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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Α.Α (26/2022) 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 6ης/2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017». 

Σήμερα την 9η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 18:00 έως 21:00 συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας-

Μεθάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4635/19, αριθμ.184, παρ.1, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18318/13-3-

20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σχετικά με «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοίΟύ COVlD-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» και κατόπιν της υπ' αριθμ. 1097/03-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006) και εφόσον διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών έλαβαν μέρος 17, ήτοι: 

Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Παρόντες 

  1) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2) Λεσιώτης Σπυρίδων, 3) Μέλλου Μαρία, 4) Σούχλας 
Σωτήριος, 5) Λίτσας Κωνσταντίνος, 6) Μάγειρα- Πάλλη Αναστασία, 7) Αναστασιάδης 
Γεώργιος, 8)Λαζάρου Κωνσταντίνος, 9) Καρνέζης Σπυρίδων, 10) Παντελής Βασίλειος, 
11)Κεραμίδας Γεώργιος, 12)Καραγιάννης Κωνσταντίνος, 13) Σούχλα Στυλιανή, 14) 
Μέλλος Ιωάννης, 15) Ανδρέου Χρυσούλα, 16) Καραγιάννης Γεώργιος, 17) Σάββας 
Αθανασίου. 

 

Απόντες 

1) Πατουλιάς Κωνσταντίνος, 2) Θεοδωροπούλου Σοφία, 3) Σαμπάνης Δημήτριος, 4) 
Γαλουντζή - Σαμπάνη Χρυσούλα. 

B.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυρίδων, Παρών. 

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ•. Παρόντες Ουδείς 

Απόντες 

1 )Ντάνος Αθανάσιος,Κ.Τροιζήνος, 2) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ.Τακτικούπολης, 3) Μούγιου 

Μαρία, Κ. Άνω Φαναρίου, 4)Χατζίνας Γεώργιος, Κ.Μεγαλοχωρίου, 5)Λαζάρου 

Ελευθέριος, Κ.Λουτροπόλεως ,6) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυψέλης, 7) Λίλλος 

Σπυρίδων, Κ.Καρατζά, 8) Μυλωνόπουλος Γεώργιος,Κ.Δρυόπης, 9) Γερασίμου 

Ευάγγελος, Κ.Γαλατά., 10) Μαργαρώνης Κων/νος, Κ.Κουνουπίτσας. 
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ., κα Αρχοντία 

Παυλή, τακτική  διοικητική υπάλληλος του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.  

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  ΗΜ.Δ. Α.Α 26/2022 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017». 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως δίνει τον λόγο στον κ. 

Δήμαρχο, ο οποίος θέτει υπόψη των μελών την παρουσία των κ.κ.  Καραγιλάνη Αθανάσιου 

Οικονομολόγου (Συντάκτη Οικονομικών Καταστάσεων) καθώς και Παπακυρίλλου Γεώργιου 

Ορκωτού Λογιστή (Ελεκτής Ο.Λ.) και στη συνέχει τους δίνει το λόγο για την εμπεριστατωμένη 

ανάλυση του περιεχομένου της υπ’ αριθμ. 53/2022 σχετικής απόφασης της Ο.Ε. με ΑΔΑ: 

Ψ904ΩΗΛ-Κ0Ν και του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017, γνωρίζοντας στο Σώμα τα 

εξής: 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
(Σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999) 

 

1. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1 Π.Δ. 315/1999. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση 

των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού 

διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι 

μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή   

   α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην 

αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  είναι 

προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 

προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

       Η αξία κτήσεως των ακινήτων (Γήπεδα-Οικόπεδα, Κτίρια και τεχνικά έργα) 

προσδιορίσθηκε με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο 

των τριών επόμενων χρήσεων θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/30.12.1999. 

      Οι αξίες κτήσεως, των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται στους 

λογαριασμούς (Γ-ΙΙ-1α) «Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως», (Γ-ΙΙ-1β) 

«Οδοί – Οδοστρώματα κοινής χρήσεως», (Γ-ΙΙ-1γ) «Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως», (Γ-

ΙΙ-3β) «Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως» και (Γ-ΙΙ-3γ) «Λοιπές 

εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως», καθώς επίσης και τα «Λοιπά τεχνικά έργα» που 

περιλαμβάνονται στο λογαριασμό (Γ-ΙΙ-3) «Κτίρια και τεχνικά έργα» προσδιορίσθηκαν 

με βάση το υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραμμα των συνενωμένων  Δήμων  των 

προηγούμενων χρήσεων  

 β)  Δεν υπάρχουν αποθέματα  (αναλώσιμα υλικά). 

 γ) Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων του Δήμου. 

2. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2,  Π.Δ. 315/1999: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, 

αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα 
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οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την 

εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως, από τις γενικά νομοθετημένες 

καταχωρούνται στους λογαριασμούς ``διαφορών αναπροσαρμογής`` του παθητικού (λογ. 

41.06-41.07)   

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή. 

3. Παρ.  4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 315/1999. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι 

διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν 

αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.   

α).Επισυνάπτεται πίνακας μεταβολών παγίων. 

β).Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν με βάση τις διατάξεις της § 2.2.112.5 του 

Π.Δ. 315/99. 

4. Παρ.  4.1.501  περίπτ. 4,  Π.Δ. 315/1999. Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου 

ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά των σχετικών 

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.  

     Δεν έγιναν. 

5. Παρ.  4.1.501  περίπτ.  5, Π.δ. 315/1999. Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 

στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους 

μεταχείριση  

     Δεν υπάρχουν. 

6. Παρ.  4.1.501  περίπτ.  6, Π.Δ.  315/1999. Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων 

και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά 

κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων.  

     Δεν υπάρχουν. 

7. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 315/1999. Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

χρήσεως. 

      Δεν υπάρχουν. 

8. Παρ.  4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας 

επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία 

αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.  

α) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν με βάση τις διατάξεις της § 2.2.112.5 του 

Π.Δ. 315/99, ως ακολούθως: 

 

Τίτλος 
πάγιας  
επένδυσης 

Ποσοστό 
συμμετοχής(%) 

Αξία 
συμμετοχής 
έως 
31/12/2017 

Προβλέψεις 
για 

υποτίμηση 
έως 

31/12/2017 

Αξία αποτιμήσεως 
31.12.2017 

Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
ΔήμουΤροιζηνίας 

100 243.302,90 0 243.302,90 

Δίκτυο 
Συνεργασίας  
Δήμων ΠΕ 
Νήσων Αττικής 

- 5.000,00 0 5.000,00 

Σύνολα 248.302,90 0,00 248.302,90 
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H ανωτέρω αποτίμηση στην τρέχουσα αξία και η αποτίμηση της συμμετοχής έγινε στο 

κόστος κτήσης των τίτλων. 

 

9. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 315/1999. Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η 

προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις 

που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.  

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.  

10. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.Δ. 315/1999.  Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής 

του καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού 

ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για 

συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.  

     Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. 

11.  Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 315/1999. O μέσος αριθμός του προσωπικού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και αμοιβές - 

έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με 

χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.  

 

α) Μέσος όρος προσωπικού 
49 

β) Κατηγορίες προσωπικού 
  

Προσωπικό μονίμων υπαλλήλων          
19 

Προσωπικό αορίστου χρόνου                
12 

Ειδικοί Συνεργάτες   
2 

Προσωπικό ορισμένου χρόνου 
15 

γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού 
  

Γ1. Μόνιμο (Δημοσίου Δικαίου) 310.485,30 

Γ2. Αορίστου Χρόνου 160.357,87 

Γ3. Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27.290,00 

Γ4. Αμοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού 0,00 

Γ5. Εργοδοτικές εισφορές 150.670,11 

Γ6. Παρεπόμενες ασχολίες &έξοδα  προσωπικού 370,00 

Σύνολο 649.173,28 

 

12. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 315/1999. Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των 

αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις 

νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη 

χρήση.              

      Δεν υπάρχουν αποκλίσεις. 

13. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 315/1999. Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη 

χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους , καθώς 
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και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. 

Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

Περιγραφή  
Ποσό σε € 

Έξοδα παράστασης Δημάρχου ,αντιδημάρχων ,Προέδρου 
Δ.Σ 132.333,40 

Σύνολο 132.333,40 

 

14 .Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.Δ. 315/1999. Τα ποσά των προκαταβολών και των 

πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και 

οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου 

επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι 

υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε 

εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

    Δεν υπάρχουν 

15. Παρ.  4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 315/1999. Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου , 

οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε 

περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται 

ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες - 

προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν 

εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

   Δεν υπάρχουν. 

16.Παρ.  4.1.501 περίπτ. 16, Π.Δ. 315/1999. Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων 

στοιχείων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο 

λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.  

  Επισυνάπτεται δισέλιδος πίνακας μεταβολών παγίων. 

17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17, Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα 

έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα , καθώς και για τα 

έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία εμφανίζονται στη χρήση 

του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου. 

Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα» αν τα ποσά αυτά είναι 

σημαντικά  

α) Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 1.658.640,66 αφορούν   κατά ποσό € 

1.598.327,92 αποσβέσεις παγίων που αναλογούν στις επιχορηγήσεις, οι οποίες 

μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης με ισόποση μείωση του λογαριασμού 

παθητικού «Α.ΙΙ.4-Επιχορηγήσεις επενδύσεων, κατά ποσό € 58.466,85 έσοδα από 

παραγραφή απαιτήσεων τρίτων και κατά ποσό € 1.845,89 διάφορα έκτακτα έσοδα . 

β) Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 140.400,98, αφορούν κατά 

€140.196,12 έσοδα προηγούμενων χρήσεων, κατά € 204,86  έσοδα από 

επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων ποσών και αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα : 
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Περιγραφή εσόδου προηγούμενης/ων  χρήσης/ων  Ποσά σε € 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 93.538,98 

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 4.935,35 

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 63,66 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.119,48 

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  38.538,65 

 Σύνολο 140.196,12 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 
ποσών 

204,86 

 Σύνολο 204,86 

Γενικό Σύνολο 140.400,98 

 

γ) Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού € 250,80 αφορούν φορολογικά 

πρόστιμα και προσαυξήσεις.  

δ) Οι έκτακτες ζημιές ποσού € 63.427,86 αφορούν στο σύνολο τους   διαγραφή 

ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων  με ισόποση πίστωση  του λογαριασμού 

«Δ.ΙΙ.1 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» βάσει σχετικών 

αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ε) Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 249.257,97 €, αφορούν έξοδα 

προηγούμενης/ων χρήσης/ων που λογιστικοποιήθηκαν στην χρήση 2017 και 

αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :  

 

Περιγραφή  εξόδου προηγούμενης/ων  χρήσης/ων Ποσά σε € 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων προηγουμένων 
χρήσεων 

100.901,87 

Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 2.346,94 

Διαγραφή απαίτησης από ΔΕΗ 136.182,24 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.666,92 

Λοιπές επιστροφές 160,00 

 Σύνολο 249.257,97 

 

 στ) Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους αφορούν ποσό ευρώ € 62.578,30 

για σχηματισμό πρόβλεψης για επίδικες δικαστικές υποθέσεις και ποσό ευρώ 

€ 472.704,03 πρόβλεψη μη είσπραξης απαιτήσεων εισπρακτέες πέραν της 

διετίας. 

ζ) Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ποσού 580.723,55 €, αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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Περιγραφή  εξόδου προηγούμενης/ων  χρήσης/ων Ποσά σε € 

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα Ύδρευση-Αποχέτευση 290.969,71 

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα ΛΑΓΗΕ 177.250,73 

Φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου 2017 

17.759,75 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από παραβάσεις ΚΟΚ 2.701,80 

Τέλη φωτισμού εισπρακτέα από ΔΕΗ Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου 2017 

67.409,65 

Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 3.566,05 

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 4.051,90 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρακτέο από ΔΕΗ 4.208,98 

Έσοδα χρήσεως από ΚΕΠ 7.600,00 

Έσοδα χρήσεως από ΟΑΕΔ 5.204,98 

 Σύνολο 580.723,55 

 

η) Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού 122.505,91 €, αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα :  

Περιγραφή  εξόδου προηγούμενης/ων  χρήσης/ων Ποσά σε € 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 13.231,39 

Έξοδα χρήσεως ΔΕΗ 2.204,96 

Αμοιβές και έξοδα υλοποίησης συμβάσεων διαδημοτική 20.497,20 

Μισθώματα κτιρίων –Τεχνικών έργων ακινήτων 400,00 

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 35,52 

Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά-Τηλετυπικά εσωτερικού 81,81 

Ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού χώρων κοινής χρήσεως  80.988,71 

Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων   4.450,61 

Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 615,71 

 Σύνολο 122.505,91 

 

18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 315/1999. Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους 

οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή 

από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν 

εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι 

χρήσιμη για την εκτίμησή της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις 

για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι 

οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά . 

Δεν υπάρχουν. 

19. Παρ.  4.1.501  περίπτ.  19, Π.Δ. 315/1999. . Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού 

Β(1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» Β(3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής 

περιόδου» και Γ(Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των 

εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά 
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σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές 

διατάξεις στο προσάρτημα. 

  Δεν υπάρχουν. 

20. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.Δ. 315/1999. Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού 

«λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες: 

         Δεν υπάρχουν. 

21. Παρ.  4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 315/1999. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, 

από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της 

καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία 

είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές  περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της 

σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

            Δεν έγιναν. 

22. Παρ.  4.1.501 περίπτ. 22, Π.Δ. 315/1999. Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των 

κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος 

κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις: 

    Δεν έγιναν. 

23. Παρ.  4.1.501 περίπτ. 23, Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη 

συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της 

προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα 

αποτελέσματα χρήσεως, για διαφόρους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 

κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν 

γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως 

για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.  

           Δεν υπάρχουν. 

24. Παρ.  4.1.501 περίπτ. 24, Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις 

συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.  

           Δεν υπάρχουν. 

25. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.Δ. 315/1999. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα 

καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να 

παρουσιάζεται μια πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των 

αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις 

προηγούμενες παραγράφους.  

α)Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις  περί ισολογισμού κ.λπ.  

Δεν χρειάστηκε να γίνει. 

β) Ανάλυση λογ/σμών τάξεως: 

Στο λογαριασμό τάξεως « Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού» και στον 

αντίστοιχο συλλειτουργούντα λογαριασμό «Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού» 

παρακολουθείται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση αυτού και ο 

απολογισμός εσόδων και εξόδων, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 του Π.Δ. 315/1999.  

 γ)Προβλέψεις  για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων: 

Δεν χρειάσθηκε να γίνουν. 

ΑΔΑ: 6ΞΘ4ΩΗΛ-ΠΡΜ



9 

 

Α/Α 26/2022 6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2022 
 

δ) Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των δημοτών και 

των τρίτων. 

          1) Υπολογισμός αποσβέσεων 

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων για τη χρήση του 2017 έγινε με  βάση τους νέους 

συντελεστές που καθιερώθηκαν με την παρ. 22 του Ν4110/2013, καθώς και με τις 

λοιπές αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός και οι Ν.4152-4170/2013. 

         2) Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού. 

Υπάρχει καταχωρημένη σε ξεχωριστό κονδύλι του Παθητικού, πρόβλεψη ποσού 

ευρώ 44.980,64  για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, η 

οποία υπολογίστηκε βάσει του άρθρου 204 του Ν.3584/2007. 

        3) Λοιπές προβλέψεις 

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές Προβλέψεις» ανέρχεται σε ποσό ευρώ 

122.464,00 και αφορά προβλέψεις για επίδικες δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, 

σύμφωνα με επιστολή που λάβαμε από τη δικηγόρο του Δήμου. 

       4) Μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Διαχωρίστηκαν  με  κριτήριο  το  1  έτος  από  31.12.2017,  δηλαδή βραχυπρόθεσμες  εκείνες  

που θα λήξουν  μέχρι  31.12.2018.          

           5) Φορολογικός και Ασφαλιστικός Έλεγχος. 

 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί φορολογικός και ασφαλιστικός έλεγχος για τους παρακρατούμενους 

φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές για όλες τις χρήσεις και κατά συνέπεια οι υποχρεώσεις 

δεν είναι οριστικές.       

 

26. Παρ. 1.1.108 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές του κεφαλαίου που προέρχονται από 

αλλαγές στην απογραφή έναρξης. 

Δεν πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. 
ΠΟΛΛΑΛΗΣ 

ΣΙΑΓΚΡΗ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 112302 Α' 
ΤΑΞΗΣ 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 636.277,93 384.515,37 251.762,56 557.426,05 332.975,48 224.450,57

636.277,93 384.515,37 251.762,56 557.426,05 332.975,48 224.450,57 Ι. Κεφάλαιο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 18.504.777,22 18.203.341,12

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 10.200.751,05 0,00 10.200.751,05 10.182.846,21 0,00 10.182.846,21 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 254.945,30 190.109,23 64.836,07 254.945,30 179.949,06 74.996,24 επενδύσεων- Δωρεές Παγίων

1β.Οδοί -Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 10.869.535,77 8.415.033,06 2.454.502,71 10.869.535,77 8.027.077,66 2.842.458,11     3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 15.779.177,69 17.288.147,15

1γ.Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως 276.382,38 171.876,09 104.506,29 276.382,38 148.853,43 127.528,95

3.  Κτίρια και τεχνικά έργα 18.207.148,39 7.228.398,02 10.978.750,37 17.867.852,24 6.685.879,68 11.181.972,56 ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

3α Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 94.391,65 51.501,09 42.890,56 94.391,65 43.638,27 50.753,38 Αποτελέσματα χρήσης εις νέο -1.329.456,23 -285.301,47

3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 559.874,93 351.679,37 208.195,56 539.428,71 312.669,96 226.758,75 Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων -4.141.770,83 -3.856.469,36

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 12.301.743,11 6.871.710,60 5.430.032,51 12.301.743,11 5.849.175,55 6.452.567,56 -5.471.227,06 -4.141.770,83

4.  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις

     και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 47.097,41 26.448,09 20.649,32 45.186,86 22.475,87 22.710,99

5.  Μεταφορικά μέσα 903.271,94 903.212,80 59,14 903.271,94 903.142,00 129,94 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 28.812.727,85 31.349.717,44

6.  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 459.282,00 368.265,36 91.016,64 406.835,61 352.644,78 54.190,83

7.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 80.621,87 0,00 80.621,87 138.005,48 0,00 138.005,48 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο ακινητοποιήσεων 54.255.045,80 24.578.233,71 29.676.812,09 53.880.425,26 22.525.506,26 31.354.919,00 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

         εξόδου από την υπηρεσία 44.980,64 43.626,60

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 2. Λοιπές προβλέψεις 122.464,00 59.885,70

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 167.444,64 103.512,30

1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 395.038,04 395.038,04

(-) Προβλέψεις απομείωσης συμμετοχών 146.735,14 248.302,90 146.735,14 248.302,90 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

248.302,90 248.302,90 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ι. 3. Δάνεια τραπεζών 1.518.749,74 1.672.363,04

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 29.925.114,99 31.603.221,90

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1. Προμηθευτές 763.051,80 647.079,93

ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους  & Τέλη 23.508,97 34.310,58

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.271.066,04 1.228.789,14 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 889,96 251,53

(-) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 872.704,03 398.362,01 400.000,00 828.789,14 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

5. Χρεώστες διάφοροι 145.696,43 290.018,87     στην επόμενη χρήση 150.799,21 140.757,23

544.058,44 1.118.808,01 8. Πιστωτές διάφοροι 217.363,02 218.442,41

ΙV. Διαθέσιμα 1.155.612,96 1.040.841,68

1.Ταμείο 239,63 0,00

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 466.905,29 757.407,06 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.674.362,70 2.713.204,72

467.144,92 757.407,06

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 1.011.203,36 1.876.215,07

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 8.236,64 0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 580.723,55 462.546,92 4.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 122.505,91 0,00

588.960,19 462.546,92 122.505,91 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 31.777.041,10 34.166.434,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ) 31.777.041,10 34.166.434,46

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 1,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 1,00 1,00

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 12.561.072,78 8.835.397,17 2. Πιστωτικοί λογ/σμοι Δημοσίου Λογιστικού 12.561.072,78 8.835.397,17

12.561.073,78 8.835.398,17  12.561.073,78 8.835.398,17

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Ποσά Ποσά

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κλειόμενης προηγούμενης

1 .Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.331.940,67 1.310.266,84 χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 226.328,20 168.818,34 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -1.327.043,80 -285.301,47 

3. Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 1.018.192,21 2.576.461,08 1.174.467,36 2.653.552,54 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων)

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 3.104.211,94 2.793.004,87       προηγούμενων χρήσεων -4.141.770,83 -3.856.469,36

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Έλλειμμα) -527.750,86 -139.452,33

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 70.319,96 232.972,59 μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 2.412,43 0,00

Σύνολο -457.430,90 93.520,26 Έλλειμμα  εις νέο -5.471.227,06 -4.141.770,83

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.676.303,92 1.656.956,84

              3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 41.544,76 1.717.848,68 69.009,73 1.725.966,57

Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.175.279,58 -1.632.446,31

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.802,44 14.605,89

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 109.389,34 -102.586,90 114.235,19 -99.629,30

Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.277.866,48 -1.732.075,61

ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.658.640,66 1.484.717,82

2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 140.400,98 5.171,40

3. Έσοδα από προβλέψεις 0,00 1.799.041,64 633,13 1.490.522,35

Mείον:   Η ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝΗ 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 250,80 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2. Έκτακτες ζημίες 63.427,86 29.413,82

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 249.257,97 14.334,39

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 535.282,33 848.218,96 950.822,68 0,00 43.748,21 1.446.774,14

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(Έλλειμμα) -1.327.043,80 -285.301,47

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.104.267,34 2.051.036,84

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.104.267,34 0,00 2.051.036,84 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Έλλειμμα) -1.327.043,80 -285.301,47
 

ΣΟΛ Α.Ε.

μέλος δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα-Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 47861

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 112302 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31

ης
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΣΙΑΓΚΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Γαλατάς, 22 Φεβρουαρίου 2021

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 την κατάσταση αποτελ εσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα . Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999

"Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε το εξής: Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που

πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν

απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία . Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για

τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα

Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η

διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτο ια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι ο ικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελ εγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη

γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές

καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε

τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων

που έγιναν από τη διο ίκηση . Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι ο ικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες

συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση . Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων

όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2017. Με βάση τη γνώση που

αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: 6ΞΘ4ΩΗΛ-ΠΡΜ
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Α/Α 26/2022 6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2022 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
     Το 2017 ήταν η έβδομη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου 
Τροιζηνίας-Μεθάνων. Επίσης το 2017  ήταν για το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων  η έβδομη χρήση 
κατά την οποία εγκαταστάθηκε και εφαρμόσθηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 
 Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω,  είναι σημαντικό 
να αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια της χρήσης του 2017 πραγματοποιήθηκαν πολλές 
μεταβολές/διορθώσεις στα βιβλία του Δήμου με στόχο την απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής 
θέσης του οργανισμού. Συνέπεια των ανωτέρω μεταβολών είναι η επιβάρυνση του λογιστικού 
αποτελέσματος της χρήσης του 2017.    
 

2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2017 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 
2.653.583,48. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους 
ευρώ 1.658.640,66, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 140.196,12  τα έσοδα από 
επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων ποσού ευρώ 204,86 προκύπτουν τα συνολικά έσοδα 
του Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 4.452.625,12. 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής : 

(Ποσά σε ευρώ) 

72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 226.328,20 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 1.331.940,67 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.079.654,11 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 8.858,06 

76 Έσοδα κεφαλαίων  6.802,44 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων 2.653.583,48 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.658.640,66 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  140.400,98 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. χρήσεων 1.799.041,64 

  Γενικό Σύνολο 4.452.625,12 

3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
                                     Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 

25 Αναλώσιμα υλικά 14.012,87 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 649.173,28 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 256.541,44 

62 Παροχές τρίτων 1.386.485,20 

63 Φόροι-τέλη 679,81 

64 Διάφορα έξοδα 282.856,97 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 109.389,34 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος 

2.104.267,34 

67 Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-
Δωρεέςς 

126.689,67 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1.354,04 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 4.931.449,96 

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές 63.678,66 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 249.257,97 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 535.282,33 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων 848.218,96 

  Γενικό Σύνολο 5.779.668,92 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
5.  

 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 3.104.211,94.  
 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 1.676.303,92, 
τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ 41.544,76. Το συνολικό κόστος 
παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων , εξόδων 
προηγούμενων χρήσεων εκτάκτων ανόργανων εξόδων και ζημιών, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 
5.779.668,92. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017, ποσού ευρώ 
4.452.625,12 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού ευρώ 5.779.668,92 το αποτέλεσμα 
(έλλειμμα) της χρήσεως 2017, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ  1.327.043,80. 
 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 
3.090.989,24 . 
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Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 2.800.638,88 προστεθούν τα χρηματικά 
διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 757.495,28 και αφαιρεθούν οι πληρωμές του Δήμου 
κατά το έτος 2017, ποσού ευρώ 3.090.989,24 προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο  του Δήμου κατά 
το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 467.144,92. 
 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία 
ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 54.255.045,80 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 
24.578.233,71 , η αναπόσβεστη αξία τους, ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 29.676.812,09. 

 
7. ΔΑΝΕΙΑ  

 
Τα δάνεια του Δήμου αποτελούνται από άτοκα και έντοκα δάνεια συνολικού ποσού ευρώ 
1.669.548,95 , εκ των οποίων ποσό ευρώ 150.799,21  είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση (2018). 

 
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του Δήμου ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των 

ευρώ 398.362,01. 
Επίσης στο λογαριασμό του Ενεργητικού, Χρεώστες Διάφοροι εμφανίζεται ποσό ευρώ 

145.696,43 το οποίο αναλύεται ως εξής :  
 α) απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβεβλημένοι & παρακρατημένοι φόροι 

ποσού  ευρώ 144.076,51, και β) Λοιποί χρεώστες ποσού ευρώ 1.619,92. 
 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του Δήμου 

ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 1.004.813,75. 
 
 

9. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
 
Στην χρήση του 2017 πραγματοποιήθηκαν αρκετές διορθώσεις στα υπόλοιπα των λογαριασμών 
της 31/12/2016 με σκοπό τα βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου να απεικονίζουν, όσο 
το δυνατόν καλύτερα, την οικονομική θέση του οργανισμού στις 31/12/2017. 
Αναλυτικά : 

 Στις 31/12/2016 στον λογαριασμό Χρεώστες Διάφοροι (λογ. 33.9599.0001) εμφανιζόταν απαίτηση 
από την ΔΕΗ ύψους 136.182,24 €. Την ορθότητα της ανωτέρω εγγραφής δεν κατέστη εφικτό να την 
επιβεβαιώσουμε1 ενώ το γεγονός ότι α) δεν είχε συνταχθεί και βεβαιωθεί αντίστοιχος χρηματικό 
κατάλογος από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, β) σε λογαριασμό οφειλών από 
προμηθευτές (λογ. 50.00.01.0002) εμφανιζόταν υποχρέωση προς την ΔΕΗ ύψους 2.812,17 € & γ) 
στην κατάσταση εκκαθάρισης της ΔΕΗ μηνός Οκτωβρίου 2016 στις 31/12/2016 ΔΕΝ υπήρχε οφειλή 
ή απαίτηση του Δήμου προς την επιχείρηση, υποχρέωσε τους αρμόδιους λογιστές του Δήμου να 
κλείσουν τα παραπάνω υπόλοιπα μεταφέροντάς τα στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων 

 Στην χρήση του 2017 εμφανίστηκε το με αριθμό 16 και  ημερομηνία 26.04.2016 τιμολόγιο του 
προμηθευτή «Κ/ΞΙΑ Σ.Τριανταφύλλου & Συνεργάτες Ε.Ε.-Μεθοδική Α.Τ.Ε.Ε.» ποσού ευρώ 
103.437,47 που αφορά την 14η πιστοποίηση-λογαριασμός, του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΑΝΩΝ)» (λογ. 
15.11.02.0203 & 50.00.00.0186). Με την ανωτέρω διορθωτική εγγραφή διορθώθηκε η αξία του υπό-
κατασκευή έργου και το ποσό της προς τον προμηθευτή 

 Στις 31/12/2016 υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα βιβλία του Δήμου και στις αντίστοιχες καταστάσεις 
της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 727,57 € η οποία τακτοποιήθηκε στο 2017.2 

 Κατά την χρήση του 2017 πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλών λογαριασμών και υπολοίπων τα 
οποία απεικονίζονταν συγκεντρωτικά στα βιβλία του Δήμου ώστε να μπορεί να είναι κατανοητό τι 
περιλαμβάνει κάθε λογαριασμός.     

 Στην χρήση του 2017 εμφανίστηκαν τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία του Δήμου (τα οποία είχαν 
εξοφληθεί πριν την 01/01/2017) : 

o Αγορά αγροτεμ. βάσει του υπ’ αριθμ. 3565/27-06-2016 συμβολαίου αγοράς από τον κ. Α.Δ. 
ύψους 4.000,00 € 

o Αγορά αγροτεμ. στην Αγ. Ελένη, θέση Αλώνι για τοποθέτηση δεξαμενής από την οικ. Λ. 
ύψους 10.000,00 € 
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10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

1. Στην χρήση του 2017 σχηματίσθηκαν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (πλέον των προβλέψεων 
της 31/12/2016) ύψους 472.704,03 €. Ο σχηματισμός των ανωτέρω προβλέψεων έγινε σύμφωνα με 
τις επιταγές της λογιστικής αρχής της συντηρητικότητας (Conservatism principle) και σε καμία 
περίπτωση δεν προκαταλαμβάνει την κατάληξη των απαιτήσεων του Δήμου. 

2. Σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (λογ. 38.03.00.0002) υπάρχει υπόλοιπο ύψους 800,00 € 
το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου καθώς ο λογαριασμός 
εμφανίζεται να έχει κλείσει στις 21.09.2016. Σε ενδεχόμενο που το ανωτέρω ποσό δεν υφίσταται θα 
πρέπει να εκδοθεί σχετικό τακτοποιητικό Χ.Ε.Π. με το οποίο να αφαιρεθεί από το χρηματικό 
υπόλοιπο του Δήμου, στο οποίο περιλαμβάνεται μέχρι και σήμερα.  

3. Στην επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων προς την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. προκύπτει ότι 
υφίστανται 2 γραμμάτια σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης με δικαιούχο τον Δήμο Τροιζηνίας-
Μεθάνων ποσού ευρώ 588,08 τα οποία δεν παρακολουθούνται στα βιβλία του Δήμου. Τα ανωτέρω 
ποσά θα πρέπει να διερευνηθούν και στην συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 
διορθωτικές εγγραφές στα βιβλία του Δήμου 

4. Κατά την άποψή μας θα πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν ΑΜΕΣΑ σε αντιπαραβολή των 
στοιχείων της ακίνητης περιουσίας που υπάρχουν στα βιβλία περιουσίας του Δήμου και στα 
αντίστοιχα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου και στην δήλωση 
περιουσιακής κατάστασης του Δήμου (Ε9). Ακολούθως θα πρέπει ο Δήμος να προβεί σε ενέργειες 
για την προστασία της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας του (περιφράξεις κ.ο.κ.) 

5. Από την 01/01/2020 ο Δήμος συντάσσει πρωτόκολλα ταμιακής διαχείρισης τα οποία υποβάλλονται 
στον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 48 του Β.Δ. της 
17 Μαϊου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». 
Με την ενέργεια αυτή ενισχύθηκε η διαφάνεια της διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων του 
Δήμου ενώ η ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο θέμα της λογοδοσίας των υπηρεσιών και της διοίκησης 
προς τους πολίτες του Δήμου.   

 
 
 

8.ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 251.762,56 0,79% 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 29.676.812,09 93,39% 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

248.302,90 0,78% 

Απαιτήσεις από πελάτες 398.362,01 1,25% 

Χρεώστες διάφοροι 145.696,43 0,46% 

Λογαριασμοί διαχειρίσεως  προκαταβολών 
και πιστώσεων 

0,00  0,00% 

Χρηματικά Διαθέσιμα 467.144,92 1,47% 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 588.960,19 1,85% 

Σύνολο ενεργητικού 31.777.041,10 100% 

Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
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Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

Κεφάλαιο 18.504.777,22 58,23% 

Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- 
Δωρεές παγίων 

15.779.177,69 
49,66% 

Αποθεματικά κεφάλαια 0 0,00% 

Αποτελέσματα εις νέον -5.471.227,06 -17,22% 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 167.444,64 0,53% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(Δάνεια) 1.518.749,74 4,78% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση(Χρεολύσια επόμενης 
χρήσης) 

150.799,21 

0,47% 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 763.051,80 2,40% 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 23.508,97 0,07% 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 889,96 0,00% 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 217.363,02 0,68% 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (Έσοδα 
επόμενων χρήσεων) 

122.505,91 
0,39% 

Σύνολο παθητικού 31.777.041,10 100,00% 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

     

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.331.940,67 29,91% 

 Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - 
προσαυξήσεις 

226.328,20 5,08% 

Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό 
προϋπολογισμό 

1.018.192,21 22,87% 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 70.319,96 1,58% 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.802,44 0,15% 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.658.640,66 37,25% 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 140.400,98 3,15% 

Σύνολο εσόδων  4.452.625,12 100% 

   

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

Κόστος πωληθέντων 3.104.211,94 53,71% 

Έξοδα διοίκησης 1.676.303,92 29,00% 
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Έξοδα δημοσίων σχέσεων 41.544,76 0,72% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 109.389,34 1,89% 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 250,80 0,00% 

Έκτακτες ζημιές 63.427,86 1,10% 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 249.257,97 4,31% 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 535.282,33 9,26% 

Σύνολο εξόδων  5.779.668,92 100% 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  

Γ.1 -ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

Έσοδα από φόρους – πρόστιμα – 
προσαυξήσεις 

226.328,20 8,53% 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 1.331.940,67 50,19% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.018.192,21 38,37% 

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 70.319,96 2,65% 

Έσοδα κεφαλαίων  6.802,44 0,26% 

Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως 2.653.583,48 100% 

   

Γ.1 -ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

Αναλώσιμα υλικά 14.012,87 0,28% 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 649.173,28 13,16% 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 256.541,44 5,20% 

Παροχές τρίτων 1.386.485,20 28,12% 

Φόροι-τέλη 679,81 0,01% 

Διάφορα έξοδα 282.856,97 5,74% 

Τόκοι και συναφή έξοδα 109.389,34 2,22% 

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος 

2.104.267,34 42,67% 

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -
Επιδοτήσεις-Δωρεές 

126.689,67 2,57% 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1.354,04 0,03% 

Σύνολο εξόδων εκμεταλλεύσεως 4.931.449,96 100% 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 28.812.727,85 

1077,37
% 

Ξένα Κεφάλαια-
(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμε
ς υποχρεώσεις) 

2.674.362,70 
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ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα Κεφάλαια-
(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμε
ς υποχρεώσεις) 

2.674.362,70 
8,42% 

Σύνολο Κεφαλαίων  31.777.041,10 

    
ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 28.812.727,85 
90,67% 

Σύνολο Κεφαλαίων  31.777.041,10 

    

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.011.203,36 

3,18% 
Σύνολο Κεφαλαίων 31.777.041,10 

    

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Πάγιο ενεργητικό 29.925.114,99 

94,17% 
Σύνολο Κεφαλαίων 31.777.041,10 

    

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕ
Σ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.011.203,36 

87,50% Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

1.155.612,96 

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Κεφάλαιο κινήσεως -144.409,60 

-14,28% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.011.203,36 

   

 
 

  

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 28.812.727,85 

  

Ξένα Κεφάλαια-
(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμε
ς υποχρεώσεις) 

2.674.362,70 

Πάγιο ενεργητικό 29.925.114,99 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.011.203,36 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

1.155.612,96 

Κεφάλαιο κινήσεως-
(Κυκλοφορούν ενεργητικό-

βραχυπροθεσμες 
υποχρεωσεις) 

-144.409,60 

Σύνολο Κεφαλαίων 31.777.041,10 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

  
ΚΕΡΔΗ 

ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 

Καθαρά αποτελέσμ. 
χρήσεως πρό φόρων 

-1.327.043,80 

-29,80% 

Σύνολο εσόδων 4.452.625,12 

    

ΚΕΡΔΗ 
ΠΡΟ 

Καθαρά αποτελέσμ. 
χρήσεως πρό φόρων 

-1.327.043,80 -4,61% 

ΑΔΑ: 6ΞΘ4ΩΗΛ-ΠΡΜ
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ΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ιδια κεφάλαια 28.812.727,85 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο εσόδων 4.452.625,12 

15,45% 
Ιδια κεφάλαια 28.812.727,85 

    

  

Καθαρή θέση/Ίδια 
Κεφάλαια 

28.812.727,85 

  
Καθαρά αποτελέσμ. 

χρήσεως πρό φόρων 
-1.327.043,80 

Σύνολο εσόδων 
 

4.452.625,12 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤ
ΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό+μεταβατικοί 
λ/σμοί ενεργ. 

1.600.163,55 
1,25 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις+μεταβατικοί λ/σμοί παθητ. 

1.278.118,87 

    

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤ
ΑΣ 

Απαιτήσεις από πελάτες+Χρηματικά 
Διαθέσιμα+Μεταβατικοί λ/σμοί 
ενεργητικού 

1.454.467,12 
1,14 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις+μεταβατικοί λ/σμοί παθητ. 

1.278.118,87 

    
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤ

ΑΣ 

Χρηματικά Διαθέσιμα 467.144,92 

0,37 Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις+μεταβατικοί λ/σμοί παθητ. 

1.278.118,87 

  

 

 

  Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.011.203,36   

  Απαιτήσεις από πελάτες 398.362,01   

  Χρηματικά Διαθέσιμα 467.144,92   

 Μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 588.960,19  

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.155.612,96   

 Μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού 122.505,91  

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ποσά σε € 

  31.12.2016 31.12.2017 

Κυκλοφορούν ενεργητικό+μεταβατικοί λ/σμοί ενεργ. 1.813.120,27 1.600.163,55 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις+μεταβατικοί λ/σμοί παθητ. 1.040.841,68 1.278.118,87 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,74 1,25 

Απαιτήσεις από πελάτες+Χρηματικά Διαθ.+μεταβ.λ/σμοί ενεργ. 1.586.196,20 1.454.467,12 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις+μεταβ..λ/σμοί παθητ. 1.040.841,68 1.278.118,87 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,52 1,14 

Χρηματικά Διαθέσιμα 757.407,06 467.144,92 

ΑΔΑ: 6ΞΘ4ΩΗΛ-ΠΡΜ
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Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις+μεταβατικοί λ/σμοί παθητ. 1.040.841,68 1.278.118,87 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,73 0,37 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εμπεριστατωμένη ανάλυση των εισηγητών καθώς και:    

 Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06, 

 το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, 

 την υπ’ αριθμ. 53/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ904ΩΗΛ-Κ0Ν, για την υποβολή 
του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2017 και τη σχετική έκθεση της 
Οικονομικής Επιτροπής, 

 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση,  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κου Σάββα Αθανασίου. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης Γεώργιος δεν απάντησε. 

 

1. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017, όπως εμφανίζονται συνημμένα και 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

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

Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

3. Την κοινοποίηση της παρούσας στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση του Δήμου καθώς και την 

ανάρτηση της στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  26/2022. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Υπογραφή Υπογραφές 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ 

 
 

 

 

 

 

Συν: Παράρτημα 1. Ισολογισμός  

   

 

 

 

 

 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
ΑΔΑ: 6ΞΘ4ΩΗΛ-ΠΡΜ



19 

 

Α/Α 26/2022 6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2022 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 636.277,93 384.515,37 251.762,56 557.426,05 332.975,48 224.450,57

636.277,93 384.515,37 251.762,56 557.426,05 332.975,48 224.450,57 Ι. Κεφάλαιο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 18.504.777,22 18.203.341,12

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 10.200.751,05 0,00 10.200.751,05 10.182.846,21 0,00 10.182.846,21 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 254.945,30 190.109,23 64.836,07 254.945,30 179.949,06 74.996,24 επενδύσεων- Δωρεές Παγίων

1β.Οδοί -Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 10.869.535,77 8.415.033,06 2.454.502,71 10.869.535,77 8.027.077,66 2.842.458,11     3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 15.779.177,69 17.288.147,15

1γ.Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως 276.382,38 171.876,09 104.506,29 276.382,38 148.853,43 127.528,95

3.  Κτίρια και τεχνικά έργα 18.207.148,39 7.228.398,02 10.978.750,37 17.867.852,24 6.685.879,68 11.181.972,56 ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

3α Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 94.391,65 51.501,09 42.890,56 94.391,65 43.638,27 50.753,38 Αποτελέσματα χρήσης εις νέο -1.329.456,23 -285.301,47

3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 559.874,93 351.679,37 208.195,56 539.428,71 312.669,96 226.758,75 Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων -4.141.770,83 -3.856.469,36

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 12.301.743,11 6.871.710,60 5.430.032,51 12.301.743,11 5.849.175,55 6.452.567,56 -5.471.227,06 -4.141.770,83

4.  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις

     και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 47.097,41 26.448,09 20.649,32 45.186,86 22.475,87 22.710,99

5.  Μεταφορικά μέσα 903.271,94 903.212,80 59,14 903.271,94 903.142,00 129,94 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 28.812.727,85 31.349.717,44

6.  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 459.282,00 368.265,36 91.016,64 406.835,61 352.644,78 54.190,83

7.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 80.621,87 0,00 80.621,87 138.005,48 0,00 138.005,48 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο ακινητοποιήσεων 54.255.045,80 24.578.233,71 29.676.812,09 53.880.425,26 22.525.506,26 31.354.919,00 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

         εξόδου από την υπηρεσία 44.980,64 43.626,60

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 2. Λοιπές προβλέψεις 122.464,00 59.885,70

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 167.444,64 103.512,30

1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 395.038,04 395.038,04

(-) Προβλέψεις απομείωσης συμμετοχών 146.735,14 248.302,90 146.735,14 248.302,90 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

248.302,90 248.302,90 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ι. 3. Δάνεια τραπεζών 1.518.749,74 1.672.363,04

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 29.925.114,99 31.603.221,90

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1. Προμηθευτές 763.051,80 647.079,93

ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους  & Τέλη 23.508,97 34.310,58

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.271.066,04 1.228.789,14 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 889,96 251,53

(-) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 872.704,03 398.362,01 400.000,00 828.789,14 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

5. Χρεώστες διάφοροι 145.696,43 290.018,87     στην επόμενη χρήση 150.799,21 140.757,23

544.058,44 1.118.808,01 8. Πιστωτές διάφοροι 217.363,02 218.442,41

ΙV. Διαθέσιμα 1.155.612,96 1.040.841,68

1.Ταμείο 239,63 0,00

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 466.905,29 757.407,06 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.674.362,70 2.713.204,72

467.144,92 757.407,06

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 1.011.203,36 1.876.215,07

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 8.236,64 0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 580.723,55 462.546,92 4.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 122.505,91 0,00

588.960,19 462.546,92 122.505,91 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 31.777.041,10 34.166.434,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ) 31.777.041,10 34.166.434,46

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 1,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 1,00 1,00

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 12.561.072,78 8.835.397,17 2. Πιστωτικοί λογ/σμοι Δημοσίου Λογιστικού 12.561.072,78 8.835.397,17

12.561.073,78 8.835.398,17  12.561.073,78 8.835.398,17

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Ποσά Ποσά

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κλειόμενης προηγούμενης

1 .Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.331.940,67 1.310.266,84 χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 226.328,20 168.818,34 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -1.327.043,80 -285.301,47 

3. Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 1.018.192,21 2.576.461,08 1.174.467,36 2.653.552,54 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων)

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 3.104.211,94 2.793.004,87       προηγούμενων χρήσεων -4.141.770,83 -3.856.469,36

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Έλλειμμα) -527.750,86 -139.452,33

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 70.319,96 232.972,59 μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 2.412,43 0,00

Σύνολο -457.430,90 93.520,26 Έλλειμμα  εις νέο -5.471.227,06 -4.141.770,83

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.676.303,92 1.656.956,84

              3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 41.544,76 1.717.848,68 69.009,73 1.725.966,57

Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.175.279,58 -1.632.446,31

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.802,44 14.605,89

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 109.389,34 -102.586,90 114.235,19 -99.629,30

Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.277.866,48 -1.732.075,61

ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.658.640,66 1.484.717,82

2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 140.400,98 5.171,40

3. Έσοδα από προβλέψεις 0,00 1.799.041,64 633,13 1.490.522,35

Mείον:   Η ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝΗ 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 250,80 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2. Έκτακτες ζημίες 63.427,86 29.413,82

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 249.257,97 14.334,39

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 535.282,33 848.218,96 950.822,68 0,00 43.748,21 1.446.774,14

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(Έλλειμμα) -1.327.043,80 -285.301,47

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.104.267,34 2.051.036,84

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.104.267,34 0,00 2.051.036,84 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Έλλειμμα) -1.327.043,80 -285.301,47
 

ΣΟΛ Α.Ε.

μέλος δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα-Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 47861

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 112302 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31

ης
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΣΙΑΓΚΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Γαλατάς, 22 Φεβρουαρίου 2021

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 την κατάσταση αποτελ εσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα . Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999

"Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε το εξής: Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που

πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν

απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία . Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για

τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα

Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η

διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτο ια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι ο ικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελ εγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη

γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές

καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε

τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων

που έγιναν από τη διο ίκηση . Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι ο ικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες

συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση . Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων

όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2017. Με βάση τη γνώση που

αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: 6ΞΘ4ΩΗΛ-ΠΡΜ
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