

2

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 10/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής


Αρ. Απόφασης : 031/2009


ΘΕΜΑ 1ο : Προέλεγχος Ισολογισμού οικονομικού έτους 2008


   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μήνα Αυγούστου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 010/03-08-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), άρχισε η συνεδρίαση.


  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2.-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ουρανός Εμμανουήλ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ζαμάνης Διονύσιος, αν και νόμιμα είχε κληθεί.

 
  Πρόεδρος:   Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/06 (Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), η Δημαρχιακή Επιτροπή προελέγχει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και στη συνέχεια τα υποβάλλει μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
   Ο λογιστής του Δήμου Κος Παναγιώτης Πανοτόπουλος, μας παρέδωσε τον Ισολογισμό με τα προσαρτήματά του, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης, των οποίων προτείνεται η έγκριση και η παραπομπή τους μαζί με την πιο κάτω συνοδευτική αυτών έκθεση της Επιτροπής μας στο Δ.Σ. για έγκριση.

 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2008 ήταν μία ακόμη θετική χρονιά για την πορεία των οικονομικών μεγεθών. Η παρατηρούμενη μείωση του πλεονάσματος το έτος 2008, οφείλεται σε δαπάνες που διατέθηκαν για κοινωνικές παροχές, αύξηση επιχορηγήσεων στα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Α.Π.Η., Π.&Π.Κ.), αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών, τεχνικά έργα υποδομής, απαλλοτριώσεις ακινήτων κ.λ.π.	
Αυτή η χρονιά χαρακτηρίστηκε από την σημαντική αύξηση των παγίων  του Δήμου λόγω περαίωσης πολλών έργων υποδομής (εμφαινομένων στο μητρώο παγίων).
Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε και τη χρήση αυτή σε πολύ υψηλά επίπεδα, απεικονίζοντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της διασφάλισης των ζωτικών συμφερόντων του.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά τακτικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2008 ανήλθαν στο ποσό των 3.281.813,93 €.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα έσοδα ποσού 369.603,66 €, τα έσοδα από τόκους 253.210,46 € (αύξηση 60% περίπου σε σχέση με το 2007), τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 25.527,46 € και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων 277.020,21 €, τα συνολικά έσοδα του Δήμου, τακτικά & έκτακτα, ανήλθαν στο ποσό των 4.207.175,72 €.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2008 έχει ως εξής:
70
Έσοδα από πώληση εμπορ. και λοιπών αποθ.
€
        0,00
72
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
«
74.215,84
73
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
«
1.911.057,73
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
«
1.296.540,36
75
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες
«
25.527,46
76
Έσοδα από τόκους κεφαλαίων
«
253.210,46
81.01
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
«
369.603,66
82.01
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
«
277.020,21

                          Σύνολο
€
4.207.175,72

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 3.208.529,65 € και αφαιρουμένων των αναλογούντων σε αυτό αποσβέσεων ποσού 369.727,18 €, στο ποσό των 2.838.802,47 €.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 569.817,81 € και μετά την αφαίρεση των αναλογούντων αποσβέσεων ύψους 50.417,34 €, ανήλθαν στο ποσό των 519.400,47 €. Τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων διαμορφώθηκαν σε 40.295,12 € και τα χρηματοοικονομικά σε 2.079,21 €. Τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα (π.χ. φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις) στη χρήση δεν υπήρξαν, τα δε έξοδα προηγούμενων χρήσεων ανήλθαν σε 3.766,15 €. 
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 3.820.721,79 €.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2008 ποσού  4.207.175,72 € μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2008 ποσού 3.824.487,94 € αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2008 το οποίο ανήλθε σε 382.687,78 €.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2008 4.474.333,25 € πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 4.428.162,09 €, ήτοι συνολικό ποσό 8.902.495,34 € μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2008, 4.736.434,30 € έχουμε λογιστικά διαθέσιμα 4.166.061,04 €. Πλέον επιταγές πληρωτέες 337.130,14 € μας δίδει τα φυσικά διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2008 που ανέρχονται στο ποσό των 4.503.207,83 €.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

	Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2008  έχει ως εξής: 

60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
€
523.862,36
61
Αμοιβές και έξοδα αιρετών  και τρίτων
«
236.438,92
62
Παροχές τρίτων
«
1.820.635,94
63
Φόροι - Τέλη
«
1.569,00
64
Διάφορα έξοδα
«
288.813,10
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
«
2.079,21
66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
«
420.144,52
67
Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις
«
527.178,74
81.00
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
«
        0,00
82.00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
«
3.766,15

                             Σύνολο
€
3.824.487,94

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31-12-2008 η αξία κτήσης των παγίων στοιχείων ανέρχονται στο ποσό των 9.640.762,78 € και αφαιρουμένων των συνολικών αποσβέσεων ύψους 3.245.551,06 €, προκύπτει η συνολική αναπόσβεστη αξία η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.395.211,72 €. Τα έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των 334.969,61 € και αφαιρουμένων των συνολικών αποσβέσεων ποσού 223.881,60 € η συνολική αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 111.088,01 €.

7. ΔΑΝΕΙΑ

Δάνεια δεν υπάρχουν.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου  ανέρχεται στο ποσό των 385.108,51 €, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο ποσό των 462.571,45 €.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Δροσιάς όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008 και την παραπάνω ανάλυση, δεν είναι απλώς καλή, αλλά παρουσιάζει μια σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία στα χρηματοοικονομικά και στην αξία των πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης, καθώς επίσης και στην ποιότητα και ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή


Ομόφωνα
αποφασίζει – εγκρίνει


   1.-Τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2008 με τα προσαρτήματα αυτού, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας και
   2.-Το περιεχόμενο του κειμένου της σχετικής έκθεσης, το οποίο θα συνυποβληθεί με τον Ισολογισμό και τα προσαρτήματά του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, όπως ακριβώς αναφέρεται και αναγνώστηκε στην εισήγηση του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 031/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
   
                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

