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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ   
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ)  ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΟΥΣ  ΣΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  

Σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 37543/12-12-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι  (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

 1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας  του  Δήμου  κ.  Γ.  Δαλκαλίτσης  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Φ. Γκιούρος.
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
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     1.Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
     2.Επικαιροποίηση της αριθ. 99/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
περί επιβολής δικαιώματος βοσκής οικ. έτους 2014.  
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε  τα 
παρακάτω:

«Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθ.  72  του  ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/2010 
τεύχος  Α΄)  σχετικά με τις  αρμοδιότητες  της Οικονομικής  Επιτροπής ως οργάνου 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, του άρθρου 
163 που αφορά στον Απολογισμό Ισολογισμό των Δήμων, του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 
114/8-6-2006),  τις  διατάξεις  του  ΒΔ  17/5-15-6/1959  που  αφορά  τα  περί 
Οικονομικής  Διοίκησης  και  Λογιστικού  των Δήμων και  Κοινοτήτων  καθώς  και  τις 
διατάξεις  του  Π.Δ.  315/99,  θα πρέπει  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  εισηγηθεί  στο 
Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά,  με  τον  προέλεγχο  του  απολογισμού 
εσόδων-εξόδων, του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του οικ. έτους 2013 
του Δήμου Έδεσσας.

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού προελέγξει τον απολογισμό και τις οικονομικές 
καταστάσεις  θα  πρέπει  να  συντάξει  έκθεση  διαχείρισης  για  τις  οικονομικές 
καταστάσεις και τα πεπραγμένα της 31-12-2013 και να τα υποβάλει για έγκριση στο 
Δ.Σ.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσης, πριν την υποβολή τους στο Δ.Σ. 
θα ελεγχτούν από Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος και θα καταρτίσει την έκθεση ελέγχου 
και θα χορηγήσει το πιστοποιητικό ελέγχου. 

Θέτω  υπόψη σας,  τους  λογαριασμούς  διαχείρισης  (Απολογισμό,  Ισολογισμό, 
Αποτελέσματα χρήσης)  του Δήμου Έδεσσας,  οικονομικού έτους 2013,  στοιχεία τα 
οποία υπέβαλε η Οικονομική Υπηρεσία στην Επιτροπή μας για προέλεγχο. 

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλεγξε όλα 
τα  απολογιστικά  στοιχεία  που  υποβλήθηκαν  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του 
Δήμου, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης Δήμου Έδεσσας, οικονομικού 
έτους  2013,  και  αφού  έλαβε  υπόψη  της,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  163 του 
Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»  και αυτές του άρθρου 72 
παρ  1γ  του  ν.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2013 
(ισολογισμός, απολογισμός και αποτελέσματα χρήσης),
Β.  Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα 
από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η Οικονομική Υπηρεσία  και  την 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της, ως εξής:
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

2013
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Έχουμε  την  τιμή  να  θέσουμε  υπόψη  σας  για  έγκριση  τις  οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2013 του Δήμου μας και να σας δώσουμε τις 
παρακάτω επεξηγήσεις.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ. 87 - Τεύχος Α΄ / 
7.6.2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  
Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστάθηκε ο νέος διευρυμένος Δήμος Έδεσσας με έδρα την 
Έδεσσα, αποτελούμενος από τους υφιστάμενους πριν το νόμο αυτό Δήμους Έδεσσας 
και  Βεγορίτιδας,  οι  οποίοι  καταργήθηκαν.  Στα  πλαίσια  αυτά,  συντάχθηκε  o 
Ισολογισμός έναρξης της 1/1/2011 του νέου Δήμου Έδεσσας, ο οποίος εγκρίθηκε με 
την αριθμ.  341/29.11.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  στην ουσία 
αποτελεί την απογραφή έναρξης της περιουσίας του. Από τον ανωτέρω Ισολογισμό – 
Απογραφής έναρξης της 1 Ιανουαρίου 2011 προέκυψε το αρχικό κεφάλαιο του νέου 
Δήμου, το οποίο ανήλθε σε € 39.876.222,93 και διαμορφώθηκε στις χρήσεις 2011-
2013  σε  €  34.541.929,94,  λόγω  διορθώσεων  η  αιτία  των  οποίων  ανάγεται  στην 
περίοδο  λειτουργίας  των  δύο  Δήμων  Έδεσσας  και  Βεγορίτιδας,  πριν  δηλαδή  την 
1/1/2011.  Η  χρήση  2013  (1/1/2013  –  31/12/2013)  αποτελεί  την  τρίτη 
διαχειριστική χρήση του νέου Δήμου.

Ο Δήμος Έδεσσας διέπεται  ως προς τη λειτουργία του από το «Δημοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα» (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ αριθμ. 114/8.6.2006, τεύχος Α΄) και τηρεί 
λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα, όπως προβλέπεται από το 
Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ-302 Α') «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως  
της  εφαρμογής  του  Κλαδικού  Λογιστικού  Σχεδίου  Δήμων και  Κοινοτήτων  (Ο.Τ.Α.  Α'  
Βαθμού)».

Τα  έσοδα  και  οι  δαπάνες  του  Δήμου  της  χρήσεως  2013  (1/1/2013  – 
31/12/2013) κινήθηκαν στα πλαίσια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσεως 2013 του Δήμου ανέρχονται στο ποσό 

€  11.316.413,29.  Εάν  προστεθούν  και  τα  έκτακτα  και  ανόργανα  έσοδα  € 
3.530.309,87,  προκύπτουν  τα  συνολικά  έσοδα  του  Δήμου  της  χρήσεως  2013  € 
14.846.723,16.

Ανάλυση εσόδων χρήσεως 2013:
Λογ/μός 

Γ.Λ. Περιγραφή Ποσά

71 Πωλήσεις προϊόντων 8.739,63
72 Έσοδα από φόρους – εισφορές – 407.962,01
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πρόστιμα  - προσαυξήσεις
73 & 

72.05.24
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
(παροχή υπηρεσιών) 3.434.758,06

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 15.173.445,58
πλέον: λογ/σμός 82.07 Έσοδα από 
επιστροφές (αχρεωστήτως) 
καταβληθέντων προνοιακών 
επιδομάτων

31.233,11

μείον: έσοδα από προνοιακά 
επιδόματα -7.949.690,78 7.254.987,91

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 
και από δωρεές 207.718,90

76 Έσοδα κεφαλαίων 2.246,78
Σύνολο οργανικών εσόδων (Α) 11.316.413,2

9
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.361.101,71
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 589.042,67

84 Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων

580.165,49

Σύνολο έκτακτων και ανόργανων 
εσόδων (Β)

3.530.309,87

Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) 14.846.723,1
6

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τα συνολικά οργανικά έξοδα της χρήσεως 2013 του Δήμου ανέρχονται στο ποσό 

€  12.198.264,47.  Εάν  προστεθούν  και  τα  έκτακτα  και  ανόργανα  έξοδα  € 
2.266.009,37,  προκύπτουν  τα  συνολικά  έξοδα  του  Δήμου  της  χρήσεως  2013  € 
14.464.273,84.

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:
Λογ/μός 

Γ.Λ. Περιγραφή Ποσά

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.940.018,69
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 410.245,66
62 Παροχές τρίτων 1.835.089,64
63 Φόροι – τέλη 11.956,85
64 Διάφορα έξοδα 9.276.448,04

μείον: Απόδοση προνοιακών 
επιδομάτων

-
7.949.690,78 1.326.757,26

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 121.769,23
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος 3.443.177,73

67 Παροχές – χορηγίες – 
επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις –
δωρεές 1.109.249,41
Σύνολο οργανικών εξόδων (Α) 12.198.264,47

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 18.283,07
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81.02 Έκτακτες ζημίες 29.788,75
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.247.206,69

83 Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους

970.730,86

Σύνολο έκτακτων και 
ανόργανων εξόδων (Β)

2.266.009,37

Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) 14.464.273,84

Κατανεμήθηκαν, στις εξής λειτουργίες του Δήμου :
- Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών 9.693.615,61
- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.377.764,42
- Έξοδα λειτουργίας δημοσίων 
σχέσεων 5.115,21
- Χρηματοοικονομικά έξοδα 121.769,23
- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.266.009,37

Σύνολο 14.464.273,84

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων € 14.846.723,16 και των συνολικών 

εξόδων  €  14.464.273,84,  αποτελεί  το  πλεόνασμα  της  χρήσεως  2013  το  οποίο 
ανέρχεται σε €                 382.449,32. Το αποτέλεσμα της χρήσεως € 382.449,32 
(πλεόνασμα) είναι ιδιαίτερα βελτιωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της 
προηγούμενης  διαχειριστικής  χρήσεως  2012  το  οποίο  ήταν  έλλειμμα  € 
-1.165.561,94.  Ο  σημαντικότερος  λόγος  που  αιτιολογεί  τη  βελτίωση  του 
αποτελέσματος στη χρήση 2013, είναι η έκτακτη επιχορήγηση € 1.978.673,48 που 
λήφθηκε από το Δήμο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους 
και  η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  λογαριασμό  «Άλλα  έσοδα»  στην  Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2013. 

Βέβαια, οι τακτικές επιχορηγήσεις  του Δήμου από τους Κ.Α.Π.,  πέραν αυτών 
που αφορούν τα σχολεία, μειώθηκαν σημαντικά. Ανήλθαν σε € 3.841.089,95 έναντι € 
4.688.741,17 της  χρήσεως  2012 και  €  6.725.078,14  της  χρήσεως  2011,  ήτοι  η 
μείωση προσδιορίζεται 18% σε σχέση τις επιχορηγήσεις του 2012 και 43% σε σχέση 
με αυτές του 2011.  

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως  προκύπτει  από  τον  Ισολογισμό  της  31/12/2013  του  Δήμου,  η  αξία 

κτήσεως  των  πάγιων  περιουσιακών  στοιχείων  ανέρχεται  σε  €  113.214.030,26  και 
αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 46.349.313,84, η αναπόσβεστη αξία τους 
ανέρχεται στο ποσό των € 66.864.716,42. Οι πάγιες επενδύσεις που πραγματοποίησε 
ο Δήμος στη χρήση 2013 ανέρχονται σε € 3.785.000 περίπου. 

6. ΔΑΝΕΙΑ
Το  συνολικό  ύψος  των  δανείων  του  Δήμου της  31/12/2013  ανέρχεται  σε  € 

2.426.572,16, αναλύονται δε ως εξής:
Υπόλοιπο 

δανείων την 
31/12/2013

Πληρωτέα 
στη χρήση 

2014

Πληρωτέα 
μετά την 

31/12/2014
- Δάνεια από το Τ.Π. & Δανείων € 131.749,34 33.955,40 97.793,94
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- Δάνειο από την Τράπεζα 
Πειραιώς      

€ 2.294.822,82 347.701,79 1.947.121,03

€ 2.426.572,16

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το  σύνολο  των  απαιτήσεων  του  Δήμου  ανέρχεται  την  31/12/2013,  αφού 

αφαιρεθούν  οι  σχετικές  προβλέψεις,  σε  €  9.996.550,57,  το  δε  σύνολο  των 
υποχρεώσεων  σε  €  6.713.223,31  (βραχυπρόθεσμες  €  3.593.246,68  και 
μακροπρόθεσμες € 3.119.976,63).

Μεταξύ  των  απαιτήσεων  περιλαμβάνεται  και  ποσό  €  6.315.430,48  το  οποίο 
αφορά καταλογισμό από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  σε  βάρος  Υπολόγων (αιρετών  και 
υπαλλήλων  του  Δήμου).  Το  συνολικό  καταλογισθέν  ποσό  προέρχεται  κατά  € 
6.151.739,17 από το έλλειμμα ταμείου που είχε προκύψει στο Δήμο Έδεσσας κατά 
την απογραφή έναρξης του νέου διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου την 1/1/2011 
και κατά € 163.691,31 από διάφορες περιπτώσεις ελλειμμάτων που εντοπίσθηκαν 
στον  πρώην  Δήμο  Βεγορίτιδας.  Οι  Υπόλογοι  κατέθεσαν  εφέσεις  κατά  των 
καταλογιστικών πράξεων, οι δικαστικές διαδικασίες εκκρεμούν και συνεπώς δεν είναι 
γνωστό στο Δήμο εάν, πότε και κατά πόσο θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του αυτές. 

Όσον  αφορά το  σκέλος  των  υποχρεώσεων,  σημειώνουμε ότι  στη χρήση 2013 
καλύφθηκαν  ληξιπρόθεσμες  υποχρεώσεις  (προς  προμηθευτές,  πιστωτές  και 
εργαζόμενους) ύψους € 1.978.677,00, όσο και το ποσό έκτακτης επιχορήγησης που 
έλαβε  ο  Δήμος  για  το  σκοπό  αυτό  με  απόφαση  του  Υπ.  Εσωτερικών  (αρ.  πρωτ. 
12828/2.4.2013).  Πέραν  αυτών  ο  Δήμος  έχει  αιτηθεί  στο  Υπ.  Εσωτερικών  και 
επιπλέον  είσπραξη  επιχορήγησης  ύψους  €  518.437,18  για  κάλυψη υποχρεώσεων 
που  υφίστανται  την  31/12/2013  και  απεικονίζονται  στον  Ισολογισμό  (είτε  σε 
λογαριασμούς υποχρεώσεων είτε σε λογαριασμούς προβλέψεων).  Τέλος, στη χρήση 
2013 συμψηφίστηκαν και ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς το Ελ. Δημόσιο 
και  τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ύψους € 508.807,85 με επιχορηγήσεις  του 
άρθρου 27 Ν.3756/2009, στα πλαίσια της αρ. 47497/18.12.2012 Κ.Υ.Α. των Υπ. 
Οικονομικών  και  Εσωτερικών  (ΦΕΚ αρ.  φύλλου  3389/18.12.2012)  με  την  οποία 
ρυθμίστηκαν οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς το Ελ. Δημόσιο 
και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ύψους € 2.195.846,21. Μετά τον συμψηφισμό 
των επιχορηγήσεων € 508.807,85, το υπόλοιπο που απομένει για συμψηφισμό στις 
χρήσεις 204, 2015 και 2016 σύμφωνα με τη ρύθμιση ανέρχεται σε € 1.687.038,36.  

8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το  σύνολο  των  διαθεσίμων  του  Δήμου,  την  31/12/2013,  ανέρχονται  σε  € 

99.600,93 και αφορούν ταμιακά διαθέσιμα και καταθέσεις όψεως, ενώ υπήρχαν και 
δεσμευμένοι  λογαριασμοί  καταθέσεων  ύψους  €  143.688,49.  Οι  δεσμευμένοι 
λογαριασμοί € 143.688,49 αντιστοιχούν στο 50% όλων των τραπεζικών λογαριασμών 
του Δήμου της 31/12/2013. Η δέσμευση επιβλήθηκε με την αρ. 7081/10.5.2012 
ενέργεια της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
του δημοσίου, λόγω των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. Σημειώνουμε ότι, ο 
Δήμος  έχει  ήδη  ρυθμίσει  τις  ληξιπρόθεσμες  υποχρεώσεις  του  με  την  αρ. 
47497/18.12.2012 Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ αρ. φύλλου 
3389/18.12.2012),  χωρίς  μέχρι  σήμερα  να  γίνει  αποδέσμευση  των  λογαριασμών 
καταθέσεών του.

9. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ
Ο δείκτης ρευστότητας του Δήμου έχει ως εξής :
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
Ενεργητικού (πλην των ποσών που καταλογίστηκαν 

από το Ελεγκτικού Συνέδριο)
4.036.666,10

= 1,09
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί 

Λογαριασμοί Παθητικού (πλην των καταλογισμών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου)

3.691.870,53

Σημειώνεται  ότι  ο  εν  λόγω  δείκτης  απεικονίζει  την  ικανότητα  του  Δήμου  να 
ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του και  ικανοποιητικός  θεωρείται  αυτός που είναι 
μεγαλύτερος από τη μονάδα. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής : 

α) στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό περιλαμβάνονται και απαιτήσεις € 2.125.000 
περίπου (εκ των οποίων € 1.028.000 επίδικα μισθώματα),  η είσπραξη των οποίων 
παρουσιάζει σημαντική χρονική καθυστέρηση (προέρχονται από χρήσεις από το 2009 
έως το 2012), η δε επισφάλεια που ενέχουν δεν απεικονίζεται μέσω προβλέψεων, διότι 
δεν  είναι  εύκολο  να  προσδιοριστεί  στην  παρούσα  φάση.  Ο  Δήμος  διεκδικεί  την 
είσπραξη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους από τις απαιτήσεις αυτές.

β)  στις  υποχρεώσεις  του Δήμου περιλαμβάνεται  και υποχρέωση € 1.430.000 
περίπου προς τον ΕΣΔΑ Ν. Πέλλας (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαδημοτικής Συνεργασίας 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), οποίος σήμερα έχει απορροφηθεί 
από  τον  Φ.Ο.Δ.Σ.Α.  (Περιφερειακός  Σύνδεσμος  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών 
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας).  Επειδή,  ο ΕΣΔΑ έχει  απευθείας  επιχορηγηθεί 
από το Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, είχε λάβει 
αποφάσεις  με τις  οποίες θα έπρεπε νε μειωθούν οι  υποχρεώσεις  του Δήμου προς 
αυτόν κατά € 1.044.000 περίπου. Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να υλοποιηθούν 
από τον  ΦΟΔΣΑ, γεγονός που εφόσον πραγματοποιηθεί θα προκύψει ισόποσο όφελος 
για το Δήμο και μείωση των υποχρεώσεών του. 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν υπήρξε μεταβολή του κεφαλαίου στη χρήση 2013. 
    Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνιος Ρυσάφης ψήφισε παρών στην 

ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 225/2014

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  22-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Μουράτογλου. 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Οικονομική Υπηρεσία κα Ελευθερία Σαπουντζή

7

ΑΔΑ: 7ΛΝΩΩΡΠ-Θ45


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ


		2014-12-22T12:15:03+0200
	Athens




