
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 104/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  15
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29-6-2011 

ΘΕΜΑ 4ο:Υποβολή οικονοµικών στοιχείων του ∆ήµου ∆ράµας  
χρήσης 2010 

 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη ,29 του µηνός Ιουνίου  2011 και ώρα 
10.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
34271/23-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος   
Γκάνης Σταύρος      
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

      Ο  κ. πρόεδρος   εισηγούµενος  το 4ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει  στα  µέλη  της  επιτροπής  το µε αριθµό 27618/31-5-2011  
έγγραφο της ∆νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την υποβολή 
οικονοµικών στοιχείων του ∆ήµου ∆ράµας  χρήσης 2010 σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) και καλεί αυτήν να 
αποφασίσει σχετικά. 
         Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι µε το ανωτέρω έγγραφο της 
υπηρεσίας, στάλθηκε ο Απολογισµός  οικ. έτους 2010, ο Ισολογισµός µε την 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 2010, καθώς και η κατάσταση 
λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης χρήσης 2010   
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  



      Είδε όλα τα ανωτέρω που υποβλήθηκαν από την Οικονοµική Υπηρεσία 
του ∆ήµου ∆ράµας και τις διατάξεις του άρθρου  163 του Ν. 3463/2006  (∆ΚΚ) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

• ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ  την  έκθεση του Απολογισµού και ∆ιαχείρισης Εσόδων – 
Εξόδων του ∆ήµου ∆ράµας οικ.  έτους 2010, όπως παρακάτω:   

   

      Οι υπογεγραµµένοι  Χαρακίδης Κυριάκος, ∆ήµαρχος ∆ράµας και Πρόεδρος της 

Οικονοµικής Επιτροπής Ζαχαριάδης Παύλος, Χλιάρα Παναγιώτα, Παπαθεοδώρου 

Ανέστης, Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, Γκάνης Σταύρος, Χαραλαµπίδης Ανδρέας, 
Χριστόδουλος Μαµσάκος και Μήτρου Γεώργιος  , µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 

συνήλθαµε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 

29/6/2011 ηµέρα Tετάρτη..και ώρα 10.30.για τον προέλεγχο  του  απολογισµού  της  

διαχείρισης  των  εσόδων  και εξόδων του ∆ήµου ∆ράµας οικ. έτους 2010 στην οποία 

διετέλεσαν: 

 

1)Θωµάς Μαργαρίτης του Μιλτίαδη, ∆ήµαρχος ∆ράµας και υπόλογος από την 

01/01/2010 µέχρι 31/12/2010  

      2)Μαρία Βροχίδου του Φωτίου, υπόλογος Ταµίας από την 01/01/2010                       

    µέχρι 31/12/2010 

 

Ο κ. ∆ήµαρχος θέτοντας υπόψη µας όλα τα δικαιολογητικά που αποτελούν τον απολογισµό  

της  διαχείρισης  των  εσόδων  και  εξόδων  του  ∆ήµου οικονοµικού έτους 2010, παρακαλεί  

όπως  σύµφωνα   µε  τις  διατάξεις  του  αρθ. 163  του  ∆ηµοτικού   και Κοινοτικού Κώδικα, 

προβούµε στον προέλεγχο του απολογισµού. 

Για τον προέλεγχο του απολογισµού της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του ∆ήµου, 

λάβαµε  υπόψη  µας  τα  βιβλία του Ταµείου, τα στελέχη των αποδεικτικών παραλαβής 

εισπρακτέων και γραµµατίων είσπραξης ως και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που 

έχουν εκδοθεί και έχουν εξοφληθεί µαζί µε τα νόµιµα προσαρτηµένα δικαιολογητικά. Ο 

προέλεγχος του Απολογισµού, αναλυτικά έχει τα παρακάτω: 

 

 1.Ε  Σ  Ο  ∆  Α 

 

   Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του ∆ήµου, που βεβαιώθηκαν σύµφωνα µε τους µε 

αριθ. 1- 1637 βεβαιωτικούς καταλόγους του ∆ήµου και θεωρήθηκαν όπως πρέπει, 

ανήλθαν σε τριάντα τέσσερα  εκατοµµύρια τριάντα τρείς   χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε  

ευρώ και ογδόντα οκτώ   λεπτά # 34.033.685,88 # €   

 

Τα  βεβαιωθέντα  έσοδα  από  τα  προηγούµενα οικονοµικά έτη (περιλαµβάνεται το 

σύνολο των βεβαιώσεων των κωδικών 3211, 3212, 3213, 3219, 3222) , ανήλθαν σε   εκατόν 

τρείς   χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι   ευρώ  και εξήντα οκτώ  λεπτά # 103.726,68 # €  

 

Τα  τακτικά και  έκτακτα  έσοδα  του  ∆ήµου �ου εισ�ράχθηκαν σύµφωνα µε τα µε 
αριθ. 1- 578 (�λην του γραµµατίου1/4-1-2010 �ου αφορά στο χρηµατικό υ�όλοι�ο 
του �ροηγούµενου οικονοµικού έτους) γραµµάτια  είσ�ραξης του Ταµείου του 
∆ήµου, ανήλθαν σε είκοσι τέσσερα   εκατοµµύρια, τετρακόσιες εξήντα   χιλιάδες, 
διακόσια δέκα   ευρώ  και εξήντα οκτώ    λε�τά # 24.460.210,68 # €. 

Το χρηµατικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2009 που µεταφέρθηκε στο οικ. έτος 2010  µε το 

υπ’αρ. 1/4-1-2010 γραµµάτιο είσπραξης του Ταµείου του ∆ήµου ήταν οκτώ εκατοµµύρια, 

εκατόν σαράντα τρείς   χιλιάδες , οκτακόσια σαράντα δύο     ευρώ  και  είκοσι πέντε λεπτά  # 

8.143.842,25 # €. 

 



 

2.Ε  Ξ  Ο  ∆  Α 

 

Τα έξοδα του ∆ήµου ∆ράµας πληρώθηκαν µε τα µε αρ. Α  1 – 1704 και Β 1-1352  χρηµατικά 

εντάλµατα πληρωµής, σφραγίσθηκαν µε τη σφραγίδα του ∆ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ - ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, εκδόθηκαν µε τις εγκεκριµένες 

από τον προϋπολογισµό πιστώσεις ή µεταγενέστερες στηριζόµενες  σε αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκριτικές αποφάσεις της Νοµαρχίας ∆ράµας και ανήλθαν σε είκοσι 

πέντε  εκατοµµύρια, εκατόν τρείς    χιλιάδες   εκατόν τριάντα επτά    ευρώ  και ενενήντα 

εννιά     λεπτά  # 25.103.137,99 # €. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα και τα έξοδα του Προελέγχου του Α�ολογισµού του 
∆ήµου οικ. έτους 2010 βρίσκουµε ότι έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω χρηµατικό υπόλοιπο  (επτά  εκατοµµύρια  , πεντακόσιες χιλιάδες εννιακόσια 

δεκατέσσερα   ευρώ και ενενήντα τέσσερα   λεπτά)   #7.500.914,94# €, µεταφέρθηκε στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2011 µε το 1/3-1-2011γραµµάτιο είσπραξης του 

Ταµείου του ∆ήµου. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 

ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ- ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥ∆ΚΥ ΚΑΙ ΙΚΑ- 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ.  

 
∆ιαπιστώνουµε ότι όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και γραµµένες στα οικεία 
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής αποδόθηκαν στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία και στο 
∆ηµόσιο Ταµείο ∆ράµας. Τα δικαιολογητικά βρίσκονται προσαρτηµένα στα 
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και στο φάκελο των κρατήσεων, ο οποίος θα 
υποβληθεί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Τα σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον απολογισµό του ∆ήµου για το 
Οικονοµικό Έτος 2010 ,   ελέγχθηκαν από εµάς και βρέθηκαν σε πλήρη τάξη.- 

                                                                                                   

• ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ  τον  Ισολογισµού και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης   
οικ.  έτους 2010 ∆ήµου ∆ράµας, όπως παρακάτω:   
 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΧΡΗΣ ΕΩΣ 2010 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Το 2010 ήταν η ένατη χρονιά από την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού 

Συστήµατος επιτρέποντας στο ∆ήµο την καλλίτερη παρακολούθηση της πορείας των 

οικονοµικών του στοιχείων. 

 Η εξέλιξη των εσόδων του ∆ήµου ήταν ικανοποιητική ενώ οι λειτουργικές του 

δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισµένους στόχους. 

  

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

     1. Πραγµατοποιηθέντα έσοδα    €    32.604.052,93 
     2. Πραγµατοποιηθείσες πληρωµές           €    25.103.137,99  
                                                                          ------------------------ 
          ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                      €      7.500.914,94        
 



 

 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο ποσό των 

17.634.565,78 € (λογαριασµοί 70+71+72+73+74+75) και µε την προσθήκη των εσόδων από 

τόκους καταθέσεων ποσού 163.977,34 €  (λογαριασµός 76) ανήλθαν στο ποσό των 

17.798.543,12 €. 

 Στα παραπάνω ποσά αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 

4.282.743,25 € (λογαριασµός 81.01 αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων) καθώς και τα 

λοιπά έσοδα και τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού 1.419.960,81 € (λογαριασµοί 82.01 

και 82.07) τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 

23.501.247,18 €. 

           

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής :  

 

70 Πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών αγαθών €    57.330,72 

71 Πωλήσεις προϊόντων €  8.134,64 

72 
Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη, πρόστιµα και 

προσαυξήσεις 
€ 768.912,04 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (Παροχή Υπηρεσιών) € 4.501.618,46 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 12.273.186,13 

75 Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και δωρεές €  25.383,79 

76 Έσοδα κεφαλαίων  € 163.977,34 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 17.798.543,12 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 4.282.743,25 

82.01 & 

82.07 Λοιπά έσοδα και Έσοδα προηγουµένων χρήσεων € 1.419.960,81 

 Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β € 5.702.704,06 

 Γενικό Σύνολο ( Α + Β ) € 23.501.247,18 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής :  

 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 6.792.881,67 

61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 438.019,75 

62 Παροχές τρίτων € 2.376.539,60 

63 Φόροι – Τέλη €  6.588,42 

64 ∆ιάφορα έξοδα € 1.940.306,58 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 0,00 

66 
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 
κόστος 

€ 4.634.794,74 

67 Παροχές–Χορηγίες–Επιχορηγήσεις–Επιδοτήσεις–∆ωρεές € 4.558.711,05 

68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως € 0,00 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων € 20.747.841,81 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  €  13.830,86 



82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων € 2.759,59 

83.11 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους € 656.615,02 

 Σύνολο Ανόργανων εξόδων € 673.205,47 

25 Αναλώσιµα υλικά  469.474,84 

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 16.049,69 

 Σύνολο αναλώσεων  € 485.524,53 

 Γενικό Σύνολο € 21.906.571,81 

 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των 3.989.291,35 €, 

τα έξοδα της υπηρεσίας Πολιτισµού-Αθλητισµού ανήλθαν στο ποσό των 4.469.644,92 €, τα 

έξοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισµού ανήλθαν στο ποσό των 3.705.764,48 

€, τα έξοδα της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων ανήλθαν στο ποσό των 3.288.397,14 €, τα έξοδα 

της υπηρεσίας Πρασίνου ανήλθαν στο ποσό των 274.668,76 €, τα έξοδα της υπηρεσίας 

Νεκροταφείων ανήλθαν στο ποσό των 222.418,29 € ενώ τα έξοδα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

ανήλθαν στο ποσό των 416.300,03 €. 

 

 Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2010 ποσού 23.501.247,18 €  

µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2010 ποσού 21.906.571,81 € αποτελεί το πλεόνασµα 

της χρήσεως 2010, το οποίο ανέρχεται σε 1.594.675,37 €. 

 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2010 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των 103.747.240,25 € και αφαιρώντας τις αποσβέσεις ποσού 

25.809.034,25 €, από τις οποίες 4.634.794,74 €  αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2010, η 

αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 77.938.206,00 €. 

7. ∆ΑΝΕΙΑ  

 

 ∆εν υπάρχουν µακροπρόθεσµα δάνεια του ∆ήµου. 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 

397.575,37 €, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 

1.232.474,34€. 

 

9. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  

 

 Το χρηµατικό υπόλοιπο της ∆ηµόσιας Λογιστικής του ∆ήµου στις 31/12/2010 

ανέρχονταν στο ποσό των 7.500.914,94 €, το οποίο αποτελεί και τα πραγµατικά διαθέσιµα 

χρήσεως 2010. 

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 



            Το κεφάλαιο παρέµεινε σταθερό στο ποσό των 59.408.409,20 € 

 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 104/2011 
 

       

 

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


