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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 13
της από 27/10/2016 τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης
Απόφαση αριθ.- 212
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Μύκης για το οικονομικό έτος 2015
Στη Σμίνθη σήμερα 2 7του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική (ειδική) συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
16373/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρ. 67 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά μελών
παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1. Πετσενίκ Αδνάν (Πρόεδρος)
2. Κιούρτ Εμβέρ
3. Σαλή Ογλού Χασάν
4. Κιρατζή Χουσείν
5. Χασάν – Σαλήχ Σαμή
6. Ραμαδάν Μπαχρή
7. Καρά Αλή Χαϊριδήν
8. Γκοβεντάρ Τζεχάτ
9. Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν
10. Εφέντη Εμπιέ
11. Χασάν Σαλή Ρετζέπ
12. Εμίρ Ορχάν
13. Ντελή Γιουσούφ
14. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
15. Ντελή Χουσείν Ριτβάν
16. Μπουγιουκλού Χουσείν
17. Μούτε Μαμούτ
18. Γιουρούκ Σαλή
19. Τουμπάρ Εκρέμ
20. Μπατζάκ Σελαμή
21. Μέτσογλου Οντέρ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
Αδέμ Χασάν
Καβάς Κενάν
Χόμκο Ερκάν
Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
Τζουκάλ Μουσταφά
Κιοσέ Μετήν

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Μύκης κ. Καπζά Τζεμήλ.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Χατζηδημητρίου Σωτήριος υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 21 μέλη – ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερησίας διάταξης και σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωσταντίνο Μπάτζιο και την παρουσία του Ορκωτού Λογιστή κ.
Γραμματικού Ηλία αναφέρθηκαν τα εξής:
Το άρθρο 163 του Κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) προβλέπει τα
παρακάτω:
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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.
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.
4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή
και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής
επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του
ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το
σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών
του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής
του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό
τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από
τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να
αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο
Δήμο.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του
ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που
προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.
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Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ.
774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του
Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε
αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων
χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται,
μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία
εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.
Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση
στοιχεία του απολογισμού.
7. Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού
λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση,
στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα
της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυτής.
Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με
τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση επί της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής , της
κατάστασης ισολογισμού 31/12/2015 και Αποτελεσμάτων χρήσης 31/12/2015 .
Τέλος ο κος Γραμματικός Ηλίας διαβάζει την έκθεση ελέγχου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και με το τέλος αυτής ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του ΔΣ
να αποφασίσουν σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του :
 Την εισήγηση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Κωσταντίνο Μπάτζιο
 Το άρθρο 163 του Κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
 Την υπ. αρ. 195/2015 Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
 Την Έκθεση Ελέγχου
 Τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον υπάλληλο και τον ορκωτό λογιστή κ. Ηλία
Γραμματικό
Και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Μύκης οικονομικού έτους
2015 ο οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει:
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2015-31/12/2015)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
Αναμ/σεις

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)

3.300.283,63

3.220.898,21

3.128.506,28

92.391,93

Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)

4.268.104,35

1.335.551,43

1.331.746,43

3.805,00

Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ

316.109,00

313.235,15

71.598,63

241.636,52

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων

747.407,93

562.938,61

550.923,98

12.014,63

Χρηματικό Υπόλοιπο

1.246.583,56

1.246.401,24

1.246.401,24

0,00

Σύνολο Εσόδων

9.878.488,47

6.679.024,64

6.329.176,56

349.848,08

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με
Αναμ.

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα μέχρι

Υπόλοιπα
Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό
Σύνολο Εξόδων

9.842.882,43

5.348.859,59

5.348.859,59

0,00

4.494.022,84

0,00

35.606,04

0,00

0,00

0,00

35.606,04

0,00

9.878.488,47

5.348.859,59

5.348.859,59

0,00

4.529.628,88

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

Υπόλοιπο Έναρξης
Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
415.109,27
3.204.152,74
3.196.907,21
422.354,80
0,00
530.053,30
467.264,87
62.788,43
831.291,97
1.348.569,28
1.684.687,51
495.173,74
1.246.401,24
5.082.775,32
5.348.859,59
980.316,97

2. Εγκρίνει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 31/12/2015 όπως εμφανίζονται παρακάτω
3. Ο ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσης και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού - λογιστή να δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία)
του Νομού.
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Δ Η Μ Ο Σ ΜΥΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015
Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014

Αναπόσβεστη

Αξία

αξία

Κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά

Ποσά

Αναπόσβεστη

Κλειόμενης

προηγούμενης

αξία

Χρήσεως 2015

χρήσεως 2014

12,868,910.60

12,868,910.60

23,571,184.86

23,788,592.45

71,173.18

145,253.40

-1,910,046.92

-2,055,300.32

-1,838,873.74

-1,910,046.92

34,601,221.72

34,747,456.13

58,738.00

48,365.00

754,467.59

890,572.68

637,284.69

714,017.90

2,353.59

0.00

35,294.91

40,832.85

0.00

479.88

136,105.11

130,688.53

8,573.81

4,068.56

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
654,563.42

386,345.53

268,217.89

647,706.17

326,131.26

321,574.91

Ι. Κεφάλαιο

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων Δωρεές παγίων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

306,604.50

296,774.41

9,830.09

306,604.50

289,861.41

16,743.09

ΙV. Αποτελέσματα εις νέο
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α Πλατείες - Πάρκα- Παιδότοποι κοιν. Χρήσεως
1β Οδοί - Οδοστρωματα κοιν. χρήσεως

Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον
402,720.38

0.00

402,720.38

402,720.38

0.00

402,720.38

1,296,006.98

505,919.51

790,087.47

1,296,006.98

457,569.69

838,437.29

27,763,595.96

15,765,346.60

11,998,249.36

27,462,913.49

14.787.300,36

12.675.613,13

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί
Φυτείες, Δάση

0.00

Υπόλοιπο ελλειμμάτων εις νέον

0.00

7,518,750.00

0.00

7,518,750.00

7,518,750.00

12,008,544.95

4,946,301.95

7,062,243.00

11,976,979.22

4,513,221.58

7,463,757.64

3β Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. Χρήσεως

784,076.83

444,883.56

339,193.27

765,145.97

413,245.59

351,900.38

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως

652,337.90

160,726.67

491,611.23

652,337.90

135,123.99

517,213.91

1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικοιύ λόγω εξόδου

4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός

543,811.12

405,668.68

138,142.44

516,149.56

379,116.75

137,032.81

5. Μεταφορικά Μέσα

548,231.67

543,601.90

4,629.77

548,231.67

539,313.10

8,918.57

6. ΄Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

476,029.50

404,390.51

71,638.99

454,022.36

387,015.60

67,006.76

4,710,094.51

0.00

4,710,094.51

3,421,077.22

0.00

3,421,077.22

56,704,199.80

23,176,839.38

33,527,360.42

55,014,334.75

21.611.906,66

33.402.428,09

57,010,804.30

23,473,613.79

33,537,190.51

55,320,939.25

21.901.768,07

33.419.171,18

3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

7,518,750.00

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV )

αποι την υπηρεσία

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Αλλες μακροπρόθεσμες

2α. Επιταγές πληρωτέες

Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη
716,834.10

706,312.11

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙI)

34,254,024.61

34.125.483,29

11. Πιστωτές διάφοροι
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819,612.11

890,087.72

1,574,079.70

1,780,660.40

233,185.20

91,262.48

36,467,224.62

36,667,744.01

0.00

13,139,924.00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

362,570.39

Μείον:Προβλέψεις

119,930.53

3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
5. Χρεώστες Διάφοροι

329,394.74
242,639.86

61,207.90

268,186.84

20,679.56

20,679.56

256,536.39

255,096.57

519,855.81

543,962.97

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
621.64

85.02

961,369.36

1,225,818.98

961,991.00

1,225,904.00

1,481,846.81

1,769,866.97

7,463.53

854.07

455,671.78

449964.77

463,135.31

450,818.84

36,467,224.62

36.667.744,01

2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ )

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
0.00

13.139.924,00

2. Πιστωτικοί λογ/σμοι Δημοσίου Λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015 (01.01-31.12.2015)

Ποσά προηγ. χρήσεως 2014 (01.01-31.12.2014)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους,εισ/ρές,πρ/τιμα,πρ/ξήσεις
3. Τακτικές επιχ/σεις από κρατ. Προϋπ/μό

1,015,910.16

1,031,344.53

26,733.39

32,943.14

2,318,725.01

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά απ/σματα - πλεόνασμα εκμετ/σεως
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3,361,368.56

2,347,814.56

3,412,102.23

3,715,375.82

3,608,266.00

-354,007.26

-196,163.77

5,492.20

5,462.05

-348,515.06

-190,701.72

942,107.63

906,885.69

3. Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης

68,001.33

96,116.43

3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων

13,801.84

1,023,910.80

16,642.50

1,019,644.62
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Μερικά αποτελέσματα - ζημίες εκμεταλλεύσεως

-1,372,425.86

Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα

10,719.78

Μείον: 5. Χρηματοοικονομικά έξοδα

71,443.93

Ολικά αποτελέσματα - ζημίες εκμεταλλεύσεως

-1,210,346.34
19,995.36

-60,724.15

80,561.99

-60,566.63

-1,433,150.01

-1,270,912.97

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα
3. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

1,444,592.36

1,379,632.35

94,174.37

62,970.16

2,493.32

1,541,260.05

0.00

1,442,602.51

108,110.04

171,689.54

Μείον :
1.Έκτακτα &Ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους

12,323.99

16,208.12

6,196.23

0.00

10,355.55

8,820.84

0.00

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)

-28,875.77

0.00

-25,028.96

79,234.27

146,660.58

Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1,632,059.99

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

1,632,059.99

Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως

1,609,788.99
0.00

1,609,788.99

0.00

79,234.27

146,660.58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά

Ποσά

κλειόμενης

προηγούμενης

χρήσεως 2015

χρήσεως 2014

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων (έλλειμμα)

79,234.27
-1,910,046.92

146,660.58
2,055,300.32

Μείον Φόρος εισοδήματος

-1,830,812.65
8,061.09

-1,908,639.74
1,407.18

Έλλειμμα εις νέο

-1,838,873.74

-1,910,046.92
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μύκης.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Μύκης οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε
υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει).
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1) Εκκρεμεί η απογραφή και αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στο πλαίσιο του Ν
3852/2010 «Καλλικράτης». Ελλείψει στοιχείων δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την αύξηση των
ιδίων κεφαλαίων καθώς και την επίπτωση στα αποτελέσματα της χρήσης εξαιτίας των αποσβέσεων που
έπρεπε να διενεργηθούν, αν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου.
2) Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού € 1.120.000,00 περίπου, από τις
οποίες εκτιμάται ότι θα τελεσιδικήσουν κατά του Δήμου αγωγές ποσού € 218.000 περίπου. Λόγω του μη
σχηματισμού σχετικής πρόβλεψης ποσού € 218.000 περίπου, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια
κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση
για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Μύκης κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2015 και τη
χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ.
315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 212/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
(Υπογραφή )

Τα Μέλη του Δ.Σ.
(Υπογραφές )
Σμίνθη 27-10-2016
Ακριβές απόσπασμα
Ο Ειδ. Γραμματέας του ΔΣ

