.796,20 3,56 405.709,01 83,63 
Έκτακτα Ειδικευμένα 8.034.221,16 2.238.603,85 0,00 2.134.791,14 103.812,71 
Τακτικά 3.253.930,42 2.917.604,87 445,96 2.481.618,68 435.540,23 
ΣΥΝΟΛΟ  12.238.198,70 5.562.004,92 449,52 5.022.118,83 539.436,57 
 
 

Έξοδα χρήσης Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα 
Πληρωτέα 

Αποθεματικό 4.758,94 0,00 0,00 0,00 
Έκτακτα Ανειδίκευτα 365.310,00 203.770,33 203.770,33 0,00 
Τακτικά 8.435.725,95 1.120.641,13 1.120.641,13 0,00 
Έκτακτα Ειδικευμένα 3.432.403,81 2.104.865,38 2.104.865,38 0,00 
Σύνολο 12.238.198,70 3.429.276,84 3.429.276,84 0,00 
 

 
Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 
 31/12/2018 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 201.938,68 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.014.150,01 
ΤΑΚΤΙΚΑ 376.753,30 
ΣΥΝΟΛΟ 1.592.841,99 
 

 
Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου την 31/12/2018 ανήλθε στο ποσό των 1.592.841,99 €, εκ του 

οποίου ποσό 376.753,30 € αφορά τακτικά έσοδα του Δήμου, ποσό 201.938,68 € έκτακτα 

ανειδίκευτα και ποσό 1.014.150,01 € έκτακτα ειδικευμένα. 

 

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης και 

εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018 

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 197.090,07 

Έξοδα εγκαταστάσεως 197.090,07 

    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 8.160.652,08 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 30.145,53 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 8.190.797,61 

    

Απαιτήσεις 599.021,84 

Χρηματικά Διαθέσιμα 1.592.841,99 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.191.863,83 

    

Γενικό Σύνολο ενεργητικού 10.579.751,51 

    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2018 

Κεφάλαιο 4.610.094,28 

Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων 5.365.668,41 

Αποτελέσματα εις νέον 437.070,83 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10.412.833,52 

    

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 4.912,18 

    

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 160.537,06 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.418,71 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 50,04 

Σύνολο υποχρεώσεων 162.005,81 

    

Γενικό Σύνολο παθητικού 10.579.751,51 

 

ΑΔΑ: ΩΖΠ1Ω9Ξ-04Φ



Σελίδα 6 από 7 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 
 

    Χρήση 

    2018 

  Κύκλος εργασιών 1.374.682,01 

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 2.366.608,02 

  Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης -991.926,01 

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις – ενοίκια) 718.188,93 

  Σύνολο -273.737,08 

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 591.652,00 

Μείον: Έξοδα δημοσίων σχέσεων 31.539,54 

  Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης -896.928,62 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 19.604,57 

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 2.474,25 

  Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης -879.798,30 

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 671.903,88 

Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 126.003,69 

Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 15.442,08 

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.266,53 

Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 60.634,11 

  Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) -130.349,29 

  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 818.853,03 

Μείον: Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 818.853,03 

  Αποτελέσματα χρήσεως (πλεόνασμα) -130.349,29 

 
 

 
3. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

Δεν συστάθηκε καμία απόφαση της Ο.Ε. για πάγια προκαταβολή.   

 

4. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασμοί και 

απαλλάχθηκαν 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.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114/2019 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (ακολουθούν υπογραφές) 
   
   
   

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ   
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