
 
 
 

                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                    
Από το πρακτικό της με αριθ. 6 / 2018 Ειδικής Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. 
 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 60 / 2018 
 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016. 

     
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη ενάτη  
(19η) του μηνός Μαΐου   του έτους 2018  ημέρα  Σάββατο   και ώρα 18.30, συνήλθε σε  
Ειδική  Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. 
πρωτ.  3490 /15.5.2018  έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  
Κυριάκου Κωνσταντίνου  , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά  
(27) Μελών ευρέθησαν παρόντα  Δεκαέξι (16) Μέλη, ήτοι   

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  Κυριάκος Κωνσταντίνος(Πρόεδρος) 1. Καυμενάκης Σπυρίδων   
2.  Βραχάς Παναγιώτης                           2. Πανταζής Απόστολος (Δικαιολ)                                                                                                                                                                
3.  Γαζέτας Παναγιώτης                          3. Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα(Δικ.)   
4.  Γεωργούλας Κωνσταντίνος                4.Βελόνας Απόστολος  
5.  Γκόλιας Παναγιώτης                           5. Ζορμπάς Ιωάννης (Δικαιολ.) 
6.  Κακούρης Ηλίας                                 6.  Καρφής Θωμάς 
7.  Λαινάς Κωνσταντίνος                         7. Κολοβός Χρήστος (Δικαιολ)                                                            
8.  Λιβάνης Θεόδωρος                             8. Ταμπάκης Ηλίας    
9.  Λυμπεράτος Σπύρος                           9.  Μητσάνης Ζώης   
10. Μουρκούσης Βασίλειος                    10. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
11. Ναούμης Νικόλαος                            11. Κατσιπάνος Αναστάσιος 
12. Ρετούλης Θωμάς                          Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και                                                                                                                                               
13. Τσάρκος Βασίλειος                                  νόμιμα κλήθηκαν 
14. Μάντζαρης Ελευθέριος (ελάσσονα μειοψηφία)                                                                       
15. Κομπλίτσης Δημήτριος (ήσσονα μειοψηφία)  
16.Σόμπολος Απόστολος                                                                                                                                                            

 
 

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Γαλούνης Ερωτόκριτος  όπως 
επίσης κλήθηκαν και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου από τους οποίους 
παρευρέθηκε ο Πρόεδρος  της Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου. 

 
Επίσης παρευρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου  Γερόλυμος Σωτήριος  για την τήρηση των 
Πρακτικών. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε  ο Ορκωτός Λογιστής Στραβοδήμος Ιωάννης. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το μοναδικό  Θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης,  έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο , ο οποίος είπε τα εξής : 
 
1. Στο άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: 
 
α)  έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, υποβάλει 
διαμέσου του Δημάρχου στη Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του 
οικονομικού έτους που έληξε. 
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β)  μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Δημαρχιακή Επιτροπή τα 
προελέγχει και, το αργότερο πέντε μέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλει τον Απολογισμό 
και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, τον Ισολογισμό 
και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, μαζί με Έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
γ)  ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δ.Σ., ελέγχονται 
από ένα Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να χορηγεί Πιστοποιητικό και 
Έκθεση Ελέγχου. 
 
2. Με το αριθ. πρωτ. 4852/29.5.2017  έγγραφο της Ταμία του Δήμου μας επιδόθηκε στην 
Οικονομική Επιτροπή για τις δέουσες από αυτή ενέργειες ο Απολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 
έτους 2016, μαζί με όλα τα σχετικά παραστατικά έγγραφα (Χρηματικά Εντάλματα, Πίνακες, 
Λογαριασμοί, Μισθοδοτικές Καταστάσεις, Γραμμάτια κ.λ.π.)   

 
3. Με την αριθ. 286/19.12.2017 (ΑΔΑ Ω7ΚΩΩΚΖ-Ι8Β)  Απόφαση της περί ‘Υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης ελέγχου επί απολογισμού , ισολογισμού και αποτελεσμάτων 
χρήσης Δήμου έτους 2016’  η Οικονομική Επιτροπή μας υπέβαλλε την έκθεση πεπραγμένων 
για το οικ. έτος 2016. 
 
   
Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον  Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στραβοδήμο 
Ιωάννηο οποίος ανέγνωσε στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης και απάντησε σε ερωτήσεις 
Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με τον  ανωτέρω Απολογισμό- Ισολογισμό  του Δήμου  έτους 
2015. 
 
Ο εισηγητής της ελάσσονος   μειοψηφίας Μάντζαρης Ελευθέριος, λαμβάνοντας τον λόγο  είπε 
 
Η Συμπολιτεία Ξηρομεριτών θα καταψηφίσει την έκθεση ελέγχου επι του 
απολογισμού,ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δ.Ξηρομέρου για το 2016. 
Αναλύοντας την απόφασή μας θα σταθούμε σε δύο παραμέτρους. 
Η πρώτη αναφορά είναι πολιτική:είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός της νεας διεύθυνσης του 
δήμου που προήλθε απο τις εκλογές του '14 και πλέον οι προθέσεις,οι προσδοκίες και τέλος οι 
πράξεις μπαίνουν στη θέση τους. 
Πλέον είναι ξεκάθαρο και στον τελευταίο καλόπιστο υποστηρικτή της σημερινής διεύθυνσης ότι 
η κατάσταση όχι μόνο δε θα αλλάξει,αλλά θα επιδεινωθεί.Άλλωστε η κατάληξη του Π/Υ του 
2016 είναι το δάνειο του 1.000.000 που συνήψε ο Δήμος το 2017. 
Ένας Π/Υ βασισμένος στο λαϊκισμό ,στην εξυπηρέτηση του πελατειακού συστήματος,στην 
έλλειψη προγράμματος,στην κακοδιαχείριση και τέλος στην υποτίμηση της νοημοσύνης μας. 
Ένας Π/Υ αναξιόπιστος(δεν υπάρχουν σταθερές,όλα ανατρέπονται,με τεχνικό πρόγραμμα 
ανύπαρκτο που διαμορφώνεται μήνα μήνα μέσα απο συνεχείς αναμορφώσεις), 
Πλασματικός(η απόκρυψη στοιχείων είναι κανόνας,πάνω από όλα η ισοσκέλιση των εξόδων με 
κάθε  τρόπο νόμιμο και κυρίως παράνομο καθώς στηρίχτηκε σε έσοδα τα οποια δεν 
εισπράχθηκαν ποτέ), 
Αντιαναπτυξιακός(καθώς καμία μελέτη δεν έγινε και κανένα έργο υποδομής δεν 
προχώρησε,σχέδια πόλης Αστακού Μύτικα,βιολογικός Αστακού Μύτικα,σφαγεία,ύδρευση,το 
χωροταξικό βασικό εργαλείο ανάπτυξης ακόμα περιμένει,το 5ετές αναπτυξιακό αραχνιάζει στα 
συρτάρια,το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων,καμία εξοικονόμηση χρημάτων με έργα 
για μείωση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος στο φωτισμό και στα αντλιοστάσια). 
Η δεύτερη παράμετρος είναι οικονομική.Αν παρατηρήσουμε τον πίνακα που δείχνει το 
χρηματικό υπόλοιπο την 31.12.2016 έχουμε -τακτικά 245.000 
 
 -εκτ.ανειδικευτα 11.0000 
 -εκτ.ειδικευμένα 997.235 
             σύνολο 1.253.615 
Από το σύνολο λοιπον αν αφαιρέσουμε τα εκτ.ειδικευμένα που ειναι ειδικού σκοπού και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες ανάγκες,μένουν 255.000 ευρώ από τα οποία πολλά 
πρέπει να δοθούν σε έργα που έγιναν και δεν εχουν κοπεί εντάλματα.Έτσι το υπόλοιπο στην 
ουσία ειναι αέρας κοπανιστός. 
Ενισχύοντας την άποψή μας ότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας θα παραθέσουμε 
το σχόλιο της παραγράφου 2.9 της έκθεσης που αναφέρει "πως το ενεργητικό καλύπτει τις 
βραχυχρόνιες ανάγκες,με την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων που είναι 
σε καθυστέρηση θα εισπραχθεί". 
Και μετά ήρθε το δάνειο. 
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Ο εισηγητής της ήσσονος  μειοψηφίας Κομπλίτσης Δημήτριος, λαμβάνοντας τον λόγο , 
διαφώνησε με την εισήγηση, μίλησε για πλασματικούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς που 
είναι εναρμονισμένοι με την πολιτική της κάθε κυβέρνησης . Κατήγγειλε δε ότι αυτή η  είναι 
που οδήγησε τους Δήμους στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα καθώς και την βιομηχανία 
δικαστικών αποφάσεων που πραγματοποιείται και στον δικό μας Δήμο. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας                                    

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
 
Εγκρίνει   τον Απολογισμό – Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Ξηρομέρου   
οικ. έτους 2016  ως κάτωθι 
 

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 
 

1. Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης (31-12-2015):1.594.379,10 
 

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο 
Τακτικά 613.811,02 
Έκτακτα Ανειδίκευτα  19.314,60 
Έκτακτα Ειδικευμένα   961.253,48 
Σύνολο 1.594.379,10 

 
 

2. Έσοδα Χρήσης:                
 

Είδος Εσόδου 
Τελικά 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

Τακτικά 3.240.600,03 2.735.547,27 2.511.224,17 224.323,10 
Έκτακτα 4.797.555,59 964.024,67 964.024,67 0,00 
ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 266.143,35 500.460,51 399.494,78 100.965,73 
Εισπρ. από δάνεια & 
απαιτήσεις από ΠΟΕ   2.185.365,64 2.090.488,40 260.432,04 1.830.056,36 
Εισπρ. υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων – 
επιστροφές χρημ. 630.000,00 481.254,78 429.129,86 52.124,92 
Χρηματικό υπόλοιπο 1.594.379,10 1.594.379,10 1.594.379,10 0,00 
Σύνολο 12.714.043,71                 8.366.154,73       6.158.684,62           2.207.470,11 
                                   
3.Δαπάνες Χρήσης:   
     

Είδος Δαπάνης 

Τελικές 
Προϋπολογισθείσε
ς  Ενταλθείσες  Πληρωθείσες  

Aδιάθετο 
υπόλοιπο  

Σύνολο εξόδων 12.706.328,21 4.905.068,85 4.905.068,85 7.801.259,36 
Αποθεματικό 7.715,50 0,00 0,00 7.715,50 
Σύνολο 12.714.043,71 4.905.068,85 4.905.068,85 7.808.974,86 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης (31-12-2016): 1.253.615,77 
  

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο 
Τακτικά 245.223,57 
Έκτακτα Ανειδίκευτα  11.156,49 
Έκτακτα Ειδικευμένα  997.235,71 
Σύνολο 1.253.615,77 
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Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ  

Από την 1/1/2000 οι Δήμοι & Κοινότητες (ΟΤΑ Α΄ βαθμού)  υποχρεούνται να εφαρμόσουν το 

“Kλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων “ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999  

 Με την εφαρμογή του “Kλαδικού Λογιστικού Σχεδίου “ θεσπίστηκε και η εφαρμογή 

στους Δήμους και Κοινότητες της “Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου”. 

 Ο Δήμος Ξηρομέρου, εφαρμόζει την Διπλογραφική μέθοδο από της συστάσεώς του 

την 1/1/2011. 

 Η ετήσια χρηματοοικονομική και περιουσιακή διαχείριση του Δήμου παρακολουθείται 

πλέον αναλυτικά, με τη συστηματική καταχώρηση των επί μέρους διαχειριστικών 

πράξεων σε λογιστικά βιβλία, με βάση τις λογιστικές αρχές και τους κανόνες της 

“Διπλογραφικής  Μεθόδου”.      

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού συνεχίζει να γίνεται 

σύμφωνα με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού, με τους ίδιους λογαριασμούς 

και κωδικούς αλλά παράλληλα με τον “Απολογιστικό Πίνακα” προβλέπεται η 

παρακολούθηση του προϋπολογισμού με βάση την Διπλογραφική μέθοδο. 

  

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

    2.1 Έσοδα 

          Τα συνολικά έσοδα του  Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ της χρήσεως 2016, 

περιλαμβανομένων και των εκτάκτων & ανόργανων εσόδων ανήλθαν στο ποσό των 

4.740.550,38 έναντι ποσού 4.504.759,90 της χρήσης 2015 και τα οποία αναλυτικά 

έχουν ως εξής: 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ 

72. Έσοδα από Πρόστιμα – φόρους – 
προσαυξήσεις € 267.095,49 319.562,50 -52.467,01 

73. Έσοδα από τέλη & δικαιώματα € 1.194.584,45 1.211.402,27 -16.817,82 
74. Έσοδα από επιχορηγήσεις € 2.184.598,87 2.161.359,43 23.239,44 
75. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 10.326,21 10.655,09 -328,88 
76. Έσοδα Κεφαλαίων € 26.730,54 38.724,57 -11.994,03 
Σύνολο οργανικών εσόδων € 3.683.335,56 3.741.703,86 -58.368,30 
81.01 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα € 482.117,12 544.820,07 -62.702,95 
82.01  έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 575.097,70 217.253,16 357.844,54 
82.07 Έσοδα από επιστροφές 
(αχρεωστήτως) καταβληθέντων € 0,00 982,81 -982,81 

Σύνολο εκτάκτων εσόδων € 1.057.214,82 763.056,04 294.158,78 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ € 4.740.550,38 4.504.759,90 235.790,48 
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2.2 Έξοδα  

Τα συνολικά οργανικά & ανόργανα έξοδα του Δήμου Ξηρομέρου της χρήσεως 2016 

ανήλθαν στο ποσό των € 5.230.578,90 έναντι ποσού € 5.374.940,60 της χρήσης 

2015 και τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ 
25-26 Αναλώσεις Αποθεμάτων € 207.936,62 161.889,52 46.047,10 
60.Αμοιβες & έξοδα προσωπικού € 801.375,56 801.637,02 -261,46 
61.Αμοιβές & έξοδα αιρετών & τρίτων € 180.643,30 196.394,78 -15.751,48 
62.Παροχές τρίτων € 1.802.863,77 1.795.412,94 7.450,83 
63.Φόροι – τέλη € 65.717,98 12.103,74 53.614,24 
64.Διαφορα έξοδα € 177.084,74 460.486,08 -283.401,34 
65.Τόκοι & συναφή έξοδα € 59.017,69 47.173,86 11.843,83 
66.Αποσβεσεις  παγίων € 1.213.209,02 1.239.154,02 -25.945,00 
67.Παροχές – επιχορηγήσεις-δωρεές € 605.600,00 659.433,29 -53.833,29 
68 Προβλέψεις € 1.257,84 0,00 1.257,84 
Σύνολο οργανικών εξόδων €  5.114.706,52 5.373.685,25 -258.978,73 
81.00  Έκτακτα & ανόργανα έξοδα € 56.306,74 1.200,00 55.106,74 
82.00  Έξοδα προηγουμένων 
χρήσεων € 59.565,64 55,35 59.510,29 

Σύνολο εκτάκτων εξόδων € 115.872,38 1.255,35 114.617,03 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ € 5.230.578,90 5.374.940,60 -144.361,70 

 

Τα οργανικά έξοδα της χρήσεως κατανέμονται στις λειτουργίες του Δήμου ως 

εξής: 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΡΗΣΗ  2016 ΧΡΗΣΗ  2015    ΔΙΑΦΟΡΑ 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  € 655.760,55 998.031,80 -342.271,25 
Χρηματοοικονομικά έξοδα € 59.017,69 47.173,86 11.843,83 
Κόστος πωλήσεων αγαθών & 
υπηρεσιών € 4.399.928,28 4.328.479,59 71.448,69 

ΣΥΝΟΛΟ € 5.114.706,52 5.373.685,25 -258.978,73 
 

2.3 Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα του Δήμου Ξηρομέρου  κατά την 31.12.2016 ανέρχονται στο ποσό των  € 

1.253.615,77 και τα οποία αφορούν 

 Ταμείο  € 0,31 

 Καταθέσεις σε λογ/μούς  όψεως. € 1.253.615,46 

Σύνολο € 1.253.615,77 

 

2.4 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου της 31.12.2016 τα στοιχεία 

του πάγιου ενεργητικού ανέρχονται στο ποσό των  48.207.621.75 € και αφαιρουμένων 

των  αποσβέσεων  ποσού  20.561.158,83 € η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο 

ποσό των 27.646.462,92 €. Οι αποσβέσεις επί των παγίων με τις οποίες επιβαρύνθηκαν 

τα αποτελέσματα χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των € 1.213.209,02 ενώ οι αναλογούσες 

αποσβέσεις επί των επιχορηγήσεων για τα πάγια στοιχεία ανήλθαν στο συνολικό ποσό € 

482.117,12. 
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2.5 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης της 31/12/2016 αναλύονται ως ακολούθως: 

Η Αποτίμηση στην “Αναπτυξιακής Αιτωλ/νίας Α.Ε”  έγινε με ισολογισμό της 31.12.2013 

διότι μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού (29/5/2015) δεν είχε συνταχθεί ο 

ισολογισμός της χρήσεως. 

 

2.6 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

Το ποσό του υπολοίπου των λογ/μων επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις στη χρήση 

2016 ανέρχεται στο ποσό των  € 15.870.988,03  και περιλαμβάνει τις επιχορηγήσεις που 

εισπραχθήκαν στη χρήση του 2016 καθώς και υπόλοιπα επιχορηγήσεων των πρώην 

Καποδιστριακών Δήμων, αφαιρουμένων των αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων, 

που αφορούν τα πάγια στοιχεία. 

 

2.7 ΔΑΝΕΙΑ 

Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις 31/12/2016  

ανέρχονται στο συνολικό ποσό των  276.581,58 €. Το ποσό αυτό αφορά 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Ξηρομέρου προς το ανωτέρω πιστωτικό 

ίδρυμα, ενώ τα δάνεια προς την ΕΤΕ στο συνολικό ποσό  € 220.318,47. Το συνολικό 

ποσό των δανείων κατά την 31.12.2016 € 496.900,05 κατά ποσό € 340.085,40 αφορά 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και κατά ποσό € 156.814,65 αφορά βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (υποχρεώσεις που θα εξοφληθούν στη χρήση 2016). 

 

2.8 Απαιτήσεις & υποχρεώσεις  

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου κατά την 31/12/2016 

ανέρχεται στο ποσό των € 1.762.592,03, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, αφαιρουμένων 

των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ανέρχονται στο ποσό των € 2.001.416,11. 

 

2.9 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των € 3.255.031,88 

και το οποίο αναλύεται:  

 

                  - Απαιτήσεις    €     2.001.516,11 

                  - Διαθέσιμα     €     1.253.615,46 

                   Σύνολο          €     3.255.031,88 

 

Α/Α Επιχείρηση Συμμ/χή 
% 

Αξία 
κτήσεως 

Προβλέψεις 
υποτίμησης 

έως 31/12/16 

Αξία αποτίμησης 
31/12/2016 

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε. 3,36% 4.137,50 -4.137,50 0,00 

2 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 1,53% 1.900,00 -1.713,00 187,00 

3 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

100% 50.000,00 -50.000,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ   56.037,50 -55.850,50 187,00 
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Η σχέση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις έχει ως εξής: 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.255.031,88 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

= 
1.762.592,03 

 
=1,85  

 

Ήτοι το κυκλοφορούντα στοιχεία καλύπτουν τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, με την 

προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα εισπραχθεί.  

  

2.10 Αποτελέσματα εις νέον 

Το συνολικό αποτέλεσμα του Δήμου από το 2011, (μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) μέχρι και τη χρήση 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €  

3.912.334,37 (έλλειμμα) και το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό του παθητικού Α.Ι.V. 

“Αποτέλεσμα εις νέο”. 

Τα αποτελέσματα της χρήσεως συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 Έσοδα χρήσεως € 4.740.550,38 

 Έξοδα χρήσεως  « 5.230.578,90 

Έλλειμμα χρήσεως € 490.028,52 

 

Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων παγίων και αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων 

είναι: 

  Αποτελέσματα χρήσεως ως ανωτέρω € -490.028,52 

Πλέον: Αποσβέσεις παγίων « 1.213.209,02 

Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων « -482.117,12 

Πλεόνασμα προ αποσβέσεων € 241.063,38 

 

Το αποτέλεσμα χρήσης 2016 (έλλειμμα χρήσης) ανέρχεται στο ποσό των  490.028,52 € 

και μεταφέρθηκε στο υπόλοιπο του  λογαριασμού  ‘’έλλειμμα εις νέον’’. 

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων  Μάντζαρη Ελευθέριου και Κομπλίτση Δημήτριου, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 
 
             Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   60/ 2018 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
  
 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             

 
 
 

                                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  
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