
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
 

                  

                  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 1 από 16 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Πληρ.: Λώλη Άννα – Μαρία 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό 3/2017  της  Ειδικής   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

    27/2017 

                            ΘΕΜΑ: 

Έγκριση Ισολογισμού- Απολογισμού και 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως  έτους 2015 

(Διαχειριστική χρήση 01-01-2015 έως 31-12-
2015). 
 

 

 

    Στους  Φιλιάτες και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η    του μηνός Φεβρουαρίου       

του έτους 2017 ημέρα  της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 18 :00 ,  συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με Αρ. πρωτ. 1517/21-02-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  

και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο , 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).  

     Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε  (15) μέλη και 

ονομαστικά οι:  

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γκίζας Χρήστος (Πρόεδρος) 

2.  Βασιλείου Βασίλειος    

3. Γκίκας θωμάς   

4. Κόρος Ιωάννης  

5. Κατσάρης Πέτρος   

6. Τόλης Χριστόφορος   

7. Παππά-Μάλλιου Ουρανία                

8. Καψάλης Δημήτριος   

9. Μποροδήμος Ιωάννης  

10. Μπέλλος Παύλος  

11.  Κατσαρός Ηλίας                 

12. Φερεντίνος Σπυρίδων  

13. Κολιομίχος Σπυρίδων  

14. Μπεράτης Γεώργιος  

15. Λένης Φίλιππος 

 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν  αν και προσκλήθηκαν  νόμιμα) 

http://www.filiates.gov.gr/
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1. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

2. Ζιάκας Γρηγόριος( Γραμματέας) 

3. Παππάς Μηνάς 

4. Βλάχος Παρασκευάς 

5. Μπότος Σπυρίδων 

6. Στεργίου Παναγιώτης( Αντιπρόεδρος) 

 

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών 

Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών:Παρόντες ήταν της Δ.Κ. Φιλιατών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων,  

Βρυσέλλας, Γιρομερίου, Κρυονερίου, Κεραοχωρίου, Τρικορύφου, Πλατάνου, Ραγίου και Φοινικίου.   

 

   Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα Λώλη Άννα- 

Μαρία . 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη η  Ορκωτός Λογίστρια κα Άννα- Τσελίκου.  

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στην Αντιδήμαρχο κ. Παππά  Ουρανία,  η οποία είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :  

Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 

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, 

ΑΔΑ: 6ΣΚΒΩΗΦ-ΕΑΡ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
 

                  

                  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 3 από 16 

 

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. 

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» 

 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, 

ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση 

των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που 

έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του 

οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του 

νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις 

καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο 

εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. 

 

 

Επειδή ο Δήμος Φιλιατών εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 272/2016 

απόφαση Δημάρχου, ορίστηκε η  ΣΟΛ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ως ορκωτός 

ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015 . 

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του 

Δήμου Φιλιατών  για το οικον. έτος 2015 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης 

ελέγχου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, με τις  υπ΄αριθμ. 133/2016 και   20/2017   αποφάσεις της  ,  σύμφωνα με 

την οποία κατάρτισε τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου της χρήσης 

2015, υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 

2015,  προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση οι οποίες και σας 

επισυνάπτονται ακολούθως:  

 
                                                                                                                        

 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Αριθμ. Απόφ.  133/2016 

Πληρ.: Λώλη Άννα - Μαρία 

Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 

Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 

ΤΗΛ.: 26643 60155 

FAX: 26640 22989 

E-mail: info@filiates.gr 

http: www.filiates.gr 

 
                                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                            Από το Πρακτικό με αριθμ.  19 /2016 τακτικής 

                                συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.    

                                       
 

                      

                                 ΘΕΜΑ: «Ταμειακός απολογισμός Δήμου Φιλιατών οικ,έτους 2015» 

 

   Στους Φιλιάτες σήμερα την 27η Μαϊου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή Δήμου Φιλιατών ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.4122/23.05.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα τα έξι (06 ) μέλη: 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.-Μπεράτης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)        1.Παππάς Σπυρίδων(Πρόεδρος Ο.Ε.)              

   2.-Κόρος Ιωάννης(Μέλος Ο.Ε.)                                                

   3.- Μποροδήμος Ιωάννης(Μέλος Ο.Ε.)                                          

   4.- Μπέλλος Παύλος (Μέλος Ο.Ε.)                 

   5.- Βλάχος Παρασκευάς(Μέλος Ο.Ε.)                                 

   6.-Καψάλης Δημήτριος(Μέλος Ο.Ε.) 

 

             Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Λώλη ΆΝΝΑ Μαρία υπάλληλο του Δήμου Φιλιατών. 

            Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ.Σπυρίδων Παππάς απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.  

 

 

 

     Ο κ. Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 4ο θέμα    της ημερήσιας διάταξης περί 

«Ταμειακός απολογισμός Δήμου Φιλιατών οικ,έτους 2015», είπε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

τα εξής:   

http://www.filiates.gr/
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Με τις παρ.1 και  2  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. 

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 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. 

Η Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  τον 

ταμειακό απολογισμό του Δήμου Φιλιατών  οικονομικού  έτους 2015 που έληξε.  
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Σας υποβάλλουμε την εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας με τα παρακάτω στοιχεία και 

παρακαλούμε για την ψήφισή του. 

     Βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3463/06, έως το τέλος Μαϊου, εκείνος που 

ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην 

Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της  διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. 

     Ο ταμειακός απολογισμός της διαχείρισης υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις τυχόν 

μεταβολές που έχουν γίνει ως προς τα πρόσωπα που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

     Μέσα σε δύο μήνες αφότου παραλάβει τα στοιχεία η οικονομική 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.  

Σας υποβάλλουμε  τα παρακάτω στοιχεία: 

1) Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού έτους 2015 

2) Απολογισμός ΕΣΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2015 

3) Απολογισμός ΔΑΠΑΝΩΝ οικονομικού έτους 2015  

4) Το γραμμάτιο είσπραξης που εκδόθηκε για τη μεταφορά του αδιάθετου υπολοίπου στην 

επόμενη χρήση 2015.  

5) Τα στελέχη των γραμματίων είσπραξης έτους 2015 

6) Λίστα εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2015 

7) Τη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος, όπου κατατίθενται τα έσοδα του δήμου με ιδία 

ταμειακή υπηρεσία, για το ύψος του χρηματικού υπολοίπου την 31 Δεκεμβρίου του 

ελεγχόμενου έτους. 

8) Εxtrait των υπολοίπων λογαριασμών του Δήμου την 31 Δεκεμβρίου 2015 

 Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το 

παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2015   

1. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικ. έτους 2015 ήταν  1.749.911,26 € 

2.  Σύνολο  ΕΣΟΔΩΝ   : 7.482.125,32 ΕΥΡΩ 

3.  Σύνολο  ΕΞΟΔΩΝ   :  5.733.227,76  ΕΥΡΩ 

4.- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ  2016,  1.749.911,26 ΕΥΡΩ,   που αναλύεται ως εξής: 

α) Mετρητά  :  232,55 € (Φόρος 4% και 8% παγίας προκαταβολής) 

    β) Υπόλοιπο στην Εθνικής Τράπεζας Φιλιατών του αρ.λογ 459/540053-80 

         ποσό 1.231.007,66 € 

     γ) Υπόλοιπο στην Εθνική  Τράπεζα  Φιλιατών του  αρ.λογ 459/540054-63    

         (για πληρωμή μισθοδοσίας μέσω Ε.Α.Π.) ποσό 200.000,00 € 

    δ) Υπόλοιπο στην Τράπεζα Πειραιώς του αρ. λογ. 6299-030020-496 ποσό    

        11.312,14 € 

  ε) Υπόλοιπο στην Τράπεζα Πειραιώς του αρ. λογ.6299-030030-530 ποσό    

       0,08 € 

 στ) Υπόλοιπο στην Τράπεζα Ηπείρου του αρ. λογ. 3010002280800-9 ποσό    

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthro-163-apologismos-isologismos-dimon.html
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        2,68 € 

 ζ)   Υπόλοιπο στην Τράπεζα Ελλάδος του αρ.λογ.3011107580188012 ποσό      

       307.356,15 € 

 η) Η αρ. 38431124-5   πληρωτέα   επιταγή   σε   διαταγή  Τζοβάρα  Χρήστου   

      ποσού 1.013,70 € ( Το ποσό των 1013,70 € έχει αφαιρεθεί από τα βιβλία     

      που κλείστηκαν όμως δεν εξοφλήθηκε στην τράπεζα έως 31-12-2015) 

 

  5. Ο αριθμός των τίτλων που εκδόθηκαν  έχει ως εξής:  

 α)  Χρηματικά εντάλματα: Εκδόθηκαν συνολικά 956 ΧΕ  (σειρά Α αριθμός από 1 έως 

147, σειρά Β αριθμός από 1 έως  729, σειρά Δ αριθμός από  1 έως 80.      Από το 

σύνολο των ΧΕ που εκδόθηκαν, άκυρα  33 ΧΕ ) 

β) Γραμμάτια είσπραξης: Eκδόθηκαν  γραμμάτια είσπραξης (σειρά Β αριθμός από 1 έως 

531, σειρά Γ αριθμός από 1 έως 108, σειρά Δ αριθμός από 1 έως 73, σειρά Ζ αριθμός 

από 1 έως 11, άκυρα 3)   

γ) Τριπλότυπα βεβαίωσης ( σειρά Α αριθμός από 1 έως 49, σειρά Β αριθμός από 1 έως 

468, σειρά Γ αριθμός από 1 έως 108, σειρά Δ αριθμός από 1 έως 73,   σειρά Ζ αριθμός 

από 1 έως 11) 

 Η Ταμίας                                                                Ο  Δ/ντης Διοικητικών &  

                                                                                   Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο  και έλαβε υπόψη της:  

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

 την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

 Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού της  ταμίας που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου 

στην Οικονομική Επιτροπή  

 Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959  

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 , όπως κυρώθηκε με την αριθ. 240/2014 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 

και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα  

 
Α.  Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον 

έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η δημοτική  ταμίας, ως εξής:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταμειακού  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δήμου Φιλιατών ,  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 

 

1. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικ. έτους 2015 ήταν  1.749.911,26 € 
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2.  Σύνολο  ΕΣΟΔΩΝ   : 7.482.125,32 ΕΥΡΩ 

3.  Σύνολο  ΕΞΟΔΩΝ   :  5.733.227,76  ΕΥΡΩ 

 

4.- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ  2016,  1.749.911,26 ΕΥΡΩ,   που αναλύεται ως εξής: 

α) Mετρητά  :  232,55 € (Φόρος 4% και 8% παγίας προκαταβολής) 

    β) Υπόλοιπο στην Εθνικής Τράπεζας Φιλιατών του αρ.λογ 459/540053-80 

         ποσό 1.231.007,66 € 

    γ) Υπόλοιπο στην Εθνική  Τράπεζα  Φιλιατών του  αρ.λογ 459/540054-63    

         (για πληρωμή μισθοδοσίας μέσω Ε.Α.Π.) ποσό 200.000,00 € 

    δ) Υπόλοιπο στην Τράπεζα Πειραιώς του αρ. λογ. 6299-030020-496 ποσό    

        11.312,14 € 

  ε) Υπόλοιπο στην Τράπεζα Πειραιώς του αρ. λογ.6299-030030-530 ποσό    

       0,08 € 

 στ) Υπόλοιπο στην Τράπεζα Ηπείρου του αρ. λογ. 3010002280800-9 ποσό    

        2,68 € 

 ζ)   Υπόλοιπο στην Τράπεζα Ελλάδος του αρ.λογ.3011107580188012 ποσό      

       307.356,15 € 

 η) Η αρ. 38431124-5   πληρωτέα   επιταγή   σε   διαταγή  Τζοβάρα  Χρήστου   

      ποσού 1.013,70 € ( Το ποσό των 1013,70 € έχει αφαιρεθεί από τα βιβλία     

      που κλείστηκαν όμως δεν εξοφλήθηκε στην τράπεζα έως 31-12-2015) 

 

5. Ο αριθμός των τίτλων που εκδόθηκαν  έχει ως εξής:  

 α)  Χρηματικά εντάλματα: Εκδόθηκαν συνολικά 956 ΧΕ  (σειρά Α αριθμός από 1 έως 147, 

σειρά Β αριθμός από 1 έως  729, σειρά Δ αριθμός από  1 έως 80.      Από 

το σύνολο των ΧΕ που εκδόθηκαν, άκυρα  33 ΧΕ ) 

β) Γραμμάτια είσπραξης: Eκδόθηκαν  γραμμάτια είσπραξης (σειρά Β αριθμός από 1 έως 

531, σειρά Γ αριθμός από 1 έως 108, σειρά Δ αριθμός από 1 έως 73, 

σειρά Ζ αριθμός από 1 έως 11, άκυρα 3)   

γ) Τριπλότυπα βεβαίωσης ( σειρά Α αριθμός από 1 έως 49, σειρά Β αριθμός από 1 έως 468, 

σειρά Γ αριθμός από 1 έως 108, σειρά Δ αριθμός από 1 έως 73,   σειρά Ζ 

αριθμός από 1 έως 11) 

                                                                 

Β. Καταρτίζει τον απολογισμό,  όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και 

εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή 

από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2016. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

                   Ο Αντιπρόεδρος                                                Τα Μέλη 

ΑΔΑ: 6ΣΚΒΩΗΦ-ΕΑΡ
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                             Τ.Σ.Υ.                                                            Τ.Υ. 

                                                 Ακριβές αντίγραφο 

                                                      Ο Αντιπρόεδρος 

 

                                                     Γεώργιος Μπεράτης 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Αριθμ. Απόφ.   20/2017 

Πληρ.: Λώλη Άννα- Μαρία 

Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 

Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 

ΤΗΛ.: 26643 60155 

FAX: 26640 22989 

E-mail: info@filiates.gr 

http: www.filiates.gr 

 
                                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                            Από το Πρακτικό με αριθμ. 10/2017 τακτικής 

                                συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.    

                                       
 

         ΘΕΜΑ: Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του Ισολογισμού και των 

Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 . 

 

 

   Στους Φιλιάτες σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2017  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00΄ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή Δήμου Φιλιατών ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1421/17-02- 2017 έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ ΄87) 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα τα πέντε  ( 05 ) μέλη: 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1 . Παππάς Σπυρίδων - Πρόεδρος                              1. Μποροδήμος Ιωάννης 

     2.  Μπεράτης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος                      2.  Βλάχος Παρασκευάς 

              3.  Κόρος Ιωάννης 

http://www.filiates.gr/
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     4. Καψάλης Δημήτριος 

   5. Μπέλλος Παύλος 

   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία. 

   Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα    της ημερήσιας διάταξης περί «Σύνταξη 

Έκθεσης και Κατάρτισης του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 

2015»,    είπε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:   

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τα άρθρα 266-

267 Ν.3852/2010, το άρθρο 15 περ. γ και δ του Ν. 3146/2003, το άρθρο 26 παρ. 1 έως  5 του Ν. 

3202/2003, το άρθρο 6 του Ν. 3345/2005, τις γενικές διατάξεις και το Π. Δ. 315/1999, όπως 

τροποποιήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 4604/1-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, 

υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις οικονομικές καταστάσεις του 

Δήμου μας, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως 

Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για τη χρήση 2015 (περίοδος από 01/01 έως 31/12/2015) με τα 

σχόλια μας πάνω σε αυτές καθώς και τον Ταμειακό Απολογισμό των εσόδων και εξόδων της ίδιας 

περιόδου. 

Στην συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά με τις ανωτέρω 

Οικονομικές καταστάσεις και τον Απολογισμό του Δήμου. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν, σήμερα ολοκληρώνεται για Πέμπτη (5η) Δημοτική διαχειριστική χρήση η εφαρμογή 

του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, επιτρέποντας στο Δήμο, την σωστή παρακολούθηση 

της πορείας των οικονομικών στοιχείων του. 

 

Ακολούθως παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2015. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 
3.575.150,18. 
 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ευρώ 1.117.512,72 
καθώς και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 986.784,01 τα συνολικά έσοδα του 
Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 5.679.446,91.  
 
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2015, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών 
διαθέσιμων αρχής της χρήσης, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 7.482.125,32. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΣΚΒΩΗΦ-ΕΑΡ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
 

                  

                  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 11 από 16 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της χρήσεως 2014, έχει ως 
εξής:  
 

   2015 2014 

70 Έσοδα από πωλήσεις αχρήστου υλικού € 0,00 8.229,00 

71 Πωλήσεις προϊόντων » 240.833,31 135.555,32 

72 
Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-

προσαυξήσεις » 43.305,42 55.077,08 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 550.386,56 465.096,38 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 2.707.817,74 2.599.974,85 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 6.657,79 12.588,22 

76 Έσοδα κεφαλαίων » 26.149,36 34.008,22 

 

Σύνολο Οργανικών εσόδων » 3.575.150,18 
3.310.529,07 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 1.117.512,72 1.127.976,53 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 
» 986.784,01 

 

447.990,93 

 Σύνολο Εκτάκτων εσόδων » 2.104.296,73 
1.575.967,46 

 Γενικό Σύνολο € 5.679.446,91 
4.886.496,53 

 

 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της χρήσεως 2014, έχει ως 

εξής: 

   2015 2014 

24 Υλικά κατασκευής και επισκευής 

τεχνικών έργων € 0,00 4.999,95 

25 Αναλώσιμα υλικά » 167.323,28 193.848,45 

26 Ανταλλακτικά πάγιων » 4.782,24 21.033,23 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » 1.117.613,83 1.196.428,73 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων 

και τρίτων » 388.514,05 372.540,79 

62 Παροχές τρίτων » 1.100.075,40 1.042.507,58 

63 Φόροι-τέλη » 131.646,46 4.915,00 

64 Διάφορα έξοδα » 341.215,39 335.845,28 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 50.252,68 57.353,06 

66 Αποσβέσεις παγίων 

ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος » 1.381.159,38 1.382.215,49 

67 Παροχές –Χορηγίες –

Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις- » 561.500,00 651.149,25 
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Δωρεές 

 

Σύνολο Οργανικών εξόδων » 
5.244.082,71 5.262.836,81 

81 
Έκτακτα & Ανόργανα  

Αποτελέσματα » 22.679,37 
49.759,16 

82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων » 265.614,79 70.360,92 

83 
Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους » 38.976,31 
76.008,89 

 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων » 327.270,47 
196.128,97 

 Γενικό Σύνολο € 5.571.353,18 
5.458.965,78 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 4.149.420,61. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.041.097,14, τα έξοδα 
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των ευρώ 3.312,28 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο 
ποσό των ευρώ 50.252,68. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων 
χρηματοοικονομικών, εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των ευρώ 5.571.353,18. Η διαφορά 
μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 5.679.446,91 μείον τα συνολικά έξοδα της 
χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 5.571.353,18 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2015, το οποίο ανέρχεται 
σε ευρώ 108.093,73 έναντι  ελλείμματος  ευρώ 572.469,25 της χρήσεως 2014.  Oι συνολικές πληρωμές του 
Δήμου στη χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 5.733.227,76 
 

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2015 ευρώ 6.013.505,31 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα 

αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 1.468.620,01, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 7.482.125,32 μείον τις πληρωμές 

του Δήμου του έτους 2015 ευρώ 5.733.227,76 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2015 στο Δημόσιο 

Λογιστικό που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.748.897,56. 

 
 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ  

2014 

   

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων 20,06% 21,92%    

Αμοιβές & έξοδα τρίτων / Συνολικά έξοδα 6,97%  6,82%    

Παροχές τρίτων / Συνολικά έξοδα 19,75% 19,10%    

Φόροι – τέλη / Συνολικά έξοδα 2,36% 0,09%    

Διάφορα έξοδα / Συνολικά έξοδα 6,12% 6,15%    

Τόκοι / Συνολικά έξοδα 0,90% 1,05%    

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα 24,79% 25,32%    

Παροχές /Συνολικά έξοδα 10,08% 12,07%    

Πωλήσεις προϊόντων 4,24% 2,77    

Τέλη & Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων 9,69% 9,52%    

Επιχορηγήσεις / Σύνολο Εσόδων 47,68% 53,21%    

Φόροι / Σύνολο εσόδων 0,76% 1,13%    

Λοιπά οργανικά έσοδα / Σύνολο εσόδων 0,92% 1,12%    

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων 62,03% 65,12%    
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Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής: 

Οι αποσβέσεις και οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν τα μεγαλύτερα ποσοστά επί του συνόλου των εξόδων 

όπως προκύπτει από τον ανωτέρω αναλυτικό πίνακα. 

Όσον αφορά τα έσοδα, το 20,25% αποτελούν τα τέλη, δικαιώματα και έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών και 

προϊόντων, ενώ κατά  48,19% καλύπτονται από τις  επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Οι φόροι 

αποτελούν το 0,77% και τα Λοιπά έσοδα (πιστωτικοί τόκοι κ.λ.π.) το 0,84%. Από την μελέτη αυτή των 

δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για την λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση. 

Τέλος, οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρχονται σε 62,87% επί των εσόδων. Η μείωση αυτού του 

δείκτη θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου. 

 

 

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 τα πάγια ενσώματα στοιχεία και τα έξοδα 

εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 62.451.518,45 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 

ευρώ 11.031.241,15 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 51.420.277,30.  

 
 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Οι συμμετοχές του Δήμου αφορούν συμμετοχή στην Δημοτική Επιχείρηση «ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ)» ποσού ευρώ 289.051,74, συμμετοχή στην επιχείρηση 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε (ΑΝΕΘ Α.Ε)» ποσού ευρώ 8.801,72 και αριθμό μετοχών 

3.004, και μια (1) συνεταιριστική μερίδα στην Τράπεζα Ηπείρου ποσού ευρώ 51,00. 

 

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται σε ευρώ 3.793.913,08. Από το ανωτέρω υπόλοιπο, ποσό ίσο 

με ευρώ 2.044.001,82 αφορά ταμειακό έλλειμμα διαχείρισης  που δημιουργήθηκε σε προηγούμενες, του έτους 

2011, χρήσεις . 

 

10. ΔΑΝΕΙΑ 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 

την Τράπεζα Ηπείρου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 507.120,78 και η αντίστοιχη 

χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

83.546,05. 

 

 
 
 

11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι απαιτήσεις  του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 3.522.824,19 
 και αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 
2.856.435,16 
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Στη συνέχεια  επισυνάπτονται οι Οικονομικές καταστάσεις: 

1. Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και την 

Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

2. Προσάρτημα Ισολογισμού 

3. Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 

4. Ταμειακός απολογισμός των εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2015 

 

Μετά τα παραπάνω κύριοι Σύμβουλοι,  αφού λάβετε υπόψη σας ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις του Δήμου καταρτίστηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τον Κώδικα  Δήμων και 

Κοινοτήτων και το Π.Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.3463/2006 

Κ.Δ.Κ. και την Αρ.Πρ. 4604/01-02-2005 Κ.Υ.Α. τροποποίησης των διατάξεων Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

01/01/2015 έως 31/12/2015. 

   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του  Προέδρου κ.  Παππά Σπυρίδωνα και τη 

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις: το άρθρο 163 

του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τα άρθρα 266-267 Ν.3852/2010,   τις 

γενικές διατάξεις και το Π. Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 4604/1-2-2005 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών και τις οικονομικές καταστάσεις 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Προελέγχει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως  έτους 2015. 

Β. Καταρτίζει την έκθεση, όπως αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος. 

Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής αποτελεί: 

 Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 

αποτελεσμάτων  καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 Προσάρτημα Ισολογισμού 

 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 

 Ταμειακός απολογισμός των εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2015 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη 

έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2017. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 
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Τ.Σ.Υ.                                                                Τ.Υ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

 

Παππάς Σπυρίδων 

 

 

 

 

 

  Μετά την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Παππά Ουρανίας , ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στην 

Ορκωτή  Λογίστρια  κα ΄Αννα  Τσελίκου. Παρουσίασε  συνοπτικά την οικονομική κατάσταση του 

Δήμου   στο δημοτικό Συμβούλιο με βάση τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει  για τη συγκεκριμένη 

Χρονική Περίοδο που απεικονίζουν την οικονομική Θέση του Δήμου και την χρηματοδοτική του 

επίδοση για τη χρήση που έληξε. 

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω,  σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά την έγκρισή του.   
 
 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση της  Αντιδημάρχου κας  Παππά Ουρανίας, την 

ανάλυση για τον Ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Φιλιατών της    Ορκωτής 

Λογίστριας   κας Άννας Τσελίκου και τις περαιτέρω διευκρινίσεις του Λογιστή   κ. Θεολόγου 

Αλέξανδρου , την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις: 

άρθρο 163 «Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων» του Ν.3463/2006, τις  υπ΄αριθμ. 133/2016 και   

20/2017   αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής , την αριθμ. 272/12-10-2016   απόφαση 

Δημάρχου,  

 

 

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε  

 Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 

 το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7 

 το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό 

ελεγκτή – λογιστή 

 τις υπ΄αριθμ. 133/2016 και   20/2017   αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή 

του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους και τη 

σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ’ αριθμ.272 /2016  απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία  ορίστηκε η  ΣΟΛ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015.  

 

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1.  Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2015, 

όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 

παρ 7. 

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 

του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 27/2017 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 

            

    Γκίζας Ν. Χρήστος  

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                                      

 

                                                     Γκίζας Ν. Χρήστος  
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