
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154/2012 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Α̟ό το  ̟ρακτικό 15/24/10/2012 της έκτακτης συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Σουφλίου. 

 

ΘΕΜΑ: 5Ο  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154/2012 

 

Έγκριση Α̟ολογισµού - Ισολογισµού Οικονοµικού Έτους 2011 ∆ήµου 

Σουφλίου 

 

 

 

Στο Σουφλί και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24/10/2012 

ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 9.00 ̟.µ.   συνήλθε  σε έκτακτη συνεδρίαση η 

Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Σουφλίου ύστερα α̟ό την υ̟’ αριθ. 

23831/23/10/2012 έγγραφη ̟ρόσκληση του κ. Προέδρου, ̟ου ε̟ιδόθηκε 

νόµιµα µε α̟οδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010, ̟αρούσης  και της Γραµµατέως κας Ευθυµίδου Ευθυµία . 

Αφού δια̟ιστώθηκε νόµιµη α̟αρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο ε̟τά (7) 

µελών βρέθηκαν ̟αρόντα µέλη έξι  (6)  ήτοι: 

 

 Παρόντα Μέλη   Α̟όντα Μέλη 

1. Ευάγγελος Πουλιλιός     Πρόεδρος    

2. Μ̟εκήρ Νετζµετήν   µέλος  1. ∆ηµούτσης Αθανάσιος Αντ/δρος 

3. Πατέλης Α̟όστολος   µέλος   

4. Χαριτούδης ∆ηµήτριος µέλος   

5. ∆ουλακάκης Θεόδωρος µέλο   

 

6. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος Αν. µέλος    

     

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εί̟ε ότι έχει ̟ροκύψει ένα ακόµη θέµα, το 

ο̟οίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατε̟είγον και ̟ρέ̟ει να συζητηθεί 

κατά ̟ροτεραιότητα και αφορά  την «Έγκριση Α̟ολογισµού - 

Ισολογισµού Οικονοµικού Έτους 2011 ∆ήµου Σουφλίου» 

 

Για τους ̟αρα̟άνω λόγους, φρονώ ότι θα ̟ρέ̟ει να τεθεί ̟ρώτο αυτό 

το θέµα ̟ρος συζήτηση, ̟αρά το ότι δε συµ̟εριλαµβάνεται στην ηµερήσια 

διάταξη, λόγω της κατε̟είγουσας φύσης του. 

Με βάση τα ̟αρα̟άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  

      Η Ο.Ε. αφού έλαβε υ̟όψη της 

� την εισήγηση του ̟ροέδρου,  
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� την ̟αρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

� το ̟εριεχόµενο του θέµατος, το ο̟οίο αν και δεν ̟εριλαµβάνεται 

στην ηµερήσια διάταξη ̟ρέ̟ει να συζητηθεί κατά ̟ροτεραιότητα, 

λόγω της κατε̟είγουσας φύσης του  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Την συζήτηση του θέµατος ̟ου αφορά την «Έγκριση Α̟ολογισµού - 

Ισολογισµού Οικονοµικού Έτους 2011 ∆ήµου Σουφλίου» ̟ριν την 

έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της 

κατε̟είγουσας ανάγκης ̟ου υ̟άρχει για την ε̟ίλυσή του . 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το, 5ο θέµα ̟ου είναι 

ε̟είγων και εκτός  ηµερησίας διάταξης εί̟ε τα εξής:  

Θα ̟ρέ̟ει να α̟οφασίσουµε σχετικά µε τον ̟ροέλεγχο του 

Α̟ολογισµού, την κατάρτιση της έκθεσης και την υ̟οβολή αυτών µαζί µε 

τον Ισολογισµό και την Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων Χρήσης έτους 2011 

∆ήµου Σουφλίου, στον ∆ηµοτικό Συµβούλιο ̟ρος έγκριση. 

Συνέχισε λέγοντας ότι σύµφωνα µε το αρ. 72 ̟αρ. 1γ του Ν. 3852 

είναι αρµοδιότητα της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ο ̟ροέλεγχος του 

Α̟ολογισµού.  

Με τις ̟αρ. 1, 2 και 3 του άρ. 163 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι έως 

το τέλος Μαΐου, εκείνος ̟ου ενεργεί την ταµειακή υ̟ηρεσία του ∆ήµου 

υ̟οβάλλει δια µέσου του ∆ηµάρχου στη δηµαρχιακή ε̟ιτρο̟ή (Οικονοµική 

Ε̟ιτρο̟ή) λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού έτους ̟ου έληξε. 

Μέσα σε δύο µήνες η δηµαρχιακή ε̟ιτρο̟ή (Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή) 

τα ̟ροελέγχει και το αργότερο ̟έντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, 

υ̟οβάλλει τον α̟ολογισµό και, ̟ροκειµένου για ∆ήµους ̟ου εφαρµόζουν το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα 

α̟οτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο. 

Ο ισολογισµός και τα α̟οτελέσµατα χρήσεως, ̟ριν την υ̟οβολή τους 

στο δηµοτικό συµβούλιο, ελέγχονται α̟ό έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Ο 

ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής 

̟ου ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι ο̟οίες 

συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών ̟ροτύ̟ων. Εκτός 

α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υ̟οχρεούται 

να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει τα όσα 

̟ροέκυψαν α̟ό τον έλεγχό του, ̟αραθέτοντας, ε̟ι̟ροσθέτως και τις 

αναγκαίες υ̟οδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση ελέγχου υ̟οβάλλεται 

α̟ό τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον Γενικό 

Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. 

Στα άρθρα 42 και 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959 (ΦΕΚ Α’114/1959) 

ορίζονται τα οικονοµικά στοιχεία ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό την Ταµειακή 

Υ̟ηρεσία, δηλαδή τον α̟ολογιστικό ̟ίνακα και την αναλυτική κατάσταση 

των λογαριασµών χρηµατικής διαχείρισης εσόδων – εξόδων (χρηµατικό 

υ̟όλοι̟ο). 
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Έχει υ̟οβληθεί ̟ρος την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή για ̟ροέλεγχο ο 

Α̟ολογισµός Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου Σουφλίου οικονοµικού έτους 2011, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, η συνο̟τική 

κατάσταση του ο̟οίου έχει ως εξής : 

 

     Ε Σ Ο ∆ Α                  Ε Ξ Ο ∆ Α 

ΣΥΝΟΛΟΝ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

 

9.415.181,79 € 

ΣΥΝΟΛΟΝ   

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 

 

8.391.081,92 € 

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 

1.024.099,87 € 

 

Ειδικότερα τα στοιχεία του Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 

και της κατάστασης των Α̟οτελεσµάτων Χρήσεως 2011 είναι τα εξής:  

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσης Α̟οσβέσεις 
Ανα̟όσβεστη 

αξία 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

1.545.888,18 940.672,96 605.215,22 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

73.236.227,50 37.593.297,88 35.642.929,62 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ   661.419,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  36.384.349,11 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   1.038.776,11 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   1.093.398,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  2.132.175.01 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                           

Έξοδα ε̟οµένων χρήσεων 

Έσοδα χρήσεως εισ̟ρακτέα 

   

24.608,23 

170.823,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   
39.237.170,70 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ   
61.950.089,50 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   13.024.539,46 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ & 

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

   

20.359.611,78 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   83.272,35 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   845.431,73 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   4.826.716,42 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                           

Έξοδα χρήσεως  δεδουλευµένα 

   

97.598,96 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   39.237.170,70 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

  

61.950.089,50 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

2011 

   

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

  -556.262,48 

 

ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

  488.349,90 

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  3.173.733,37 

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

  23.027,29 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

  -3.264.673,24 

ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 

& ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 

  35.667,37 

ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 

& ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 

  170.334,93 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

  -3.399.340,80 

ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  3.482.613,15 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 

  
83.272,35 

 

Ύστερα α̟ό τα ̟αρα̟άνω, καλείται η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή να 

α̟οφασίσει σχετικά µε την ̟ροέγκριση του α̟ολογισµού, την κατάρτιση 

έκθεσης του ∆ήµου Σουφλίου οικονοµικού έτους 2011 και την υ̟οβολή 

αυτών µαζί µε τον Ισολογισµό και την κατάσταση α̟οτελεσµάτων χρήσης 

έτους 2011 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ̟ρος έγκριση. 

Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή µετά α̟ό διαλογική συζήτηση και αφού 

έλαβε υ̟όψη της τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 72 ̟αρ. 1 ̟ερ. γ, του 

Ν. 3463/2006 άρθρο 163, του Β∆ 17/5-15/6/1959 αρ. 42-43  και την 

εισήγηση του Προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Προελέγχει και εγκρίνει τον Α̟ολογισµό Εσόδων-Εξόδων του 

∆ήµου Σουφλίου οικονοµικού έτους 2011. 

Εξουσιοδοτεί τον ̟ρόεδρο της ε̟ιτρο̟ής για την ̟ροώθηση του 

α̟ολογισµού ̟ρος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση. 
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2. Προεγκρίνει τον Ισολογισµό και τα α̟οτελέσµατα χρήσης 

οικονοµικού έτους 2011 του ∆ήµου Σουφλίου οικονοµικού έτους 2011 

σύµφωνα µε τα ο̟οία το α̟οτέλεσµα (̟λεόνασµα) χρήσεως 2011 ανέρχεται 

στο ̟οσό των 83.272,35 € (ογδόντα τριών χιλιάδων, διακοσίων εβδοµήντα 

δύο ευρώ και τριάντα ̟έντε λε̟τών). 

Εξουσιοδοτεί τον ̟ρόεδρο της ε̟ιτρο̟ής για την ̟ροώθηση του 

θέµατος ̟ρος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση. 

Το Ανα̟ληρωµατικό µέλος κ. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος ψηφίζει 

αρνητικά  διότι δεν γνωρίζει τα στοιχεία του θέµατος. 

 

Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αύξοντα αριθµό 154/2012. 

Για το σκο̟ό αυτό συντάχθηκε το ̟αρα̟άνω ̟ρακτικό το ο̟οίο 

υ̟ογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος                                             Τα Μέλη 

         Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν        υ ̟ ο γ ρ α φ έ ς 

 

Σωστό α̟όσ̟ασµα 

     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

 

 

Ευάγγελος Πουλιλιός 
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