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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 308/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
ΈΔΕΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  

Σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 29621/7-12-2017 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος, 
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 

4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα 
ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
      ●  Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου».
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  29734/7-12-2017  εισήγηση  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα παρακάτω:

    Σας  υποβάλλουμε  συνημμένα  οικονομικές  καταστάσεις  του  Δήμου  Έδεσσας  
(Απολογισμός-Ισολογισμός,  Κατάσταση  αποτελεσμάτων  χρήσης,  Πίνακα  διάθεσης  
αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) διαχειριστικής χρήσης 2015, για προέλεγχο, σύμφωνα με  
τις διατάξεις του άρθρ.163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) όπως αυτές ισχύουν.

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη με τα ακόλουθα:
«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 οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Έδεσσας.

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού θα προελέγξει τον απολογισμό και τις οικονομικές 
καταστάσεις, θα πρέπει να συντάξει έκθεση διαχείρισης για τις οικονομικές καταστάσεις 
και  τα  πεπραγμένα  της  31-12-2016  και  να  τα  υποβάλει  για  έγκριση  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσης, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, 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 2016, 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 μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  αριθ.  πρωτ.  29734/7-12-2017  εισήγηση  της 
Οικονομικής  Υπηρεσίας,  κι  αφού  έλεγξε  όλα  τα  απολογιστικά  στοιχεία  που 
υποβλήθηκαν  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία,  τον  ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα 
χρήσης  του Δήμου Έδεσσας  για  το  οικονομικό  έτος  2016, κι  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(ΦΕΚΑ'87)«Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
   Α. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2016 
(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 έγκριση, ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016
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Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις 
της  χρήσης  1/1-31/12/2016  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  2011-2016  σε  € 
43.383.468,49,  είτε  λόγω  διορθώσεων  η  αιτία  των  οποίων  ανάγεται  στην  περίοδο 
λειτουργίας των δύο Δήμων Έδεσσας και Βεγορίτιδας, πριν δηλαδή την 1/1/2011, είτε 
λόγω είσπραξης έκτακτων επιχορηγήσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
τρίτους, οι οποίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο του Δημοσίου Τομέα 23 
«Έσοδα από μη ανταλλακτικές συναλλαγές», απεικονίζονται στη λογιστική των ΟΤΑ ως 
έκτακτη κεφαλαιοδότηση και προσαυξάνουν απ’ ευθείας την καθαρή θέση τους. 

Η χρήση 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) αποτελεί την έκτη 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 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) 
κινήθηκαν στα πλαίσια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσεως 2016 του Δήμου ανέρχονται στο ποσό € 

10.079.070,79. Εάν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 5.164.165,28, 
προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 € 15.243.236,07.

Ανάλυση εσόδων χρήσεως 2016:
Λογ/μό
ς Γ.Λ. Περιγραφή Ποσά

71 Πωλήσεις προϊόντων 8.004,80

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα 
- προσαυξήσεις 342.779,98

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα (παροχή 
υπηρεσιών) 3.467.408,42

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.021.819,60
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για προνοιακά 

επιδόματα 7.937.702,78
Μείον: Απόδοση προνοιακών επιδομάτων 
στους δικαιούχους -7.937.702,78 0,00

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 212.713,54
76 Έσοδα κεφαλαίων 4.132,20

Σύνολο οργανικών εσόδων (Α) 10.079.070,79
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.336.220,13
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 442.854,57

84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 1.385.090,58
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χρήσεων
Σύνολο έκτακτων και ανόργανων 
εσόδων (Β)

5.164.165,28

Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) 15.243.236,07

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τα συνολικά οργανικά έξοδα της χρήσεως 2016 του Δήμου ανέρχονται στο ποσό € 

12.946.852,21. Εάν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 3.950.960,07, 
προκύπτουν τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 € 16.897.812,28.

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:
Λογ/μός 

Γ.Λ. Περιγραφή Ποσά

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.108.451,73
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 370.850,01
62 Παροχές τρίτων 3.002.593,69
63 Φόροι – τέλη 57.919,28
64 Διάφορα έξοδα 9.062.686,0

3
Μείον: Απόδοση προνοιακών επιδομάτων -

7.937.702,7
8 1.124.983,25

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 70.957,10
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες 

στο λειτουργικό κόστος 4.034.109,26
67 Παροχές – χορηγίες – επιχορηγήσεις – 

επιδοτήσεις –δωρεές 1.168.206,48
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 8.781,41

Σύνολο οργανικών εξόδων (Α) 12.946.852,21
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.575.476,77
81.02 Έκτακτες ζημίες 46.595,98
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.949.934,98

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 378.952,34
Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εξόδων 
(Β)

3.950.960,07

Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) 16.897.812,28

Κατανεμήθηκαν, στις εξής λειτουργίες του Δήμου :

- Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών 10.487.701,93
- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.348.610,75
- Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

39.582,43
- Χρηματοοικονομικά έξοδα 70.957,10
- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.950.960,07

Σύνολο 16.897.812,28

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η διαφορά  μεταξύ  των  συνολικών  εσόδων  €  15.243.236,07  και  των  συνολικών 

εξόδων € 16.897.812,28, αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε 
€  -1.654.576,21.  Το  αντίστοιχο  αποτέλεσμα  της  προηγούμενης  χρήσεως  2015  ήταν 
πλεόνασμα € 406.044,36. 

Το έλλειμμα της χρήσης οφείλεται κυρίως:
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 α)  στην  ανάληψη  υποχρεώσεων  αξίας  €  1.574.455,25  της  υπό  εκκαθάρισης 
δημοτικής επιχείρησης  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ»  προς  το  δημόσιο και  τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, το οποίο επιβάρυνε εξολοκλήρου το λογιστικό αποτέλεσμα 
του Δήμου. Σημειώνεται ότι αυτές ρυθμίστηκαν να πληρωθούν σε δόσεις από το 2017 
έως το 2023.

και 
β) στην οριστικοποίηση δικαστικών υποθέσεων αξίας € 1.834.329,26 σε βάρος του 

Δήμου, οι οποίες επιβάρυναν το λογιστικό του αποτέλεσμα κατά € 449.238,68, καθώς το 
υπόλοιπο  ποσό  €  1.385.090,58  καλύφθηκε  λογιστικά  από  ήδη  σχηματισμένες  από 
προηγούμενες χρήσεις προβλέψεις. Σημειώνεται ότι, για το σύνολο των υποχρεώσεων € 
1.834.329,26  που  προέκυψαν  από  καταδικαστικές  αποφάσεις,  για  το  Δήμο  δεν 
προέκυψε  η  παραμικρή  ταμιακή  επιβάρυνση,  καθώς  έλαβε  έκτακτη  ισόποση 
επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: € 1.325.570,30 το 2016 και € 508.758,96 το 
2017. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιχορηγήσεις αυτού του τύπου θεωρούνται 
κεφαλαιακές  και  καταχωρούνται  σε  όφελος  της  καθαρής  θέσης  και  όχι  των 
αποτελεσμάτων,  με  συνέπεια  να  προκύπτει  λογιστική  ζημία,  όχι  όμως  και  ταμιακή 
επιβάρυνση. 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31/12/2016 του Δήμου, η αξία κτήσεως 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε € 124.174.098,99 και αφαιρουμένων 
των αποσβέσεων ποσού € 57.403.796,77, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό 
των € 66.770.302,22. Οι πάγιες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στη χρήση 
2016 ανέρχονται σε € 1.400.000,00 περίπου. 

6. ΔΑΝΕΙΑ
Το  συνολικό  ύψος  των  δανείων  του  Δήμου  της  31/12/2016  ανέρχεται  σε  € 

1.466.138,84, αναλύονται δε ως εξής:
Υπόλοιπο 

δανείων την 
31/12/2016

Πληρωτέα στη 
χρήση 2017

Πληρωτέα μετά 
την 

31/12/2017
- Δάνεια από το Τ.Π. & Δανείων € 54.175,74 7.786,35 46.389,39

- Δάνεια από την Τράπεζα 
Πειραιώς      

€ 1.411.963,10 245.561,28 1.166.401,82

€ 1.466.138,84

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το  σύνολο  των  απαιτήσεων  του  Δήμου  ανέρχεται  την  31/12/2016,  αφού 

αφαιρεθούν οι σχετικές προβλέψεις, σε € 9.268.603,15, το δε σύνολο των υποχρεώσεων 
σε  €  4.570.265,11  (βραχυπρόθεσμες  €  1.842.729,24  και  μακροπρόθεσμες  € 
2.727.535,87).

Μεταξύ  των  απαιτήσεων  περιλαμβάνεται  και  ποσό  €  6.315.430,48  το  οποίο 
προέρχεται από 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.  Κατόπιν  των  καταλογισμών,  οι  υπόλογοι  κατέθεσαν  εφέσεις,  για 
ορισμένες από τις οποίες εκκρεμεί μέχρι σήμερα η έκδοση δικαστικών αποφάσεων, ενώ 
για άλλες, αν και εκδόθηκαν απαλλακτικές αποφάσεις, ο Δήμος άσκησε το δικαίωμα της 
αναιρέσεως εναντίον αυτών. 
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Συνεπώς, το όλο θέμα εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα.  

8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το  σύνολο  των  διαθεσίμων  του  Δήμου,  την  31/12/2016,  ανέρχεται  σε  € 

1.054.561,03 και αφορά ταμιακά διαθέσιμα και καταθέσεις όψεως. 

9. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ
Ο δείκτης ρευστότητας του Δήμου έχει ως εξής :

Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
Ενεργητικού (πλην των ποσών που καταλογίστηκαν από 

το Ελεγκτικού Συνέδριο)

4.474.319,7
2

= 2,19
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί 

Λογαριασμοί Παθητικού (πλην των καταλογισμών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου)

2.042.652,5
8

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  ότι  στο  Κυκλοφορούν  Ενεργητικό 
περιλαμβάνονται  και  απαιτήσεις  €  2.295.000  περίπου  (εκ  των  οποίων  €  500.000 
επίδικα  μισθώματα),  η  είσπραξη  των  οποίων  παρουσιάζει  σημαντική  χρονική 
καθυστέρηση (προέρχονται από χρήσεις από το 2012 έως το 2015), η δε επισφάλεια που 
ενέχουν δεν απεικονίζεται μέσω προβλέψεων, διότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί 
στην παρούσα φάση. Ο Δήμος διεκδικεί την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το  κεφάλαιο  του  Δήμου  κατά  την  31/12/2016  ανέρχεται  σε  €  43.383.468,49 

έναντι  €  41.641.621,14  κατά  την  31/12/2015,  ήτοι  στη  χρήση  2016 
αναπροσαρμόσθηκε (αυξήθηκε) κατά € 1.741.847,35. Η αναπροσαρμογή προέρχεται α) 
κατά   €  1.325.570,30 λόγω  είσπραξης  έκτακτης  επιχορήγησης  για  την  εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου, κατόπιν οδηγιών του Υπ. εσωτερικών και β) κατά € 
416.277,05 κατόπιν προσδιορισμού και προσαρμογής αξιών ακινήτων. 

Το μέλος κι Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Δασκάλου 
μειοψηφεί.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 308/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 13.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Οικονομική Υπηρεσία κα Ελευθερία Σαπουντζή.
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-Προισταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών &  Προϋπολογισμού του Δήμου.
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
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