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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  

ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 

ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ  

Π.Γ. 315/1999 Παρ. 4.1.501 

 
 

Παπάγπαθορ 1. ύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών 

καηαζηάζευν - Παπεκκλίζειρ πος έγιναν σάπιν ηηρ απσήρ ηηρ 

ππαγμαηικήρ εικόναρ. 

 
 

Πεπ.21α Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ 
εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο 
πξαγκαηηθήο εηθόλαο. 
 

 
Γελ έγηλε. 

Πεπ.21β Παξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ 
ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο 
ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ 
"Απνηέιεζκα Υξήζεσο". 
 

 
Γελ έγηλε. 

Πεπ.21γ Καηαρώξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα 
ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδόκελνπ κε ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο. 
 

 
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

Πεπ.21δ Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο 
ησλ ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, όηαλ ε 
εηδηθή θύζε ηεο επηρεηξήζεσο ην απαηηεί.  
 

 
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

Πεπ.22 πκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ 
ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο 
αξηζκνύο. 
 

 
Γελ έγηλε ζπγρώλεπζε ησλ ινγαξηαζκώλ. 

Πεπ.23 Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνύκελεο 
ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνύλ νκνεηδή θαη 
ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο 
θιεηόκελεο ρξήζεο.  

 
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

  
 

Παπάγπαθορ 2. Αποηίμηζη πεπιοςζιακών ζηοισείυν. 
 

Πεπ.1 Μέζνδνη απνηηκήζεσο ησλ πεξηνπζηαθώλ 
θαη ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ 
πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. 

 

 1. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  πνπ   
απνθηήζεθαλ ζηελ ρξήζε 2011 απνηηκήζεθαλ 
ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ησλ ζηνηρείσλ 
θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο, ε νπνία είλαη 
πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη 
βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπόκελεο 
από ην λόκν απνζβέζεηο. 
 

1. 2. Η απνηίκεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ ηηο 31/12/2001 
έγηλε:  

2. α)ησλ  αθηλήησλ  κε ην ζύζηεκα ηνπ 
αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ αθηλήησλ.  
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3. β) ηα ινηπά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
απνηηκήζεθαλ όπσο πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 
315/1999 ζηελ ηξέρνπζα ηηκή. 

3. Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ 
πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο. 

4. Γελ ππήξραλ απνζέκαηα ηελ 31.12.2011. 
 

Πεπ.7α Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε δξαρκέο 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν 
λόκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ 
ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. 
 

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε   
μέλν λόκηζκα (Ξ.Ν.). 

Πεπ.2α Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο 
βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθώλ 
κεζόδσλ απνηηκήζεσο. 

Δθαξκόζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 
παξάγξαθν 1.1.108. 

 

Παπάγπαθορ 3. Πάγιο ενεπγηηικό και έξοδα εγκαηαζηάζευρ  

 
 

Παπ.3α – Πεπ.16 Μεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ 
θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσλ (πνιπεηνύο 
απνζβέζεσο). 
  

 
Παξαζέηεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηπινο πίλαθαο κε 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ζην ηέινο 
ηνπ πξνζαξηήκαηνο. 
 

Πεπ.4 Αλάιπζε πξόζζεησλ απνζβέζεσλ. Γελ έγηλαλ. 
 

Πεπ.25α  Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζώκαησλ 
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

Γελ ζρεκαηίζηεθαλ. 
 
 

Πεπ.19α  Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ 
εμόδσλ πνιπεηνύο απνζβέζεσο πνπ αθνξνύλ ηε 
ρξήζε. 
 

Τπάξρνπλ πξνζζήθεο ζηελ παξνύζα ρξήζε πνπ 

αθνξνύλ α) πνζό επξώ 83.059,44 γηα δηάθνξα 
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη θπξίσο γηα ηελ 
ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθώλ 
ζπζηεκάησλ ζην λέν Γήκν νπθιίνπ γηα ην  
«Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη β) πνζό επξώ 

81.267,00 γηα θαζαξηζκό εζηηώλ κόιπλζεο θαζώο 
θαη δαπαλώλ θαηεδάθηζεο εηνηκόξξνπσλ θαη 
επηθίλδπλσλ θηηζκάησλ.  
 

Πεπ.19β Αλάιπζε πνζώλ ‘’Σόθνη θαηαζθεπαζηηθήο 
πεξηόδνπ’’.   
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 

Πεπ.19γ  Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ 
"Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο". 
 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο, όπσο εμσξατζκόο 
βόξεηαο θαη λόηηαο εηζόδνπ πόιεο νπθιίνπ,  
ηνπνγξαθηθήο κειέηεο αλαπιάζεσο νδνύ 
Αλδξηαλνππόιεσο έσο Αγ.Αζαλαζίνπ, 
ηνπνγξαθηθήο – πδξαπιηθήο - πεξηβαιινληηθήο 
Τδξαγσγείνπ Λαγπλώλ, ζύληαμε ηνπνγξαθηθώλ 
δηαγξακκάησλ θαη απνηύπσζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ, 
αλαπεληζηεξίνπ Σδίβξε θαζώο θαη ΥΑΓΑ Σπρεξνύ 
- Γαδηάο - Λαβάξσλ, κεηαθνξάο ζηδεξνδξνκηθήο 
γξακκήο, κειέηε   ειεθηξνινγηθώλ ζρεδίσλ θαη 
ηέινο ηνπνγξαθηθέο θαη πδξαπιηθέο κειέηεο 
αξδεπηηθώλ δηθηύσλ Λύξαο θαη Σπρεξνύ-

Φπιαθηνύ, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 174.136,00 
 

Πεπ.7β πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ 
απόθηεζε παγίσλ.  
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 
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Πεπ.2β Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελνκέλεο 
κέζα ζηε ρξήζε κε βάζε εηδηθό λόκν, 
αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο 
θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ " Γηαθνξέο 
αλαπξνζαξκνγήο". 
 

Γελ έγηλε. 
 

Παπάγπαθορ 4. ςμμεηοσέρ- Υπεόγπαθα. 

 
 

Πεπ.24 Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο.  
 

Παξαηίζεηαη ζρεηηθόο πίλαθαο  

 

Παπάγπαθορ 5. Αποθέμαηα. 

 
 

Πεπ.6 Γηαθνξέο από ηελ απνηίκεζε ησλ 
απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπώλ νκνεηδώλ ζηελ 
ηειεπηαία γλσζηή ηηκή αγνξάο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ. 
 

Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα. 

Πεπ.5 Γηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο 
νθείινληαη. 

Γελ ππάξρνπλ. 

Α  

/ Α 
ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

Αξία 

ζςμμεηοσήρ 

01.01.2011 

Τποηίμηζη 

έυρ 

01.01.2011 

Τποηίμηζη

/ 

Τπεπηίμηζ

η σπήζηρ 

2011 

Αύξηζη / 

Μείυζη 

ςμμεηοσήρ 

ςνολική 

Αξία 

ςμεηοσήρ 

31.12.2011 

ύνολο 

ςποηίμηζηρ 

έυρ 

31.12.2011 

ύνολο 

οθειλόμεν

ηρ ζςμ/σηρ 

έυρ 

31.12.2011 

Αξία 

ςμμεηοσή

ρ 

31.12.2011 

1. 
ΓΖΜΟΤΝΔΣΑΗΡΗ

ΣΗΚΖ ΔΒΡΟ Α.Δ. 190.977,20 -51.831,56 -43.039,27 0,20 190.977,40 -94.870,83 0,00 96.106,57 

2. 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΡΔΤΝΑ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΒΡΟΤ 

Α.Δ. 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 

3. 
ΓΗ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 

Α.Α.Δ. 
    -15.745,17 20.350,00 20.350,00 -15.745,17 0,00 4.604,83 

4. 

Δηαιπεία 

Καηαζκεςήρ 

Σεσνικών Έπγυν 

Α.Δ.  ΟΣΑ 

(ΣΤΥΔΡΟ) 1.380.000,00 -1.380.000,00   0,00 1.380.000,00 -1.380.000,00 0,00 0,00 

5. 
ΚΟ.Δ.ΓΖ..           

Γήμος οςθλίος 
      730.708,08 730.708,08 0,00 -170.000,00 560.708,08 

6. 
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ..   

οςθλίος 108.694,06     -108.694,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
ΓΖ.ΚΔ.Γ.Ο.          

Οπθέα 152.934,70     -152.934,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ     

Σςσεπό 420.340,51     -420.340,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
Γ.Δ.Ζ.ΜΔ..   

οςθλίος 1.314.013,20     -1.314.013,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

10
. 

ΟΗΚΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 

ΒΗΟΣΟΠΟΤ 

ΓΑΓΗΑ 49.889,94     -49.889,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

11
. 

Ο.Δ.ΓΖ..                 

Γήμος οςθλίος     -720.978,44 771.000,00 771.000,00 -720.978,44 -50.021,55 0,01 

ΤΝΟΛΑ 

3.625.249,61 -1.440.231,56 -779.762,88 -523.814,13 3.101.435,48 -2.219.994,44 -220.021,55 661.419,49 
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Παπάγπαθορ 6. Κεθάλαιο. 

 
Πεπ.25β Μεηαβνιή ζην Κεθάιαην πνπ νθείιεηαη 
ζηελ ζπκπιήξσζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο 
ηήξεζεο δηπινγξαθηθνύ  βάζε ηνπ Π.Γ. 315/99 
παξ.8β. 
 
 

ηελ παξνύζα ρξήζε 2011 ππήξμε αιιαγή  ζην 
θεθάιαην ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ην νπνίν από  
13.720.252,70€ θαηά ηελ απνγξαθή έλαξμεο ηνπ 
λένπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ νπθιίνπ αλέξρεηαη 

πιένλ ζην πνζό επξώ 13.024.539,46 €. Οη 
αιιαγέο αθνξνύλ ζε ηαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο κε: 
1.Μεηξών παγίσλ Οξθέα, ινγ.11.02 
2.Πξνκεζεπηέο Σπρεξνύ, ινγ. 50.00 
3.Γηθαηνύρνη Ακνηβώλ Σπρεξνύ, ινγ. 53.00, 53.08, 
& 54.09.14 
4.Λνηπέο Δγγπήζεηο Σπρεξνύ, ινγ. 18.11 
5.Μεηνρηθό Κεθάιαην ΟΔΓΗ, ινγ. 18.00 
6.Απνηίκεζεο ηίηισλ ΓΗΜΟΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ 
ΔΒΡΟ ΑΔ, ινγ. 41.12 
7.Από απαηηήζεηο ζε πξνβιέςεηο ΓΔΣΑΣπρεξνύ & 
ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ, ινγ.44.11 
8.Γηα έθζεζε ειέγρνπ Γ.Δ.Η.ΜΔ.., ινγ. 18.00 
9.Γάλεηα Σξαπέδεο Πεηξαηώο Σπρεξνύ & Οξθέα, 
ινγ. 45.15 
10.Γάλεην Σ.Π.& Γαλείσλ Οξθέα, ινγ. 45.14 
11.Μεηνρηθό θεθάιαην ΚΟ.Δ.ΓΗ.., ινγ. 18.00 
12.Μεηξών παγίσλ Σπρεξνύ, ινγ. 14.00.  
 

Παπάγπαθορ 7. Τποσπεώζειρ. 
 

Πεπ.18 Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο 
θ.ι.π. πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο 
ηάμεσο. Τπνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ 
παξνρώλ γηα νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο γηα 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 
 

 
Γελ ππάξρνπλ. 

Πεπ.10 Τπνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζην 
ηζνινγηζκό. 
   

Γελ ππάξρνπλ. 

Πεπ.9α Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ 
από 5 έηε. 
 

Γάλεηα  από  ηελ  ηξάπεδα  Πεηξαηώο  επξώ 
665.900.25 € θαη Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & 
Γαλείσλ 647.452.24€,ζύλνιν:1.313.352.49€. 
 

Πεπ.9β Τπνρξεώζεηο θαιππηόκελεο κε 
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 
 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

Παπάγπαθορ 8. Πποβλέτειρ. 
 
 
Πεπ.20 Αλάιπζε ινγαξηαζκνύ ‘’Λνηπέο 
πξνβιέςεηο’’. 

ην ινγαξηαζκό «Λνηπέο Πξνβιέςεηο» πθίζηαληαη 
πξνβιέςεηο δηθαζηηθώλ ππνζέζεσλ-αγσγώλ θαηά 
ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ πνζνύ επξώ 845.431,17. 
Πξνβιέςεηο πνπ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά 
ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ:  
- γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνύ επξώ 

819.853,30 € πνπ πξνθύπηνπλ από ππόινηπα 
ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ ηνπ 2010 θαη 
παιαηόηεξα ηδησηώλ θαη  

- πνζνύ 372.055,75 € από ηηο πξώελ 
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Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ΓΔΣΑΣπρεξνύ γηα 
απνπιεξσκή δαλείνπ ηεο θαη Οηθνηνπξηζηηθό 
Κέληξν Βηνηόπνπ Γαδηάο γηα αύμεζε 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  

 

Παπάγπαθορ 9. Μεηαβαηικοί λογαπιαζμοί. 

 

 
Πεπ.17δ Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ 
κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ "Έζνδα ρξήζεσο 
εηζπξαθηέα".  
 

Έζοδα σπήζευρ ειζππακηέα:  αλέξρνληαη ζην 
πνζό ησλ 170.823,13 € θαη αθνξνύλ: α)έζνδα ησλ 
κελώλ 11νο θαη 12νο ηνπ 2011 εηζπξαθηέα από 
ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΗ πνζνύ 
154.410,17 θαη β) αμία απαιινηξίσζεο γεπέδσλ 
Ακνξίνπ πνζνύ 16.412,96. 

 

Πεπ.17ε Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ 
κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ "Έμνδα ρξήζεσο 
πιεξσηέα".  
 
 

"Έξοδα σπήζευρ πληπυηέα": αλέξρνληαη ζην 
πνζό ησλ 97.598,96 € θαη αθνξνύλ έμνδα ΓΔΗ 
ησλ κελώλ  11νο θαη 12νο ηνπ 2011. 
 

 

Παπάγπαθορ 10. Λογαπιαζμοί ηάξευρ. 

 
 

Πεπ.25γ. Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο.  
 

Αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 61.950.089,50 €. 

 

 

Παπάγπαθορ 11. Υοπηγηθείζερ εγγςήζειρ και εμππάγμαηερ αζθάλειερ. 

 
 

Πεπ.15 Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 
πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηνλ δήκν ή δόζεθαλ ππέξ 
ηνπ Γήκνπ. 
 
 
 

Γελ παξαθνινπζνύληαη ινγηζηηθά. 

 

Παπάγπαθορ 12. Αμοιβέρ, πποκαηαβολέρ και πιζηώζειρ ζε όπγανα 

διοικήζευρ. 

 

 
 Πεπ.13α Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο  θαη 
δηεπζύλζεσο ηνπ δήκνπ. 
 

Αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 209.889,26 €. 

Πεπ.13β Τπνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ  γηα 
ζπληάμεηο πξώελ κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη 
δηεύζπλζεο. 
 

Γελ ππάξρνπλ. 

Πεπ.14 Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε 
όξγαλα δηνηθήζεσο θαη δηεύζπλζεο. 

Γελ ππάξρνπλ. 
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Παπάγπαθορ 13. Έξοδα πποζυπικού. 
  
 
Πεπ.11 Μέζνο όξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνύ θαη θαηεγνξίεο 
απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπο.  
 

1. Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ                             103 

2. Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά θαηεγνξίεο 

- Μόληκνη                                                             81              
- Δηδηθνί ζπλεξγάηεο                                             2 
-πκβαζηνύρνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ                      20 

ύνολο άηομα:                                                103 

 

3. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ               € 

- Μηζζνί κνλίκσλ ππαιιήισλ:         1.286.765,00 

- Ακνηβέο ινηπώλ ππαιιήισλ:            524.144,20 
- Γαπάλεο πξόζιεςεο εθπαίδεπζεο 
θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ                  199,26 
-  Λνηπέο παξνρέο                                   3.587,95 

- Δξγνδνηηθέο εηζθoξέο:                      490.835,05 
ύλνιν:                                     2.305.531,46 

 

Παπάγπαθορ 14. Αποηελέζμαηα σπήζευρ. 
 

 
Πεπ.25δ Κύθινο εξγαζηώλ. Σα Ίδηα έζνδα  ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαη ζην πνζό 

ησλ 5.949.731,04€ θαη ηα έζνδα από ινηπέο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δήκνπ ζην ύςνο ησλ 
488.349,90€. 
 

Πεπ.17α Αλάιπζε ησλ εθηάθησλ θαη αλόξγαλσλ 
εζόδσλ θαη εμόδσλ. 

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα ύςνπο 
3.750.297,52€, αθνξά θπξίσο αλαινγνύζεο ζηε 
ρξήζε επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ θαζώο θαη 
παξαγξαθέο απαηηήζεσλ ηξίησλ γηα ην έηνο 2006 
θαη πίζσ.  

2. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα ύςνπο 16.128,97€, 
αθνξά θπξίσο ζε θνξνινγηθά πξόζηηκα θαη 
ξύζκηζε ρξεώλ ζε ΓΟΤ Γηδ/ρνπ. 

3. Έθηαθηεο δεκίεο ύςνπο 6.145,32€, αθνξά ζε 
δηαγξαθέο από ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο. 
 

Πεπ.17β Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ "Έζνδα 
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ θαη "Έμνδα 
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ". 
 

1.Σα έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ύςνπο 
173.746,75€ αθνξνύλ ζε δαπάλεο αλαδξνκηθήο 
κηζζνδνζίαο, ζε έμνδα έξγσλ θαη   πξνκεζεηώλ 
αλαισζίκσλ, εθθαζάξηζεο δεκνηηθώλ ηειώλ 11

νο
-

12
νο

/2010, πιεξσκή πξνζηίκσλ ζε ΓΟΤ νπθιίνπ, 
πιεξσκή θόξσλ (ραξηόζεκν 3,6% ηνπ 2010), 
δηάθνξεο ηαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο, θαζώο θαη 
επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ.  
2.Σα έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ύςνπο 
432.246,69€, αθνξνύλ θπξίσο βεβαίσζε Υ.Κ. 
Ύδξεπζεο 2010, Βνζθώλ 2010, Αζηηθώλ θαη 
Αγξνηηθώλ Μηζζσκάησλ 2010, Σειώλ Λατθήο 
Αγνξάο 2009 & 2010, Νεθξνηαθείσλ 2010, 0,5% 
αθαζάξηζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ, πξόζηηκα 
εηζπξαθηέα, εθθαζάξηζεο δεκνηηθώλ ηειώλ & 
Σ.Α.Π. κελώλ  11

νο
-12

νο
/2010 θαη ινηπέο 

ηαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο. 
3.Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο πνζό 
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503.910,02 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα επηζθαιείο 
απαηηήζεηο – ζπκπιεξσκαηηθό πνζό 2011 
396.556,58 θαη από παξαθξάηεζε ηαθηηθήο 
επηρνξήγεζεο 2011 γηα απνπιεξσκή δαλείσλ 
ΓΔΣΑΣπρεξνύ πνζό 107.353,44. 
 

 

οςθλί,  28.05.2012 

 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                   Ο ANTIΓΖΜΑΡΥΟ  

                                        ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
   
 
                         

ΠΟΤΛΗΛΗΟ                       ΗΑΡΝΑΦΔΡΖ  

ΔΤΑΓΓΔΛΟ                        ΓΔΩΡΓΗΟ                                                     

Α.Γ.Σ.  Σ 432552                 Α.Γ.Σ.  ΑΔ 419640  

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 
 

 
ΠΗΣΟΛΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

Α.Γ.Σ.  ΑΔ 202860 

 
 

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ ΓΗΑ ΣΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

 

 

ΜΤΣΑΚΔΛΖ ΒΑΡΒΑΡΑ 

Α.Γ.Σ ΑΔ 202755 

Απ.Αδ.Ο.Δ.Δ.: 33396 

 

Σν αλσηέξσ πξνζάξηεκα πνπ απνηειείηαη από νρηώ (8) ζειίδεο, είλαη απηό 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα, κε εκεξνκελία 24 

Οθησβξίνπ 2012. 

 Θεζζαινλίθε, 24 Οθησβξίνπ 2012 

 O ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΩΡΓ. ΕΗΓΚΔΡΗΓΖ 

Α.Μ.ΟΔΛ.  15851 

.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 


