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Τηλέφωνο: 24243 50105
E-mail: dstech@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης (17ης)
του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Θέμα: «Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
οικονομικού έτους 2018 Δήμου Σκοπέλου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 147/2019
εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)»
Στη Σκόπελο σήμερα, την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’’, το
Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), ύστερα από την υπ’ αριθμ.
7925/29-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Άγγελος Ξηντάρης διαπίστωσε
ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
01

Ξηντάρης Άγγελος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
01

Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία

02

Βούλγαρης Αριστείδης

02

Ξηρογιάννης Ιωάννης

03

Σάββα-Γκόλια Μαρία

03

Κατσάρης Δημήτριος

04

Ευσταθίου Ιωάννα

04

Κουκουρίνη-Φύβγα
Σταματούλα

05

Βαφίνης Νικόλαος

06

Ευσταθίου Δημήτριος

07

Πατσής Ρηγίνος

08

Λεμονής Κωνσταντίνος

09

Παπαχρήστος Ηλίας

10

Τσουκαλάς Ευάγγελος

11

Καρβέλη Σπυριδούλα

12

Αναγνώστου Γεώργιος

13

Ρόδιος Βασίλειος

Ο Δήμαρχος κ. Σταμάτιος Περίσσης προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκοπέλου κ.
Παντελής Χρυσοφός. Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα δεν παρίστανται στη συνεδρίαση ο
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Πρόεδρος της Κοινότητας Γλώσσης κ. Αγάλος Φωτόπουλος και ο

Πρόεδρος της

Κοινότητας Κλήματος κ. Βαρσαμάς- Χρήστος Καραγιώργος.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Αικατερίνη Προβιά, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Επίσης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση και ο κ. Γκαλογιάννης Νικόλαος
λογιστής, εκπρόσωπος της εταιρείας ΔΟΜΥ Α.Ε. που σύνταξε τον ισολογισμό-απολογισμό
έτους 2018. Αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη συνεδρίαση,
λόγω

δυσμενών καιρικών συνθηκών, η

ορκωτή λογίστρια κ. Πήττα Χριστίνα

εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., η οποία διενήργησε τον έλεγχο.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν
παρόντα δεκατρία (13) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη
συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο για την εισήγηση του θέματος ο οποίος ανέφερε
ότι: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου με την αρίθ. 147/2019 απόφασή της,
1. Προελέγχει και εγκρίνει τον Απολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2018 από τον οποίο
διαπίστωσε ότι εμφανίζει τα ακόλουθα:
Α)

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα

:

2.182.305,75

€

Έκτακτα Έσοδα

:

1.503.946,43

€

Χρηματικό Υπόλοιπο

:

1.406.081,60

€

Σύνολο Εσόδων

:

5.092.333,78

€

Τα έσοδα όπως διαπιστώνεται βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν νόμιμα βάσει κείμενων
Νόμων και Διαταγμάτων και δυνάμει των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Σκοπέλου που
εγκρίθηκαν νόμιμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
Β)

ΕΞΟΔΑ

3.885.588,76€

Γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2018

1.206.745,02 €

Τα έξοδα καταβλήθηκαν στους δικαιούχους βάσει των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, τα οποία ήταν νόμιμα

θεωρημένα από τον κ. Δήμαρχο, τον εισηγητή και

εκκαθαριστή δαπανών και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Μαγνησίας,
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πρ/σμό Εσόδων- Εξόδων αυτού και δυνάμει των σχετικών
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και του κ. Δημάρχου
με τις σχετικές εγκρίσεις αυτών στις αποφάσεις που προβλέπεται έλεγχος νομιμότητας
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, καθώς και το
χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην χρήση του οικον. έτους 2018.
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2. Συντάσσει την παρακάτω εισηγητική έκθεση του Ισολογισμού του Δήμου Σκοπέλου,
χρήσης 2018 και εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 18η χρήση (0101-2018 έως 31-12-2018) που μαζί

με

το προσάρτημα του ισολογισμού της 31ης

Δεκεμβρίου 2018 (βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 4.1.501 του Π.Δ.
315/29.12.1999), τον Απολογισμό του Δήμου χρήσης 2018 θα υποβληθούν στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 2 & 3 του άρθρου 163 του Ν.
3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α’ 114/2006 «Κ.Δ.&Κ.» και τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010.

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ
για τη χρήση 2018
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2018 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη της παρακολούθησης των οικονομικών του Δήμου Σκοπέλου.
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν.
Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.
Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της τρέχουσας χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 2.849.823,55

έναντι ποσού

2.427.794,64

της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της χρήσης ποσού 956.409,64
Οργανικά & Ανόργανα ανήλθαν σε ποσό 3.806.233,19 έναντι ποσού

3.250.103,66

τα συνολικά έσοδα του Δήμου

της προηγούμενης χρήσης.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Β . Η ανάλυση των εσόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής:
70
72
73
74
75
76
81
82

Πωλήσεις προιόντων
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο ανόργανων εσόδων
Γενικό Σύνολο

Μεταβολή
0,00%
53,72%
5,72%
25,16%
32,41%
12,95%
17,38%
6,30%
620,63%
16,31%
17,11%
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2018
0,00
134.442,53
1.157.281,48
1.540.078,06
5.448,10
12.573,38
2.849.823,55
859.860,41
96.549,23
956.409,64
3.806.233,19

2017
0,00
87.456,59
1.094.651,83
1.230.439,99
4.114,45
11.131,78
2.427.794,64
808.911,18
13.397,84
822.309,02
3.250.103,66

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής:
Μεταβολή
60
61
62
63
64
65
66
67
68
81
82
24
25
26

Aμοιβές & Εξοδα Προσωπικού
Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Παροχές-χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές
Προβλέψεις εκμεταλλέυσεως
Σύνολο Οργανικών εξόδων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων
Αναλώσεις υλικών κατασκευής και επισκευής Τεχνικών έργων
Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών
Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων
Σύνολο αναλώσεων
Γενικό Σύνολο

4,01%
3,05%
106,08%
3,67%
34,20%
57,62%
4,46%
16,54%
0,00%
25,55%
100,00%
252,42%
280,27%
0,00%
13,62%
39,46%
14,78%
25,99%

2018

2017

1.371.870,94
184.918,14
1.128.683,39
19.627,04
87.921,44
41.904,87
865.722,37
74.270,68
86.396,38
3.861.315,25
3.256,84
41.203,39
44.460,23
0,00
154.598,51
8.926,78
163.525,29
4.069.300,77

1.318.961,16
179.441,73
547.701,88
18.932,45
65.514,05
26.586,17
828.731,54
63.730,26
26.000,00
3.075.599,24
0,00
11.691,71
11.691,71
0,00
136.070,60
6.400,83
142.471,43
3.229.762,38

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των

3.490.930,24

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για την χρήση ανήλθαν στο ποσό των
χρήσης ανήλθαν σε €

5.995,88

486.009,56

τά έξοδα δημοσίων σχέσεων της τρέχουσας

και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €

41.904,87

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων , χρηματοοικονομικών, καθώς και οι αναλώσεις
ανέρχονται σε ποσό
44.460,23

4.024.840,54

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα έξοδα & τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού

προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της τρέχουσας χρήσεως τα οποία ανήλθαν στο ποσό των

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της τρέχουσας χρήσης ποσού

3.806.233,19

4.069.300,77

μείον τα έξοδα 4.069.300,77 αποτελεί

το έλλειμμα τρέχουσας χρήσεως που ανέρχεται σε ποσό €-263.067,58

6.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Εισπράξεις

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη τρέχουσα χρήση 2018 ανήλθαν στο ποσό των € 3.686.252,18
Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη τρέχουσα χρήση 2018 ανήλθαν σε ποσό €.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου ποσού €
1.406.081,60 μείον οι πληρωμές χρήσης ποσού €

3.885.588,76

Κρατήσεις

Σύνολο

0,00

3.686.252,18

0,00

3.885.588,76

3.686.252,18 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα της προγούμενης χρήσης
3.885.588,76 αποτελεί το Χρηματικό Υπόλοιπο τέλους της χρήσης ποσού €

1.206.745,02 έναντι ποσού € του 2017 1.406.081,60

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2018 τά πάγια στοιχεία ανέρχονται σε ποσό
μένων των συνολικών αποσβέσεων χρήσης ποσού €

34.229.959,69 και αφαιρου-

22.077.768,80 από τις οποίες ποσό αποσβέσεων 865.722,37

χρήση 2018, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο τέλος σε ποσό €

αφορούν τη

12.152.190,89

8.ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου την 31.12.2018 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 623.677,31 (από το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων) από τα οποία ποσό € 35.422,44 αφορούν τις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση 2019 λογο ρύθμισης με το
Τ.Π.και Δανείων, ενώ ποσό € 588.254,87, αφορά το Μακροπρόθεσμο τμήμα των δανείων δηλαδή τις δόσεις κεφαλαίου που θα εξοφληθούν
μετά το τέλος της χρήσεως 2018.
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9.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των €

120.671,24

βραχυπρόθεσμες δόσεις των μακροπροθέσμων δανείων ανέρχονται στο συνολικό ποσό €
Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των €

1.350.905,90

πλέον ποσό €

35.422,44

που αφορούν τις

156.093,68
οι οποίες αφορούν απαιτήσεις του Δήμου

από δημότες.

Σκόπελος

14/10/2019

Ο κ. Γκαλογιάννης Νικ. πήρε το λόγο και ανέλυσε στο σώμα τον ισολογισμό- απολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 147/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους
2018, των αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2018, το συνοδευτικό έγγραφο του
ταμία, την έκθεση του ορκωτού λογιστή, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του
Ν.2880/2001, τα άρθρα 262 και 264 του Ν. 3852/2010, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 163 παρ.4 του Ν.3463/06 Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 «Κ.Δ. & Κ.», 9 παρ.1α Ν.
2880/01 – 15γ και δ Ν. 3146/03 και 26 παρ. 1-5 Ν.3202/2003, σύμφωνα με τις οποίες
στην ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο
αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού
ελεγκτή-λογιστή ή του αναπληρωτή του, δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του
συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική
συνεδρίαση. Η ειδική συνεδρίαση διεξήχθη παρουσία του λογιστή Νικόλαου Γκαλογιάννη
της εταιρείας « ΔΟΜΥ Α.Ε.», ενώ η ορκωτός ελεγκτής κ. Χριστίνα Πήττα, με αριθμό
μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14471 μέλος του σώματος Ορκωτών Λογιστών Συνεργαζόμενοι
Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε (ΣΟΛ Α.Ε.)», αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε, λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τον Απολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2018 από τον οποίο διαπίστωσε ότι
εμφανίζει τα ακόλουθα:
Α)

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα

:

2.182.305,75

Έκτακτα Έσοδα

:

Χρηματικό Υπόλοιπο

:

1.406.081,60

€

Σύνολο Εσόδων

:

5.092.333,78

€

1.503.946,43
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€
€

Τα έσοδα όπως διαπιστώνεται βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν νόμιμα βάσει κείμενων
Νόμων και Διαταγμάτων και δυνάμει των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Σκοπέλου που
εγκρίθηκαν νόμιμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Β)

ΕΞΟΔΑ

3.885.588,76€

Γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2018

1.206.745,02 €

Τα έξοδα καταβλήθηκαν στους δικαιούχους βάσει των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, τα οποία ήταν νόμιμα

θεωρημένα από τον κ. Δήμαρχο, τον εισηγητή και

εκκαθαριστή δαπανών και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Μαγνησίας,
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πρ/σμό Εσόδων- Εξόδων αυτού και δυνάμει των σχετικών
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και του κ. Δημάρχου
με τις σχετικές εγκρίσεις αυτών στις αποφάσεις που προβλέπεται έλεγχος νομιμότητας
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, καθώς και το
χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην χρήση του οικον. έτους 2018.

2. Εγκρίνει

τον Ισολογισμό του Δήμου Σκοπέλου, της 31ης Δεκεμβρίου

2018, 18η

χρήση (01-01-2018 έως 31-12-2018), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης.
Επί της ανωτέρω απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Αναγνώστου
Γεώργιος και Ρόδιος Βασίλειος, οι οποίοι ψήφισαν κατά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2019
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακολουθούν οι υπογραφές
Απόσπασμα πρακτικού
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Άγγελος Ξηντάρης
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