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                                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                                            Από το Πρακτικό με αριθμ.   39/2014 τακτικής
                                συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.   

                                     

 ΘΕΜΑ: «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού 2013»

   Στους Φιλιάτες σήμερα την 24 η Οκτωβρίου   2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00΄ 

στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Φιλιατών  συνήλθε  σε  τακτική   συνεδρίαση  η 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλιατών ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ. 12289/20-10-

2014 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 (7) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα τα επτά  (07) μέλη:

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

    1.- Παππάς Σπυρίδων( Πρόεδρος )                            Κανείς

   2.-  Μπεράτης Γεώργιος( Αντιπρόεδρος)

   3.-  Έξαρχος Σπυρίδων                                                 

   4.-  Καψάλης Δημήτριος                                                

   5.-  Μποροδήμος Ιωάννης                 

   6.-  Μπέλλος Παύλος                       

   7.-  Βλάχος Παρασκευάς

   

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

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση απολογισμού 

– ισολογισμού 2013»,  είπε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

     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 

Σελίδα 1 από 6

http://www.filiates.gr/


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 2013 (περίοδος από 01/01 έως 31/12/2013) 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 τρίτη 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 2013.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

3.438.852,70.

 Στο  παραπάνω  ποσό  αν  προστεθούν  τα  έκτακτα  και  ανόργανα  έσοδα  ποσού  ευρώ 

1.101.199,88 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 

ευρώ 4.540.052,58.

  Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2013, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών 

διαθέσιμων αρχής της χρήσης, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 7.671.280,12.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της χρήσεως 

2012, έχει ως εξής:

2013 2012

72
Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-
προσαυξήσεις € 51.245,41 38.719,24

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 905.614,98 899.220,85
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 2.448.078,14 2.925.705,32
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 0,00 254,36
76 Έσοδα κεφαλαίων » 33.914,17      28.596,42

Σύνολο Οργανικών εσόδων » 3.438.852,7  0  
3.892.496,19

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 1.101.199,88 1.006.395,68
82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων »               0,00        5.845,75

Σύνολο Εκτάκτων εσόδων » 1.101.199,88
1.012.241,43

Γενικό Σύνολο
€ 4.540.052,58 4.904.737,62
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της χρήσεως 2012, 

έχει ως εξής:

2013 2012
24 Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών 

έργων € 18.228,60 9.761,34
25 Αναλώσιμα υλικά » 263.025,44 216.850,25
26 Ανταλλακτικά πάγιων » 8.555,53 7.759,78
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » 1.298.463,66 1.530.569,88
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 

τρίτων » 380.041,02 400.547,62
62 Παροχές τρίτων » 789.866,54 813.067,45
63 Φόροι-τέλη » 8.975,41 4.862,26
64 Διάφορα έξοδα » 378.025,97 468.618,75
65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 81.375,41 81.803,94
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος » 1.359.203,77 1.208.339,32
67 Παροχές –Χορηγίες –Επιχορηγήσεις 

-Επιδοτήσεις-Δωρεές » 720.000,00 510.000,00

Σύνολο Οργανικών εξόδων »
5.305.761,35 5.252.180,  60  

81 Έκτακτα & Ανόργανα  Αποτελέσματα » 17.244,27 2,90
82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων » 25.643,99 70.002,98
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους » 44.070,45 21.023,56

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων » 86.958,71
91.262,08

Γενικό Σύνολο € 5.392.720,06
5.343.4  42,68  

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

   Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 4.357.377,44.

  Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των  ευρώ  866.250,00,  τα 

έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των ευρώ  758,50 και τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα  ανήλθαν  στο  ποσό  των  ευρώ  86.958,71.  Το  συνολικό  κόστος  παροχής  υπηρεσιών, 

διοίκησης, δημοσίων σχέσεων χρηματοοικονομικών, εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο 

ποσό των ευρώ 5.392.720,06. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 
ποσού  ευρώ  4.540.052,58 μείον  τα  συνολικά  έξοδα  της  χρήσεως  2013  ποσού  ευρώ 

5.392.720,06 αποτελεί  το  έλλειμμα της  χρήσεως  2013,  το  οποίο  ανέρχεται  σε  ευρώ 

852.667,48.

Oι  συνολικές  πληρωμές  του  Δήμου  στη  χρήση  2013  ανήλθαν  στο  ποσό  των  ευρώ 

6.370.746,94.
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  Το  σύνολο  των  εισπράξεων  του  Δήμου  του  έτους  2013  ευρώ  6.260.353,06 πλέον  τα 

χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 1.410.927,06, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 

7.671.280,12 μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2013 ευρώ 6.370.746,94 μας δίδει τα 

διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2013 στο Δημόσιο Λογιστικό που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 

1.300.533,18.

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 ΧΡΗΣΗ 2013

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων 24,08%

  

Τόκοι / Συνολικά έξοδα 1,51%
  

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα 25,20%

  

Τέλη & Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων 17,15%

  
Επιχορηγήσεις / Σύνολο Εσόδων 53,92%
  

Φόροι / Σύνολο εσόδων 1,13%

  

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων 62,24%

Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής:

  Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 24,08% επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 

1,51%, ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 25,20%, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω αναλυτικό 

πίνακα.

  Όσον αφορά τα έσοδα, το 17,15% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα, ενώ κατά 53,92% 

καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Οι φόροι αποτελούν το 

1,13%. 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 62,24% επί  των εσόδων. Η 

μείωση αυτού του δείκτη θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου.

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 

στο  ποσό  των  ευρώ  58.195.810,94 και  αφαιρουμένων  των  αποσβέσεων  ποσού  ευρώ 

8.267.866,34, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 49.927.944,60.

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΣΕ  ΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ)  ΚΑΙ  ΤΙΤΛΟΥΣ 

ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Σελίδα 4 από 6



   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  3.471.923,58.  Από  το  ανωτέρω 

υπόλοιπο, ποσό ίσο με ευρώ  2.044.001,82 αφορά ταμειακό έλλειμμα που δημιουργήθηκε σε 

προηγούμενες χρήσεις.

10. ΔΑΝΕΙΑ

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

Τράπεζα Ηπείρου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 671.985,97 και η αντίστοιχη χρεολυτική δόση 

αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 70.513,30.

11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται  στο ποσό των ευρώ  2.825.560,81 και 

αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 

ευρώ 1.974.813,28.

   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 2013

  Μετά  τα  παραπάνω  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  01/01/2013  έως 

31/12/2013.
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 Στη συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος κάλεσε  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά.

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του  Προέδρου  και τη διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη :  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 και τις οικονομικές καταστάσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Προελέγχει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2013.

2. 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 2013

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2014.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

Τ.Σ.Υ.                                                                Τ.Υ.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παππάς
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