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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5248/19-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
2ο Θέμα: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού-ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους
2018
(Αρ. απόφασης 82/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι τέσσερις (4), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
2) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
3) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
4) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής:
«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.
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
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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 ονοματεπώνυμον 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 ΒΔ 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 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 Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: α) Το άρθρο 163 του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10
β) Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην Οικονομική
Επιτροπή
γ) Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
δ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, όπως κυρώθηκε με την αριθ. 237/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΩ7ΩΚΛ-83Η)
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:
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2018 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Μύκης.
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η
χρονιά που πέρασε ήταν η όγδοη χρονιά του νέου «Καλλικρατικού Δήμου» περιλαμβανομένων και των
κοινοτήτων, Θερμών, Σατρών και Κοτύλης που συνενώθηκαν.
Ο Δήμος και στη χρήση 2018 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, επιχορηγώντας τα Νομικά Πρόσωπα και
τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Οργανισμούς που ανήκουν στην δικαιοδοσία του.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των € 4.014.804,40
(λογ/σμοί 71+72+73+74+75) και με την προσθήκη των εσόδων από τόκους καταθέσεων ποσού € 19.150,74
(λογ/σμός 76) και ιδιοπαραγωγή παγίων-Τεκμαρτά έσοδα ποσού € 279.475,42(λογ/σμός 78) ανήλθαν στο ποσό
των € 4.313.430,56.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 2.397.544,05 (λογ/σμός
81.01, το μεγαλύτερο μέρος αφορά αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων),τα έκτακτα κέρδη ποσού €
780,99(λογ/σμός 81.03), τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων € 14.562,573 (λογ.82.01) και τα έσοδα από προβλέψεις
προηγουμένων χρήσεων 6.431,98 (λογ.84.00) τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο
ποσό των € 6.732.750,15.
Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2018, πέρα από τις επιχορηγήσεις για
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν στο ποσό των € 768.087,52.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής :
71
Πωλήσεις προϊόντων
€
37.364,40
72
Έσοδα από φόρους –εισφορές –πρόστιμα-προσαυξ
€
47.435,55
73
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
€
1.194.303,65
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
€
2.734.226,60
75
Έσοδα από Παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές
€
1.474,20
76
Έσοδα κεφαλαίων
€
19.150,74
78
Ιδιοπαραγωγή παγίων-Τεκμαρτά έσοδα ενοικίων
€
279.475,42
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
€
2.397.544,05
81.03 Έκτακτα κέρδη
€
780,99
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
€
14.562,57
84.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ.χρήσεων
€
6.431,98
Γενικό Σύνολο
€
6.732.750,15
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής :
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
62
Παροχές τρίτων
63
Φόροι-τέλη
64
Διάφορα έξοδα
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
67
Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδοτήσεις –
Δωρεές
68
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
και υποτίμηση αξίας τίτλων συμμετοχών
81.00 Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα
82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Γενικό Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€

1.169.059,03
229.070,19
1.693.424,62
14.954,46
364.855,69
44.410,92
2.744.539,51

€

271.000,00

€

24.937,43

€
€
€

2.240,96
132.149,28
6.690.642,09
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5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναλωσίμων ειδών ανήλθε στο ποσό των € 5.344.503,50
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 1.165.813,93 τα έξοδα λειτουργίας
ερευνών και ανάπτυξης ανήλθαν στο ποσό των € 5.069,69 τα έξοδα δημοσιών σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των €
16.483,49 τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 44.410,92
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών και έρευνας
και ανάπτυξης ανήλθε στο ποσό των € 6.556.251,85.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2018 ποσού € 6.732.750,15 μείον τα συνολικά
έξοδα της χρήσεως 2018 ποσού € 6.690.642,09 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2018 το οποίο ανέρχεται σε
€ 42.108,06 (πλεόνασμα χρήσης 37.231,41+φόρος εισοδήματος χρήσης 4.876,65) που μαζί με το έλλειμμα της
προηγούμενης χρήσης 2017 ύψους € (1.525.169,62) διαμορφώνει το εις νέον έλλειμα συνολικού ποσού €
(1.487.938,21).
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31 Δεκεμβρίου 2018 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο
ποσό των € 59.501.814,31 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 30.539.619,93, η αναπόσβεστη αξία τους
ανέρχεται στο ποσό των € 28.962.194,38.
7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα
Πειραιώς ανέρχονται στο ποσό των € 348.548,12 και ποσό € 121.436,93 είναι το βραχυπρόθεσμο τμήμα και
αφορά στις δόσεις δανείων που θα πληρωθούν στην επόμενη χρήση 2019.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό € 552.434,62 και οι αντίστοιχες
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 2.389.594,13.
9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 1.133.027,81 το οποίο
αποτελείται από ποσό € 1.130.196,64 το οποίο αφορά καταθέσεις όψεως και ποσό € 2.831,17 το οποίο αφορά
ταμειακό υπόλοιπο.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2018 € 4.980.119,07 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα
αρχής της χρήσεως που ανέρχονταν στο ποσό των € 1.178.431,31 ήτοι συνολικό ποσό των € 6.158.550,38 μείον
τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2017 € 5.032.044,42 τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2018 που ανέρχονται
στο ποσό των € 1.126.505,96
Τα πραγματικά διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2018 έχουν ως εξής:
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
Ταμείο
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5358…ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΛΟΓ.5352-051162-317 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Π

31/12/2018
2.831,17
1,00
1.108.669,45

ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΛΟΓ.5352-052213-489 ΛΟΓ.ΕΑΠ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΡ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΕΣΠΑ Λ. ΕΡΓΟΥ :Κατασκευή μονάδος επεξερ
ΑΞΙΟΠ.ΥΠΑΡΧ.ΓΡΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚ.ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ
Τραπ. Ελλάδος Τεχνική υπηστήριξη Δ Μύκης ΛΟΓ. 3112
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΚΗΣ ΛΟΓ.3
ΕΣΠΑ εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού υδροθερα
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΛΟΓ.ΔΑΝΕΙΟΥ 5358-049928-891 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ

8.675,98
12.850,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.133.027,81

Τα παραπάνω ποσά επιβεβαιώνονται από τα αντίγραφα των σχετικών λογαριασμών.
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ΑΔΑ: Ω159ΩΚΛ-ΛΣ7
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ποσό του κεφαλαίου ανέρχεται σε € 12.868.910,60 το οποίο δεν μεταβλήθηκε από την προηγούμενη χρήση.
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική πορεία του
Δήμου Μύκης της χρήσεως 2018 είχε πλεόνασμα όπως και η προηγούμενη χρήση, ενώ εντάθηκαν οι προσπάθειες
για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων, κυρίως για την έκδοση των λογαριασμών του νερού τα οποία και είχαν
αποτελέσματα θετικά. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμη πιο ορατά και σε
εισπρακτικό πλέον επίπεδο κατά τη χρήση του 2019.
Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του προσωπικού του Δήμου, καθώς επίσης και των
σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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