INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.10.04 11:59:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ

ΑΔΑ: 7ΧΖ3Ω6Ν-3ΥΤ

ΤΝΕΔΡΙΑΘ 22η
τησ 28-9-2017

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αριθμ. Απόφαςησ: 293/2017

ΘΕΜΑ
Ζγκριςη Ιςολογιςμοφ του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2016
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ 22/2017 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου.
το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 28 του μθνόσ επτεμβρίου 2017, θμζρα
Πζμπτη και ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα
από τθν με αρικμό πρωτ. 31945/22-9-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου που επιδόκθκε ςε
όλα τα μζλθ του υμβουλίου και ςτον κ. Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67
παρ.1 & 4 του Ο.3852/2010. τθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τθν Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμθ
απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 41 μελϊν βρζκθκαν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ 35 μζλθ:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1)Αρετάκθ – Οτεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2)Αγαπίου Ιωάννθσ, 3)Αγγελόπουλοσ
Μωνςταντίνοσ, 4)Αρϊνθσ Χαράλαμποσ, 5)Βαγενά Θεοδϊρα, 6)Βαϊνάσ Παντελισ, 7)Βαςιλειάδθσ
τυλιανόσ, 8)Βλάχου Ηωι, 9)Γεωργόπουλοσ Μωνςταντίνοσ, 10)Γκίκασ Ιωάννθσ, 11)Δθμομελζτθσ
Ιωάννθσ, 12)Ηάχαρθσ Ευκφμιοσ, 13)Ηαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα (Αντιπρόεδροσ),
14)Μάντηοσ Ιωάννθσ, 15) Μαπνουλάσ Ιωάννθσ, 16) Μαραγιάννθσ Οικόλαοσ, 17)Ξανδραφλισ
Παναγιϊτθσ, 18)Ξάνδροσ Θλίασ, 19)Ξαςτραγγελι-Μοςμίδου Ξαλάμω, 20)Ξερκουράκθ Οικολοφδθ Παναγιϊτα, 21)Ξερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ (Γραμματζασ), 22)Ξπάςτα Ελζνθ,
23)Ξπζςθσ Δθμιτριοσ, 24)Οικθτάκθσ Οικόλαοσ, 25)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 26)Παπαδιάσ
Γεϊργιοσ, 27)Περράκθσ Ιωάννθσ, 28)αντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ, 29)αράντου Αναςτάςιοσ, 30)
κλαβοφνοσ Νάμπροσ, 31)Σαςιόπουλοσ ταφροσ, 32)Φίλθσ Μωνςταντίνοσ, 33)Φίλιππασ Ευάγγελοσ,
34)Χατηθκϊςτασ Μωνςταντίνοσ, 35)Χριςτόγλου Γιαννοφλα
ΑΠΟΝΣΕ
1)Ακαναςιάδου οφία (δικαιολογθμζνθ), 2)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 3)Γκίνθσ Αντϊνθσ, 4) Δάγκα
Παραςκευι, 5)Μαβάςθσ Παφλοσ (δικαιολογθμζνοσ), 6)Ματωπόδθσ Παναγιϊτθσ,
ΠΡΟΘΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΘΑΝ
ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 35 μζλθ.
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ.Ξπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε
νόμιμα με τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου.
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το 2ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ του Δ.. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τθν με
αρικμ. 393/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία προελζγκθκε ο Ιςολογιςμόσ
του Διμου Χριςθσ 2016 και ςυντάχκθκε ζκκεςθ προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν ζγκριςθ του
και διαβιβάηοντασ και τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
- Ιςολογιςμόσ τησ 31/12/2016
- Κατάςταςη λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χρήςησ 31/12/2016
- Λογαριαςμόσ γενικήσ εκμετάλλευςησ τησ 31/12/2016
- Πίνακασ διάθεςησ αποτελεςμάτων
- Προςάρτημα του Ιςολογιςμοφ τησ 31ησ Δεκεμβρίου 2016
- Θ αριθμ. 393/2017 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, με τθν οποία προελζγχκθκε ο
Ιςολογιςμόσ του Διμου χριςθσ 2016 και ςυντάχκθκε ζκκεςθ προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν
ζγκριςι του.
- Ειςηγητική Ζκθεςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ.
- Αναλυτική ζκθεςη ελζγχου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή.
- Σεκμηριωτικό υλικό.
τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί το Δθμοτικό υμβοφλιο, ν’ αποφαςίςει ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 163 του Ο. 3463/2006 «Μϊδικασ Διμων και Μοινοτιτων».

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά και
ζλαβε υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ
Εγκρίνει τον Ιςολογιςμό του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2016 (Οικονομικζσ Καταςτάςεισ),
ο οποίοσ προελζγχθηκε με την αριθμ. 393/2017 απόφαςη τησ Οικονομικήσ, όπωσ παρακάτω:
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ξε βάςθ το Π.Δ.315/30-12-1999, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ. αρικμ. 4604/1-2–2005
Μοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και
Οικονομίασ και Οικονομικϊν o Διμοσ μασ υποχρεοφται ςε εφαρμογι του Διπλογραφικοφ
Νογιςτικοφ υςτιματοσ.
Σα βαςικά ςτοιχεία των προσ ζγκριςθ οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2016
αναλφονται ωσ ακολοφκωσ.
2. ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΕΟΔΩΝ
Σο ςφνολο των Εςόδων του Διμου για τθν χριςθ 2016 ανιλκαν ςτο ποςό των €
63.115.531,80 και αναλφονται ςε οργανικά, παρεπόμενων αςχολιϊν, ζκτακτα και ανόργανα,
προθγοφμενων χριςεων και από μθ χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ.
Θ ανάλυςθ των εςόδων τθσ χριςεωσ 2016 ανά πρωτοβάκμιο Νογαριαςμό Γενικισ
Νογιςτικισ ζχει ωσ εξισ:
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Κωδικόρ
Πεπιγπαθή Λογαπιαζμού
70
Έζοδα πυλήζευν (αναγκαζηικέρ πποζκςπώζειρ)
Έζοδα από θόποςρ, ειζθοπέρ, ηέλε, ππόζηιμα &
72
πποζαςξήζειρ
Έζοδα από παποσή ςπεπεζιών (ανηαποδοηικά ηέλε και
73
δικαιώμαηα)
74
Έζοδα από επισοπεγήζειρ
75
Έζοδα παπεπόμενυν αζσολιών
76
Έζοδα κεθαλαίυν
(α) Σύνολο οπγανικών εζόδων
81
82
84

Ποζό €
10.632,60
1.966.196,38
8.974.092,29
48.816.644,09
4.100,80
310.884,40
60.082.550,56

Έκηακηα και ανόπγανα έζοδα
Έζοδα πποεγούμενυν σπήζευν
Έζοδα από πποβλέτειρ πποεγούμενυν σπήζευν
(β) Σύνολο εκηάκηων και ανόπγανων εζόδων
Γενικό Σύνολο (α) + (β)

2.352.417,60
580.473,68
100.089,96
3.032.981,24
63.115.531,80

Οι επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων και ζργων (Ν/43) τθσ χριςθσ 2016 (πζρα από τισ
επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν εξόδων) ανιλκαν ςτο ποςό των € 519.360,00.
Αντίςτοιχα οι ςυνολικζσ ειςπράξεισ του Διμου ςτθ χριςθ 2016 ανιλκαν ςτο ποςό των €
80.128.668,04 όπωσ προκφπτει από τον Σαμιακό Απολογιςτικό Πίνακα του 2016.
3. ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΩΝ ΕΟΔΩΝ
Θ εξζλιξθ των Εςόδων τθσ χριςεωσ 2016 ςε ςφγκριςθ με τθν χριςθ 2015 ανά
πρωτοβάκμιο Νογαριαςμό Γενικισ Νογιςτικισ ζχει ωσ εξισ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΧΡΘΘ 2016 Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΘΝ ΧΡΘΘ 2015
Κωδικόσ

70
72

Περιγραφή Λογαριαςμοφ
Ζςοδα πωλιςεων (αναγκαςτικζσ
προςκθρϊςεισ)
Ζςοδα από φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ,
πρόςτιμα & προςαυξιςεισ

2016

2015

Μεταβολή ςε € (20162015)

Μεταβολή ςε
% (2016- 2015)

10.632,60

6.361,96

4.270,64

67,13%

1.966.196,38

1.961.781,27

4.415,11

0,23%

8.974.092,29

8.846.506,21

127.586,08

1,44%

73

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν
(ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα)

74
75
76

Ζςοδα από επιχορθγιςεισ
Ζςοδα παρεπόμενων αςχολιϊν
Ζςοδα κεφαλαίων

48.816.644,09
4.100,80
310.884,40

49.591.687,70
4.750,63
43.895,38

-775.043,61
-649,83
266.989,02

-1,56%
-13,68%
608,24%

(α) φνολο οργανικϊν εςόδων

60.082.550,56

60.454.983,15

-372.432,59

-0,62%

2.352.417,60
580.473,68

2.722.121,67
1.925.113,06

-369.704,07
-1.344.639,38

-13,58%
-69,85%

100.089,96

93.540,97

6.548,99

7,00%

3.032.981,24

4.740.775,70

-1.707.794,46

-36,02%

63.115.531,80

65.195.758,85

-2.080.227,05

-3,19%

81
82
84

Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα
Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων
Ζςοδα από προβλζψεισ
προθγοφμενων χριςεων
(β) φνολο εκτάκτων και ανόργανων
εςόδων
Γενικό φνολο (α) + (β)
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4. ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Θ ανάλυςθ των εξόδων χριςεωσ 2016 ανά πρωτοβάκμιο Νογαριαςμό Γενικισ Νογιςτικισ
ζχει ωσ εξισ:
Κωδικόρ
25 & 26

Πεπιγπαθή Λογαπιαζμού

Ποζό €

Αναλώζειρ ςλικών και ανηαλλακηικών

174.953,43

60

Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού

12.113.308,73

61

Αμοιβέρ και έξοδα αιπεηών απσόνηυν και ηπίηυν

62

Παποσέρ Τπίηυν

63

Φόποι Τέλε

64

Διάθοπα έξοδα

65

Τόκοι και ζςναθή έξοδα

66

Αποζβέζειρ παγίυν ενζυμαηυμένερ ζηο λειηοςπγικό κόζηορ

67

Χοπεγίερ – επισοπεγήζειρ – επιδοηήζειρ - δυπεέρ

573.059,00

68

Πποβλέτειρ εκμεηαλλεύζευρ

131.305,29

78

Τεκμαπηά Έζοδα από Ιδιιοπαπαγυγή παγίυν (Μείον)

541.813,63
2.928.924,05
27.286,76
39.959.385,04

(α) Σύνολο Οπγανικών εξόδων
81

Έκηακηα και ανόπγανα έξοδα & έκηακηερ δεμιέρ

82

Έξοδα πποεγοςμένυν σπήζευν

83

Πποβλέτειρ εκηάκηυν κινδύνυν
(β) Σύνολο εκηάκηων & ανόπγανων εξόδων
Γενικό Σύνολο (α) + (β)

585.535,74
2.650.437,60

47.484,66
59.638.524,61
80.484,52
776.913,08
0,00
857.397,60
60.495.922,21

Αντίςτοιχα οι ςυνολικζσ πλθρωμζσ του Διμου ςτθ χριςθ 2016 ανιλκαν ςτο ποςό των €
63.240.436,32 όπωσ προκφπτει από τον Σαμιακό Απολογιςτικό Πίνακα του 2016.
5. ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Θ εξζλιξθ των Εξόδων τθσ χριςεωσ 2016 ςε ςφγκριςθ με τθν χριςθ 2015 ανά πρωτοβάκμιο
Νογαριαςμό Γενικισ Νογιςτικισ ζχει ωσ εξισ:

Κωδικόρ
25 & 26
60
61
62
63
64
65
66
67
68
78
81
82
83

ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΗ 2016 Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ 2015
Πεπιγ παθή
2016
2015
Μεταβολή (2016 - Μεταβολή σε %
2015)
(2016- 2015)
Αναλώζειρ ςλικών και ανηαλλακηικών
174.953,43
193.247,31
Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού
12.113.308,73 11.391.033,30
Αμοιβέρ και έξοδα αιπεηών απσόνηυν και
541.813,63
453.844,86
ηπίηυν
Παποσέρ Τπίηυν
2.928.924,05
2.789.507,98
Φόποι
27.286,76
73.404,57
Διάθοπα έξοδα
39.959.385,04 41.439.258,31
Τόκοι και ζςναθή έξοδα
585.535,74
632.935,93
Αποζβέζειρ παγίυν ενζυμαηυμένερ ζηο
2.650.437,60
2.676.783,77
λειηοςπγικό κόζηορ
Παποσέρ – σοπεγίερ – επισοπεγήζειρ –
573.059,00
590.661,70
επιδοηήζειρ - δυπεέρ
Πποβλέτειρ εκμεηαλλεύζευρ
131.305,29
180.581,40
Τεκμαπηά Έζοδα από ιδιιοπαπαγυγε παγίυν
47.484,66
455.490,72
(Μείον)
(α) Σύνολο Οπγ ανικών εξόδων
59.638.524,61 59.965.768,41
Έκηακηα και ανόπγανα έξοδα
80.484,52
258.561,12
Έξοδα πποεγοςμένυν σπήζευν
776.913,08
3.484.228,06
Πποβλέτειρ εκηάκηυν κινδύνυν
0,00
0,00
(β) Σύνολο εκηάκηων & ανόπγ ανων
857.397,60 3.742.789,18
εξόδων
Γενικό Σύνολο (α) + (β)

60.495.922,21 63.708.557,59

-18.293,88
722.275,43

-9,47%
6,34%

87.968,77

19,38%

139.416,07
-46.117,81
-1.479.873,27
-47.400,19

5,00%
-62,83%
-3,57%
-7,49%

-26.346,17

-0,98%

-17.602,70

-2,98%

-49.276,11

-27,29%

-408.006,06

-89,58%

-327.243,80
-178.076,60
-2.707.314,98
0,00

-0,55%
-77,70%
-

-2.885.391,58

-77,09%

-3.212.635,38

-5,04%
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6. ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΙ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ
Για το ζτοσ 2016 το κόςτοσ των παρεχομζνων αγακϊν και υπθρεςιϊν ανιλκε ςτο ποςό των
€ 56.064.258,98 και αφαιρουμζνων των αποςβζςεων ποςοφ € 2.606.929,93 ςτο ποςό των €
53.457.329,05.
Σα ζξοδα Διοικθτικισ Νειτουργίασ του Διμου ανιλκαν ςτο ποςό των € 2.941.120,26 και
αφαιρουμζνων των αποςβζςεων ποςοφ € 43.507,67 ςτο ποςό των € 2.897.612,59 τα ζξοδα
Νειτουργίασ Δθμοςίων χζςεων ανιλκαν ςτο ποςό των € 47.609,63 και τα Χρθματοοικονομικά
Ζξοδα ανιλκαν ςτο ποςό των 585.535,74.
τα παραπάνω ποςά αν προςτεκοφν τα ζξοδα προθγοφμενων χριςεων ποςοφ € 857.397,60
προκφπτουν τα ςυνολικά ζξοδα τθσ χριςεωσ 2016 τα οποία ανιλκαν ςτο ποςό των €
60.495.922,21.
Θ διαφορά μεταξφ των ςυνολικϊν εςόδων τθσ χριςεωσ 2016 ποςοφ € 63.115.531,80 μείον
τα ςυνολικά ζξοδα τθσ χριςεωσ 2016 ποςοφ € 60.495.922,21 αποτελεί το λογιςτικό πλεόναςμα
τθσ χριςεωσ 2016 το οποίο ανζρχεται ςε € 2.619.609,59.
υγκριτικά αναφζρουμε ότι θ χριςθ 2015 παρουςίαςε πλεόναςμα € 1.487.201,26.
Οι ςυνολικζσ πλθρωμζσ του Διμου ςτθ χριςθ 2016 ανιλκαν ςτο ποςό των € 63.240.436,32
όπωσ προκφπτει από τον Σαμιακό Απολογιςτικό Πίνακα του 2016.
Σο ςφνολο των ειςπράξεων του Διμου του ζτουσ 2016 € 66.754.704,09 πλζον τα χρθματικά
διακζςιμα αρχισ τθσ χριςεωσ ποςοφ €13.373.963,95 ιτοι ςυνολικό ποςό € 80.128.668,04 μείον
τισ πλθρωμζσ του Διμου του ζτουσ 2016 € 63.240.436,32 δίδει τα διακζςιμα του τζλουσ τθσ
χριςεωσ 2016 που ανζρχονται ςτο ποςό των € 16.888.231,72 (όπωσ απεικονίηονται ςτον
Σαμιακό Απολογιςτικό Πίνακα του 2016).
Σα διακζςιμα ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ χριςεωσ 2016 εμφανίηονται ςτο λογαριαςμό
Χρθματικά Διακζςιμα κατά το ποςό των € 16.553.389,33 και ςτο λογαριαςμό Δεςμευμζνων
κατακζςεων κατά το ποςό των € 97.177,12.
Εάν ςυςχετίςουμε τα διακζςιμα του τζλουσ τθσ χριςεωσ 2016, που απεικονίηονται ςτον
Σαμιακό Απολογιςτικό Πίνακα του 2016, τα οποία ανζρχονται ςτο ποςό των € 16.888.231,72 με
το υπόλοιπο των διακεςίμων που εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό τθσ 31/12/2016 ςτουσ
λογαριαςμοφσ τθσ Γενικισ Νογιςτικισ «Χρθματικά Διακζςιμα» ποςοφ € 16.553.389,33 και
«Νογαριαςμοί Δεςμευμζνων κατακζςεων» ποςοφ € 97.177,12 (ςυνολικό ποςό € 16.650.566,45)
παρατθρείται απόκλιςθ ποςοφ € 237.665,27 θ οποία οφείλεται ςτθν καταχϊρθςθ τθσ 31/12/2016
τθσ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ τθσ μιςκοδοςίασ του 1ου 15μζρου του Ιανουαρίου του 2017,
που πραγματοποιικθκε εντόσ του Δεκεμβρίου του 2016, ποςοφ € 140.820,88, ςτθν καταχϊρθςθ
τθσ 31/12/2016 τθσ πλθρωμισ τθσ τακτοποίθςθσ κατάςχεςθσ βάςει τθσ αρ. 3270/2015 απόφαςθσ
Πρωτοδικείου Ακθνϊν για τθν καταβολι των 176,00 € για το προςωπικό Παιδικϊν τακμϊν
ποςοφ € 120.901,00 και αφετζρου ςτθν καταχϊρθςθ τθσ είςπραξθσ ςτα χρθματικά διακζςιμα τθσ
31/12/2016 των πιςτωτικϊν τόκων βϋ εξαμινου από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων
ποςοφ € 24.056,62.
7. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ
Σα λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ ςτισ 31.12.2016 ανζρχονται ςτο ποςό των € 865.027,50 και
αφαιρουμζνων των αποςβζςεων ποςοφ € 830.231,74 θ αναπόςβεςτθ αξία τουσ ανζρχεται ςτο
ποςό των € 34.795,76.
5

ΑΔΑ: 7ΧΖ3Ω6Ν-3ΥΤ
8. ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ( Ενςϊματεσ και Αςϊματεσ Ακινητοποιήςεισ)
Όπωσ προκφπτει από τον Ιςολογιςμό του Διμου τθσ 31/12/2016 τα πάγια ςτοιχεία
ανζρχονται ςτο ποςό των € 85.419.778,73 και αφαιρουμζνων των αποςβζςεων ποςοφ
€ 52.051.721,53 θ αναπόςβεςτθ αξία τουσ ανζρχεται ςτο ποςό των € 33.368.057,20. Σα πάγια
ςτοιχεία του Διμου όπωσ αποτυπϊνονται με βάςθ τθν αξία κτιςθσ τουσ μεταβλικθκαν αυξθτικά
κατά τθν χριςθ 2016 ςε ςχζςθ με το 2015 κατά ποςό € 695.280,69.
9. ΣΙΣΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΘ
Οι τίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ αφοροφν τθ ςυμμετοχι του Διμου ςτθν ΔΘ.Μ.ΕΠ.Α και ςτθν
«Π.Α.Ε. Αιγάλεω» και αποτιμικθκαν ωσ κάτωκι:
α) Θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ ςυμμετοχισ ςτθ ΔΘ.Μ.ΕΠ.Α. κατά τθν 31/12/2016 ζγινε ςτθν
χαμθλότερθ αξία μεταξφ κτιςεωσ και τρζχουςασ. Για τθν εν λόγω ςυμμετοχι είχε
ςχθματιςκεί
πρόβλεψθ απομείωςθσ ποςοφ € 762.383,56 ςτθ χριςθ 2011 ενϊ ςτθν χριςθ 2013
ςχθματίςκθκε πρόβλεψθ απομείωςθσ ποςοφ € 46.336,62, με ςυνζπεια να ζχει απομειωκεί
πλιρωσ κατά τθν 31.12.2013.
β) Για τθν «Π.Α.Ε. Αιγάλεω» ςχθματίςτθκε ιςόποςθ πρόβλεψθ απομείωςθσ ςτθ χριςθ 2012
ποςοφ € 14.673,51.
Οι δε λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ανζρχονται ςτο ποςό των € 17.648,40.
10. ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ
Θ αξία των αναλωςίμων υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτισ 31/12/2016 ανζρχεται ςτο ποςό των
€ 119.763,09.
11. ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Σο ςφνολο των απαιτιςεων από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτισ 31/12/2016
ανζρχεται ςτο ποςό των € 10.754.683,18. το ςφνολο των απαιτιςεων αυτϊν ζχει ςχθματιςτεί ςε
παρελκοφςεσ χριςεισ πρόβλεψθ επιςφάλειασ φψουσ € 985.763,44.

12. ΕΞΕΛΙΞΘ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ
Θ εξζλιξθ των Χρθματικϊν Διακεςίμων τθσ χριςεωσ 2016 ςε ςφγκριςθ με τθν χριςθ 2015
ζχει ωσ εξισ:
Διαθζςιμα
Σαμείο
Καταθζςεισ όψεωσ
Καταθζςεισ όψεωσ(Δεςμευμζνοι)
φνολο

Ζτουσ 2016

Ζτουσ 2015

Μεταβολή
(2016-2015)

5.851,72
16.547.537,61
97.177,12

105.262,13
13.082.729,93
50.000,00

-99.410,41
3.464.807,68
47.177,12

16.650.566,45

13.237.992,06

3.412.574,39
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13. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
τον Ιςολογιςμό του Διμου τθσ 31.12.2016 περιλαμβάνονται ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα
φψουσ € 395.739,57 τα οποία αναλφονται ωσ εξισ:
Ζςοδα χρήςεωσ ειςπρακτζα

ΠΟΟ

Σζλθ κακαριότθτασ & φωτιςμοφ

139.430,43

Σζλοσ ακίνθτθσ Περιουςίασ

48.098,52

1.

Ζςοδα επί των ακακ. εςόδων των επιτθδευματιϊν

19.196,79

2.

Ζςοδα από Φ.Θ.Χ.

48.839,63

3.
Σζλθ πεηοδρομίων
Από μιςκϊματα
4.
Από άλλεσ περιπτϊςεισ
5.
Ζκτακτα γενικά ζςοδα
Σόκοι χριςθσ ειςπρακτζοι
6.
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ (Λ/36.01)

5.056,02
10.214,88
3.320,00

€

12.570,04
109.013,26
395.739,57

14. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ.
Οι χρεωςτικοί λογαριαςμοί τάξεωσ αναλφονται ςε:
Χρεωςτικοί λογαριαςμοί Δθμόςιου Νογιςτικοφ
Χρεωςτικοί λογ/ςμοί εγγυιςεων και εμπραγμ. Αςφαλ. και αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων
ΤΝΟΛΟ

97.434.075,57
198.020,50
€97.632.096,07

15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σο Μεφάλαιο του Διμου ποςοφ € 15.236.073,23 παρζμεινε όπωσ προζκυψε από τθν
απογραφι ζναρξθσ (31.12.2000) και τισ εγγραφζσ τακτοποιιςεωσ ενάρξεωσ των βιβλίων.
16. ΔΩΡΕΕ ΠΑΓΙΩΝ
Σο υπόλοιπο των δωρεϊν τθν 31/12/2016 ανζρχεται ςτο ποςό των € 181.689,35.
17. ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΛΟΓΩ ΕΙΦΟΡΑ Ε ΧΡΘΜΑ ΠΕΡΙΟΧΘ ΕΛΑΙΩΝΑ
Ο λογ/ςμόσ του πακθτικοφ Α.ΙΙ.4 «Αποκεματικό λόγω ειςφοράσ ςε χριμα περιοχισ
Ελαιϊνα» ανζρχεται ςτο ποςό των € 440.127,33. Ματά τθν 31/12/2015 ο αντίςτοιχοσ λογαριαςμόσ
ανερχόταν ςτο ποςό των € 369.631,40. Θ αφξθςθ του λογαριαςμοφ κατά το ποςό των €
71.448,58, αφαιρουμζνων και των ςχετικϊν αποςβζςεων ποςοφ € 952,65, οφείλεται ςε ζργα
απαλλοτριϊςεων, διανοίξεων και αςφαλτοςτρϊςεων ςτθν περιοχι του Ελαιϊνα που
ολοκλθρϊκθκαν εντόσ του 2016. Σο ποςό μεταφζρκθκε από το λογαριαςμό «Ζςοδα επόμενων
χριςεων».
18. ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟ ΤΠ.Ε ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ. ΛΘΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ
Εντόσ τθσ χριςεωσ 2016, βάςει τθσ ςχετικισ απόφαςθσ υπ. Αρ. 29749/29.9.2016 του
Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, δόκθκε επιχοριγθςθ προσ τουσ Διμουσ
τθσ χϊρασ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ προσ
τρίτουσ (φορείσ εκτόσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ). Σο ςχετικό κονδφλι που εγκρίκθκε για το Διμο
Αιγάλεω ανιλκε ςτο ποςό των € 740.189,76, εκ των οποίων το ποςό των € 515.486,68 πλθρϊκθκε
ςτουσ προμθκευτζσ εντόσ τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ. Επειδι θ ςχετικι επιχοριγθςθ δεν είναι7
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επιςτρεπτζα, το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ που πλθρϊκθκε ςτουσ προμθκευτζσ εντόσ τθσ χριςεωσ
2016 € 515.486,68 καταχωρικθκε ςτο λογαριαςμό Α.ΙΙ. «5. Αποκεματικό από ΤΠ.Ε για εξόφλ.
λθξιπρ. υποχρ. προσ τρίτουσ» και προςαφξθςε ιςόποςα τα Κδια Μεφάλαια του Διμου.
19. ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΕΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
Όπωσ προκφπτει από τον Ιςολογιςμό του Διμου τθσ 31.12.2016 οι επιχορθγιςεισ
επενδφςεων εμφανίηουν υπόλοιπο € 13.475.981,08. Σο ποςό αυτό διαμορφϊκθκε ωσ εξισ:
Απογραφι ζναρξθσ 1.1.2016
Ειςροζσ χριςθσ 2016
Μείον: Αναλογοφςεσ ςτθν χριςθ αποςβζςεισ επιχορθγιςεων παγίων
φνολο

14.896.105,83
519.360,00
1.939.484,75
13.475.981,08

20. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΙ ΝΕΟ
Θ χριςθ 2016 παρουςιάηει πλεόναςμα φψουσ € 2.619.609,59. Από το ποςό αυτό αφαιρουμζνου
του φόρου ειςοδιματοσ φψουσ € 128.453,78 και προςτικεμζνου του πλεονάςματοσ
προθγοφμενων χριςεων φψουσ € 1.411.184,22 μεταφζρει πλεόναςμα εισ νζο φψουσ €
3.902.340,03.
21. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ
Σο φψοσ τθσ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ
από τθν υπθρεςία κατά τθν 31.12.2016 ανζρχεται ςτο ποςό των € 911.518,90.
22. ΔΑΝΕΙΑ
Σο υπόλοιπο των δανειακϊν υποχρεϊςεων του Διμου ςτθν τράπεηα Eurobank και ςτο
Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των € 10.447.826,08, εκ των
οποίων ποςό € 628.901,40 είναι αποδοτζο ςτθ χριςθ 2017.
23. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Σο ςφνολο των μακροπρόκεςμων και
ανζρχεται ςτο ποςό των € 12.273.322,96.

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων του Διμου

Σο ςφνολο των υποχρεϊςεων του Διμου αναφερόμενων εντόσ & εκτόσ Ιςολογιςμοφ
παρουςιάηονται ςτον κατωτζρω πίνακα:
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ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΣΙ ΥΡΗΕΙ 2016 - 2015

ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ
Υποσπεώζειρ ζε Ππομηθεςηέρ & Τπίηοςρ
Υποσπεώζειρ από Φόποςρ & Τέλη
Υποσπεώζειρ ζε Αζθαλιζηικούρ Οπγανιζμούρ
Πιζηωηέρ Διάθοποι
ύνολο βρατσπρόθεσμων
σποτρεώσεων
Δάνεια
Υποσπεώζειρ ππορ Ε.ΥΔ.ΑΠ
ύνολο βρατσπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων σποτρεώσεων
Έζοδα επόμενων σπήζεων
Έξοδα σπήζεων δοςλεςμένα
Γενικό σύνολο σποτρεώσεων
Ισολογισμού
ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ (ΜΕΙΩΗ)

1.545.888,13
224.084,60

1.473.668,16
156.364,04

Μεταβολές
(2016-2015)
72.219,97
67.720,56

10.758,84

19.720,75

-8.961,91

2016

44.765,31

44.547,42

217,89

1.825.496,88

1.694.300,37

131.196,51

10.447.826,08
0,00

10.863.212,08
73.449,86

-415.386,00
-73.449,86

12.273.322,96

12.630.962,31

-357.639,35

13.447.336,84
229.150,89

13.591.968,02
276.272,60

-144.631,18
-47.121,71

25.949.810,69

26.499.202,93

-549.392,24

-549.392,24

EKTO ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ

2016

Υποσπεώζειρ για ζςνεσιζόμενα έπγα (μη
ηιμολογημένα ςπόλοιπα ηων πιζηοποιήζεων)
Υποσπεώζειρ έπγα κεκλειζμένων σπήζεων
(μη ηιμολογημένα ςπόλοιπα)
Υποσπεώζειρ ΝΠΔΔ ηος Δήμος
Γενικό σύνολο σποτρεώσεων εκτός
Ισολογισμού

Μεταβολές
(2016-2015)

2015

51.534,74

0,00

51.534,74

10.395,02
0,00

8.726,42
0,00

1.668,60
0,00

61.929,76

8.726,42

53.203,34

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ (ΑΥΞΗΣΗ)

Γενικό σύνολο σποτρεώσεων

2015

53.203,34

26.011.740,45

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ (ΜΕΙΩΗ)

26.507.929,35
-496.188,90

24. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ.
τον Ιςολογιςμό του Διμου τθσ 31.12.2016 περιλαμβάνονται ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα
ςυνολικοφ φψουσ € 229.150,89 που αναλφονται ωσ εξισ:
Ζξοδα χρήςεωσ δουλευμζνα
Δουλευμζνα ζξοδα ΟΣΕ
Δουλευμζνα ζξοδα ΕΤΔΑΠ
Δουλευμζνα ζξοδα ΔΕΘ
ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Λ/56.01)

0,00
497,89
228.653,00
€ 229.150,89

25. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ.
Οι πιςτωτικοί λογαριαςμοί τάξεωσ αναλφονται ςε:
Πιςτωτικοί λογαριαςμοί Δθμόςιου Νογιςτικοφ
Πιςτωτικοί λογαριαςμοί εγγυιςεων και εμπραγμ. Αςφαλειϊν και αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων
ΤΝΟΛΟ

97.434.075,57
198.020,50
97.632.096,07

ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ
Από τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ κλειόμενθσ διαχειριςτικισ χριςεωσ 2016 ιτοι τθν 31/12/2016
ζωσ και ςιμερα, δεν ζχουν ςυμβεί γεγονότα που επθρεάηουν ςθμαντικά τθν χρθματοοικονομικι
κζςθ του Διμου.
9
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ο Διμοσ Αιγάλεω ςυνζταξε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2016, εντόσ των νομίμων
προκεςμιϊν.
ε εφαρμογι του Π.Δ. 315/99 όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ. αρικμ. 4604/1-2–2005 Μοινι
Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ
και Οικονομικϊν ο Διμοσ: (α) εφάρμοςε Αναλυτικι Νογιςτικι Εκμετάλλευςθσ και (β)
διενζργθςε απογραφι των αναλωςίμων & ανταλλακτικϊν του με εφαρμογι ςυςτιματοσ
Αποκθκϊν για τθν παρακολοφκθςθ των αποκεμάτων του για το χρονικό διάςτθμα από
1/1/2016 ζωσ 31/12/2016.
Από τα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων προκφπτουν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:
 Σα ςτοιχεία του πάγιου ενεργθτικοφ (αςϊματεσ-ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ) του Διμου
αυξικθκαν κατά ποςό € 695.280,69.

Οι Αγορζσ Αποκεμάτων ςτθν χριςθ 2016 μειϊκθκαν κατά € 33.491,21 ςε ςχζςθ με το 2015.

Τπιρξε αφξθςθ ςτισ Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ κατά € 722.275,43 ςε ςχζςθ με το 2015.

Τπιρξε αφξθςθ ςτισ Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων κατά ποςό € 87.968,77 ςε ςχζςθ με το 2015.

Τπιρξε αφξθςθ των Δαπανϊν για παροχζσ τρίτων € 139.416,07 ςε ςχζςθ με το 2015.

Ο λογαριαςμόσ Διάφορα ζξοδα μειϊκθκε κατά το ποςό των € 1.479.873,27 ςε ςχζςθ με το
2015 γεγονόσ που οφείλεται εξϋ ολοκλιρου ςτθν μείωςθ προνοιακϊν επιδομάτων.
Αντίςτοιχθ ιταν και θ μείωςθ των εςόδων για προνοιακά επιδόματα ςτθν χριςθ 2016 ςε
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ 2015.

Τπιρξε μείωςθ ςτον λογ/ςμό Σόκοι & ςυναφι ζξοδα κατά € 47.400,19 ςε ςχζςθ με το 2015.

Τπιρξε μείωςθ ςτισ αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων κατά € 26.346,17 ςε ςχζςθ με το 2015.

Τπιρξε μείωςθ ςτισ Χορθγιςεισ – Επιχορθγιςεισ - Επιδοτιςεισ κατά €17.602,70 ςε ςχζςθ με
το 2015.

Θ πλιρθσ εφαρμογι τθσ Αναλυτικισ Νογιςτικισ που εφαρμόηεται επιτρζπει τον ακριβι
προςδιοριςμό (α) του κόςτουσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν του Διμου, (β) του κόςτουσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Διμου και (γ) του κόςτουσ παραγωγισ των ζργων και
ουςιαςτικά τθν ορκι αποτφπωςθ τθσ περιουςίασ του Διμου.

Οι διενεργθκείςεσ απογραφζσ Αναλωςίμων του Διμου κακϊσ και θ οργάνωςθ & λειτουργία
Νογιςτικϊν Αποκθκϊν επζτρεψε (α) τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των ςχετικϊν
αποκεμάτων, (β) τον ακριβι προςδιοριςμό ανά Τπθρεςία & Νειτουργία των αναλϊςεων και
(γ) τθν πλιρθ αποτφπωςθ τθσ περιουςίασ (ενεργθτικοφ) του Διμου.

Διαπιςτϊνεται μείωςθ των οργανικϊν εςόδων ςε ποςοςτό 0,62% και μείωςθ των εκτάκτων
& ανόργανων εςόδων ςε ποςοςτό 36,02% για τθν χριςθ 2016 ςε ςχζςθ με το 2015.

Επίςθσ διαπιςτϊνεται μείωςθ των εξόδων για τθν χριςθ 2016 ςε ςχζςθ με το 2015 ςε
ποςοςτό 5,04%.

Οι αναφερόμενεσ ςτον Ιςολογιςμό Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ανζρχονται ςτο ποςό
των € 9.818.924,68 και οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςτο ποςό των € 2.454.398,28.

Οι εκτόσ Ιςολογιςμοφ υποχρεϊςεισ αυξικθκαν κατά € 53.203,34 όπωσ προκφπτει από τον
ανωτζρω ςχετικό πίνακα (ςελ.10) ςε ςχζςθ με το 2015.

Ματά τθν κλειόμενθ χριςθ 2016 (λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ περιοχισ του Ελαιϊνα ςτο
πολεοδομικό ςχζδιο ςε προγενζςτερθ χριςθ) βεβαιϊκθκε ειςφορά ςε χριμα (άρκρο 24
υντ. 1975/2001, άρκρο 9 Ο.1337/83 και άρκρο 21 Ο.2508/97) φψουσ € 50.927,11. Σο εν
λόγω κονδφλι μαηί με το ποςό των € 73.182,60, που μεταφζρκθκε από το λογαριαςμό
«ζςοδα επόμενων χριςεων», καταχωρικθκαν ςτα ζςοδα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ κακϊσ
αφοροφν τθ διενζργεια ιςόποςων δαπανϊν ποςοφ € 124.109,71. Επιπλζον, κατά τθν
κλειόμενθ χριςθ ποςό € 71.448,58, που αφορά ζργα απαλλοτριϊςεων, διανοίξεων και
αςφαλτοςτρϊςεων ςτθν περιοχι του Ελαιϊνα που ολοκλθρϊκθκαν εντόσ του 2016,
μεταφζρκθκε από το λογαριαςμό «Ζςοδα επόμενων χριςεων» ςτο λογαριαςμό του
Πακθτικοφ Α.ΙΙ.4 «Αποκεματικό λόγω ειςφοράσ ςε χριμα περιοχισ Ελαιϊνα».
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θμειϊνεται ότι το ςυνολικό ποςό που ζχει καταχωρθκεί ςτουσ μεταβατικοφσ
λογαριαςμοφσ Πακθτικοφ ςτο λογαριαςμό «Ζςοδα επόμενων χριςεων» και αφορά ειςφορά
ςε χριμα ανζρχεται κατά τθν 31/12/2016 ςε € 13.447.336,84, το οποίο πρόκειται να
κατανεμθκεί ςτισ επόμενεσ χριςεισ κατά τθν πρόοδο και ολοκλιρωςθ των ζργων, ενϊ το
ποςό των € 440.127,33 εμφανίηεται ςτο λογαριαςμό του Πακθτικοφ Α.ΙΙ.4 «Αποκεματικό
λόγω ειςφοράσ ςε χριμα περιοχισ Ελαιϊνα» και αφορά τθν απαλλοτρίωςθ ενόσ οικοπζδου
και τα ζργα απαλλοτριϊςεων, διανοίξεων και αςφαλτοςτρϊςεων ςτθν περιοχι του
Ελαιϊνα.
Ματά τθν κλειόμενθ χριςθ 2016, βάςει τθσ ςχετικισ απόφαςθσ υπ. αρικμ’ 29749/29.9.2016
του Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, δόκθκε επιχοριγθςθ προσ
τουσ Διμουσ τθσ χϊρασ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων
υποχρεϊςεϊν τουσ προσ τρίτουσ (φορείσ εκτόσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ). Σο ςχετικό κονδφλι
που εγκρίκθκε για το Διμο Αιγάλεω ανιλκε ςτο ποςό των € 740.189,76, εκ των οποίων το
ποςό των € 515.486,68 πλθρϊκθκε ςτουσ προμθκευτζσ εντόσ τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ.
Επειδι θ ςχετικι επιχοριγθςθ δεν είναι επιςτρεπτζα, το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ που
πλθρϊκθκε ςτουσ προμθκευτζσ εντόσ τθσ χριςεωσ 2016 € 515.486,68 καταχωρικθκε ςτο
λογαριαςμό Α.ΙΙ. «5. Αποκεματικό από ΤΠ.Ε για εξόφλθςθ λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων
προσ τρίτουσ» και προςαφξθςε ιςόποςα τα Κδια Μεφάλαια του Διμου.
Ματά τθν κλειόμενθ χριςθ 2016 ςε εφαρμογι των διατάξεων του N 3852-2010 (ΦΕΜ 87A 0706-2010) "Μαλλικράτθσ" τα ζςοδα που ειςπράχκθκαν για προνοιακά επιδόματα ζτουσ 2016
ανζρχονταν ςτο ποςό των € 31.281.829,03. Θ τελευταία δόςθ για τουσ μινεσ Οοζμβριο &
Δεκζμβριο 2016 των προνοιακϊν επιδομάτων ποςοφ € 6.108.732,45 ειςπράχκθκε ςτθν
επόμενθ χριςθ και καταβλικθκε ςτουσ δικαιοφχουσ τον Ιανουάριο του 2017.
Θ χριςθ 2016 παρουςιάηει λογιςτικό πλεόναςμα το οποίο ανζρχεται ςε € 2.619.609,59.

Τπζρ ψήφιςαν οι Δημοτικοί φμβουλοι Αρετάκθ – Οτεντοράκθ Αςπαςία, Αγαπίου
Ιωάννθσ, Αγγελόπουλοσ Μωνςταντίνοσ, Αρϊνθσ Χαράλαμποσ, Βαςιλειάδθσ τυλιανόσ, Βλάχου
Ηωι, Γεωργόπουλοσ Μωνςταντίνοσ, Γκίκασ Ιωάννθσ, Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, Ηάχαρθσ Ευκφμιοσ,
Ηαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα, Μάντηοσ Ιωάννθσ, Μαπνουλάσ Ιωάννθσ, Μαραγιάννθσ
Οικόλαοσ, Ξανδραφλισ Παναγιϊτθσ, Ξάνδροσ Θλίασ, Ξαςτραγγελι-Μοςμίδου Ξαλάμω,
Ξερκουράκθ - Οικολοφδθ Παναγιϊτα, Ξερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ, Ξπάςτα Ελζνθ,
Ξπζςθσ Δθμιτριοσ, Οικθτάκθσ Οικόλαοσ, Παπαδιάσ Γεϊργιοσ, Περράκθσ Ιωάννθσ, αράντου
Αναςτάςιοσ, κλαβοφνοσ Νάμπροσ, Φίλθσ Μωνςταντίνοσ, Φίλιππασ Ευάγγελοσ, Χατηθκϊςτασ
Μωνςταντίνοσ, Χριςτόγλου Γιαννοφλα.
Κατά ψήφιςαν οι Δημοτικοί φμβουλοι Βαγενά Θεοδϊρα (ανεξάρτθτθ Δ), Βαϊνάσ
Παντελισ (ΡΘΓΞΑ ΣΑ ΔΤΣΙΜΑ), Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ (ανεξάρτθτοσ Δ), αντηαρίδθσ
Παναγιϊτθσ (ΝΑΛΜΘ ΤΠΕΙΡΩΘ), Σαςιόπουλοσ ταφροσ (ανεξάρτθτοσ Δ), λόγω πολιτικισ κζςθσ
και χωρίσ να αμφιςβθτοφν τα οικονομικά ςτοιχεία που αποτυπϊνονται ςτον Ιςολογιςμό.
Θ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΑΠΑΙΑ ΑΡΕΣΑΚΘ - ΝΣΕΝΣΟΡΑΚΘ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ
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