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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 25/10-10-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 258/2017 
Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων 

χρήσης έτους 2015  
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 10 Οκτωβρίου 
2017 ημέρα  Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16656/6-10-2017. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Παπαπανούσης Νικόλαος Σταμούλης Ιωάννης 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Δήμας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος Δρένης Αθανάσιος 
Κορώσης Σπυρίδων Ρήγα Ελένη Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Καράμπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Γρίβα Παναγιώτα 
Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Χοροζάνης Αντώνιος 
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος --------------- 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων.κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχομένης της συνεδριάσεως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο και μοναδικό 
θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη 
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 609/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας περί «Ισολογισμού χρήσης 2015 Δήμου 
Μεγαρέων», που  έχει ως εξής :  

Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο 
Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1ο  θέμα  της 
ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει  αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών της 
Επιτροπής,  την έκθεση του Ισολογισμού χρήσης 2015 Δήμου Μεγαρέων, ο οποίος έχει 
ως εξής: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων για  τη 5η δημοτική χρήση 

(01.01.2015 – 31.12.2015)  
1. ΓΕΝΙΚΑ 

         Η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει το επίπεδο των οικονομικών του 
και την προοπτική ανάπτυξής του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους 
τομείς της δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις επενδύσεις. 
         Το 2015 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του 
Δήμου Μεγάρων. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις 
παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η πέμπτη χρονιά από την 
εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Δήμο, επιτρέποντας τη 
παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του. 
         Στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, που απευθύνεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, παρέχεται ενημέρωση ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με τη 
διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου για τη χρήση που έληξε, όπως και αναλύονται 
παρακάτω. 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό 
των 11.937.393,74 Ευρώ. 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 
6.232.046,57 Ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο 
ποσό των 18.169.440,31 Ευρώ.  

Στα παραπάνω έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά ύψους 4.588.691,51 Ευρώ 
(ΟΣΚ, ΕΣΠΑ, Πολιτική Προστασία, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής) τα οποία 
αποτελούν επιχορηγήσεις του Δημοσίου προς τον Δήμο για κατασκευή ή απόκτηση 
παγίων περιουσιακών στοιχείων και απεικονίζονται στο παθητικό των οικονομικών 
καταστάσεων. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής : 

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- προσαυξήσεις Ευρώ 1.265.361,94 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 5.402.102,34 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 5.234.208,99 
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 27.532,80 
76 Έσοδα κεφαλαίων  » 8.187,67 
 Σύνολο Οργανικών εσόδων » 11.937.393,74 
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 2.009.994,86 
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 3.161.694,06 
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων » 1.066.96 
84 Έσοδα  από  προβλέψεις προηγουμένων  χρήσεων » 1.059.290,69 
 Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων » 6.232.046,57 
 Γενικό Σύνολο » 18.169.440,31 

 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής : 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 4.419.231,39 
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 378.675,80 
62 Παροχές τρίτων » 1.876.275,59 
63 Φόροι-τέλη » 13.158,12 
64 Διάφορα έξοδα » 2.693.750,23 
65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 187.740,95 
66 Αποσβέσεις παγίων  » 4.165.369,77 
67 Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – 

Δωρεές 
» 258.349,78 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 1.595,80 
 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 13.994.147,43 
81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 25.118,21 
 Έκτακτες ζημίες » 76.181,76 
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82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 949.492,92 
83 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα 

έξοδα 
 2.857.408,15 

 Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εξόδων » 17.902.348,47 
 Γενικό Σύνολο » 17.902.348,47 

 
5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό 
των  11.318.524,08 Ευρώ.  
 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου (αφορά έξοδα λειτουργίας 
οικονομικών – διοικητικών υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του Δήμου) 
ανήλθαν στο ποσό των  2.466.876,93 Ευρώ,  τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 
ανήλθαν στο ποσό των 21.005,47 Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο 
ποσό των 187.740,95 Ευρώ (αφορά τόκους δανείων, προμήθειες τραπεζών).  
               Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και 
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 13.994.147,43 Ευρώ. 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 
3.908.201,04 Ευρώ, τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 
17.902.348,47 Ευρώ. 
 Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού 
18.169.440,31 Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού 17.902.370,37 
Ευρώ  αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2015 το οποίο ανέρχεται σε 267.091,84  
Ευρώ. Σωρευτικά, το έλλειμμα,  διαμορφώνεται σε 11.917.657,14  ευρώ,  με αποτέλεσμα 
το σύνολο ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 60.961.774,20 ευρώ έναντι 55.760.808,44 της 
χρήσης 2015. Σημειώνεται ότι η απορρόφηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
Νέας Περάμου επιβάρυνε το έλλειμμα των προηγουμένων χρήσεων κατά 175.074,69 €. 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 με τις 
προσαρμογές που αναφέρονται ανά λογαριασμό  στο προσάρτημα στην παρ.16 και 19 τα 
πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 98.590.679,74 Ευρώ και αφαιρουμένων των 
σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 39.941.717,96 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους 
ανέρχεται στο ποσό των 58.648.961,78 Ευρώ. 

7. ΔΑΝΕΙΑ 
 Οι υποχρεώσεις από δάνεια του Δήμου από το Ταμείο παρακαταθηκών και 
δανείων ανέρχονται στο ποσό των 1.742.051,88 ευρώ εκ των οποίων τα χρεωλύσια 
πληρωτέα στην  επόμενη  χρήση είναι 101.417,70 ευρώ , από την KA Finanz AG 
KommunalKredit Austria AG ανέρχονται στο ποσό των 1.022.977,49 ευρώ εκ των οποίων 
τα χρεωλύσια πληρωτέα στην  επόμενη  χρήση είναι 161.883,96 ευρώ , από την Τράπεζα 
Πειραιώς ανέρχονται στο ποσό των 311.141,95 ευρώ,  εκ  των οποίων τα χρεολύσια 
πληρωτέα στην  επόμενη  χρήση είναι  166.803,47 ευρώ. 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
     Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 
12.295.056,74 Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε 10.105.933,22 Ευρώ. 

9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
Στη χρήση 2015 το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά 2.365.673,20 καθώς 

απεικονίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου στην εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση. 
10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2015  αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στις 
τράπεζες πρώην Αγροτική, Εθνική, Τ.Π. & Δ. και Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 
1.817.089,94 Ευρώ και σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου ποσού 325.914,16 Ευρώ και 
αναλύονται ως κάτωθι:  
   Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού Ποσό 
Τράπεζα Πειραιώς 275030020316 3.366,45 
Τράπεζα Πειραιώς 0430002750300201357 0,09 
Εθνική Τράπεζα  411/54503142 12.367,61 
Εθνική Τράπεζα  411/54507051  -96,46 
Εθνική Τράπεζα 411/53590660 586,72 
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Τ.Π. & Δ  3305017097085 60.452,62 
Εθνική Τράπεζα  411 / 545103-52 54.565,26 
Εθνική Τράπεζα  411/545071-35 928.782,17 
Εθνική Τράπεζα 411/545064-00 34,51 
Εθνική Τράπεζα 411/40225727 1.443,19 
Τράπεζα της Ελλάδος  755.587,78 
Σύνολο 1.817.089,94 

 
Συμφωνία Ταμείου: 
Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα 

επίσημα βιβλία του Δήμου) και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε ο Δήμος στην 
τράπεζα κατά τις 31/12/2015 έχει ως ακολούθως: 

 
Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2015 (βάσει απολογισμού) 1.497.332,86 

Γρ.Εισπ. που εκδόθηκε και κατατέθηκε στη τράπεζα αλλά απεικονίστηκε στη 
τράπεζα τον 1/16 

4.251,42 

Λογιστική τακτοποίηση για ΕΔΣΝΑ έτους 2013 που δεν έχει εκδοθεί χρημ 
.ένταλμα λόγω μη πίστωσης στον Π/Υ 

-429.362,57 

Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού  (ανάληψη  Ε.Α.Π. από τον τραπεζικό 
λογαριασμό - ΔΕΝ εξοφλήθηκαν εντάλματα  διότι η μισθοδοσία αφορούσε 
προκαταβολή Ιανουαρίου 2016 ) 

-50.788,80 

Λογιστική τακτοποίηση από παρακράτηση της χρημ. εντολής του ΤΠΔ σε 
εκτέλεση της υπ.αρ. 43724/2015 εντολής του Υπ. Εσωτερικών για 8η-12η 
εντολή μεταφοράς πιστώσεων για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 

-27.998,00 

Απλήρωτες κρατήσεις από το έτος 2012 17.010,18 

Μισθοδοσία προσωπικού αορίστου χρ. (  έγινε εξόφληση χρ. Ενταλμάτων  διότι 
η μισθοδοσία αφορούσε Δεκέμβριο 2015 αλλά  δεν έγινε  η ανάληψη από την  
Ε.Α.Π. )  

122.290,44 

Απλήρωτες παρακρατήσεις από πληρωμές ληξ/μων υποχρεώσεων των ετών 
2013,2014 

180.576,65 

Πληρωμές από εντάλματα που δεν αναλήφθηκαν από την τράπεζα 31/12/2015 
αλλά τον 1/16 

17.858,35 

Ποσά από τράπεζα Ελλάδος για τα οποία εκδόθηκαν γραμ. είσπραξης το 2016 752.037,76 

Σύνολο 2.083.208,29 

  

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2015 (βάσει extrait τραπέζης) 999.606,35 

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2015 (βάσει extrait τραπέζης Ελλάδος) 755.587,78 
Μετρητά 325.914,16 

Κλοπή 2.000,00 

Κατάθεση από εισπράκτορα 50,00 

Πλαστό χαρτ/μα που δεν έχει καταθέσει ο εισπράκτορας 50,00 
Σύνολο 2.083.208,29 
  

Διαφορά Ελέγχου 0,00 

Στις ανωτέρω καταθέσεις περιλαμβάνονται στη γενική λογιστική ποσό 60.452,62 € 
στο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την αναλυτική 
κίνηση (extrait), το οποίο ο Δήμος αποτύπωσε στο Δημόσιο Λογιστικό με έκδοση 
γραμματίων είσπραξης ισόποσα με την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής ενώ η 
επιχορήγηση για ληξ/σμες υποχρεώσεις προς τρίτους κατατέθηκε εφάπαξ. Το 
προαναφερόμενο ποσό έχει παραμείνει επειδή δεν λήφθηκε στοιχείο που να ανακαλεί 
την χρηματοδότηση με επίσημο έγγραφο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων . 
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Στους ανωτέρω λογαριασμούς της γενικής λογιστικής περιλαμβάνεται ποσό 
752.037,76 €, το οποίο αποτυπώνεται στις αναλυτικές κινήσεις της Τράπεζας Ελλάδος, 
αλλά δεν έχουν εκδοθεί αντίστοιχα γραμματεία είσπραξης από την Ταμειακή υπηρεσία 
στη χρήση 2015 διότι ενώ γινόταν τμηματική κατανομή των χρηματοδοτήσεων από 
τους φορείς , λογιστικοποίηση γινόταν με την πληρωμή του προμηθευτή ως έξοδο και 
έσοδο. Τα ανωτέρω έσοδα έχουν απεικονιστεί ως γραμμάτια είσπραξης το 2016 αλλά 
στην γενική λογιστική απεικονίστηκαν στη χρήση που αφορούν. Τελικά σημειώνεται ότι 
τα διαθέσιμα του Δήμου προσαυξήθηκαν κατά 1.443,19 € από την μεταφορά των 
χρηματικών διαθεσίμων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Νέας Περάμου  στο 
Δημο Μεγαρέων. 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
        Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οι οποίες 
αποτελούνται από : 
 

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. 
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. 

        κατά τη 5η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) η 
οικονομική κατάσταση του Δήμου διαμορφώθηκε στα εξής : 
              Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 11.937.393,74 € 
έναντι 10.185.291,96 € της  χρήσης 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 17,20 %. 
Αντίστοιχα τα έξοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 13.994.147,43 €  έναντι 14.167.120,52 
€ στη χρήση 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 1,22 %. Τα έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα στην χρήση 2015 ανήλθαν σε 6.232.046,57 € έναντι 3.547.873,78 € της χρήσης 
2014  και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 75,66 %. Αντίστοιχα τα έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 3.908.201,04 € έναντι 3.313.821,16 € στη χρήση 
2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 17,94 %. 
               Θα  πρέπει να σημειωθεί ότι  είχαμε μια αύξηση ύψους  4,48 %  στο πάγιο 
ενεργητικό  (αξία κτήσης χρήσης 2015 98.590.679,74 € έναντι 94.365.947,87 € στη χρήση 
2014) και οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου παρουσίασαν αύξηση ύψους 40,14 % 
(υπόλοιπο χρήσης 2015 17.485.790,68 €  έναντι υπόλοιπου 12.477.186,37 € στη χρήση 
2014). 
 Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί 
με τον Ισολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων. 
            Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & 
αντάλλαξε απόψεις 
        Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α) Εγκρίνει  τον Ισολογισμό χρήσης 2015 Δήμου Μεγαρέων, ως εξής: 

  
  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό 
των 11.937.393,74 Ευρώ. 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 
6.232.046,57 Ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο 
ποσό των 18.169.440,31 Ευρώ.  

Στα παραπάνω έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά ύψους 4.588.691,51 Ευρώ 
(ΟΣΚ, ΕΣΠΑ, Πολιτική Προστασία, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής) τα οποία 
αποτελούν επιχορηγήσεις του Δημοσίου προς τον Δήμο για κατασκευή ή απόκτηση 
παγίων περιουσιακών στοιχείων και απεικονίζονται στο παθητικό των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής : 

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- προσαυξήσεις Ευρώ 1.265.361,94 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 5.402.102,34 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 5.234.208,99 
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 27.532,80 
76 Έσοδα κεφαλαίων  » 8.187,67 
 Σύνολο Οργανικών εσόδων » 11.937.393,74 
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 2.009.994,86 
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 3.161.694,06 
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων » 1.066.96 
84 Έσοδα  από  προβλέψεις προηγουμένων  χρήσεων » 1.059.290,69 
 Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων » 6.232.046,57 
 Γενικό Σύνολο » 18.169.440,31 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής : 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 4.419.231,39 
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 378.675,80 
62 Παροχές τρίτων » 1.876.275,59 
63 Φόροι-τέλη » 13.158,12 
64 Διάφορα έξοδα » 2.693.750,23 
65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 187.740,95 
66 Αποσβέσεις παγίων  » 4.165.369,77 
67 Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – 

Δωρεές 
» 258.349,78 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 1.595,80 
 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 13.994.147,43 
81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 25.118,21 
 Έκτακτες ζημίες » 76.181,76 
82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 949.492,92 
83 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα 

έξοδα 
 2.857.408,15 

 Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εξόδων » 17.902.348,47 
 Γενικό Σύνολο » 17.902.348,47 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό 
των  11.318.524,08 Ευρώ.  
 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου (αφορά έξοδα λειτουργίας 
οικονομικών – διοικητικών υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του Δήμου) 
ανήλθαν στο ποσό των  2.466.876,93 Ευρώ,  τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 
ανήλθαν στο ποσό των 21.005,47 Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο 
ποσό των 187.740,95 Ευρώ (αφορά τόκους δανείων, προμήθειες τραπεζών).  
               Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και 
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 13.994.147,43 Ευρώ. 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 
3.908.201,04 Ευρώ, τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 
17.902.348,47 Ευρώ. 
 Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού 
18.169.440,31 Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού 17.902.370,37 
Ευρώ  αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2015 το οποίο ανέρχεται σε 267.091,84  
Ευρώ. Σωρευτικά, το έλλειμμα,  διαμορφώνεται σε 11.917.657,14  ευρώ,  με αποτέλεσμα 
το σύνολο ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 60.961.774,20 ευρώ έναντι 55.760.808,44 της 
χρήσης 2015. Σημειώνεται ότι η απορρόφηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
Νέας Περάμου επιβάρυνε το έλλειμμα των προηγουμένων χρήσεων κατά 175.074,69 €. 
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 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 με τις 
προσαρμογές που αναφέρονται ανά λογαριασμό  στο προσάρτημα στην παρ.16 και 19 τα 
πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 98.590.679,74 Ευρώ και αφαιρουμένων των 
σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 39.941.717,96 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους 
ανέρχεται στο ποσό των 58.648.961,78 Ευρώ. 

 ΔΑΝΕΙΑ 
 Οι υποχρεώσεις από δάνεια του Δήμου από το Ταμείο παρακαταθηκών και 
δανείων ανέρχονται στο ποσό των 1.742.051,88 ευρώ εκ των οποίων τα χρεωλύσια 
πληρωτέα στην  επόμενη  χρήση είναι 101.417,70 ευρώ , από την KA Finanz AG 
KommunalKredit Austria AG ανέρχονται στο ποσό των 1.022.977,49 ευρώ εκ των οποίων 
τα χρεωλύσια πληρωτέα στην  επόμενη  χρήση είναι 161.883,96 ευρώ , από την Τράπεζα 
Πειραιώς ανέρχονται στο ποσό των 311.141,95 ευρώ,  εκ  των οποίων τα χρεολύσια 
πληρωτέα στην  επόμενη  χρήση είναι  166.803,47 ευρώ. 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
       Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 
12.295.056,74 Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε 10.105.933,22 Ευρώ. 

 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
Στη χρήση 2015 το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά 2.365.673,20 καθώς 

απεικονίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου στην εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση. 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2015  αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στις 
τράπεζες πρώην Αγροτική, Εθνική, Τ.Π. & Δ. και Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 
1.817.089,94 Ευρώ και σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου ποσού 325.914,16 Ευρώ και 
αναλύονται ως κάτωθι:  
   Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού Ποσό 
Τράπεζα Πειραιώς 275030020316 3.366,45 
Τράπεζα Πειραιώς 0430002750300201357 0,09 
Εθνική Τράπεζα  411/54503142 12.367,61 
Εθνική Τράπεζα  411/54507051  -96,46 
Εθνική Τράπεζα 411/53590660 586,72 
Τ.Π. & Δ  3305017097085 60.452,62 
Εθνική Τράπεζα  411 / 545103-52 54.565,26 
Εθνική Τράπεζα  411/545071-35 928.782,17 
Εθνική Τράπεζα 411/545064-00 34,51 
Εθνική Τράπεζα 411/40225727 1.443,19 
Τράπεζα της Ελλάδος  755.587,78 
Σύνολο 1.817.089,94 

Συμφωνία Ταμείου: 
Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα 

επίσημα βιβλία του Δήμου) και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε ο Δήμος στην 
τράπεζα κατά τις 31/12/2015 έχει ως ακολούθως: 

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2015 (βάσει απολογισμού) 1.497.332,86 

Γρ.Εισπ. που εκδόθηκε και κατατέθηκε στη τράπεζα αλλά απεικονίστηκε στη 
τράπεζα τον 1/16 

4.251,42 

Λογιστική τακτοποίηση για ΕΔΣΝΑ έτους 2013 που δεν έχει εκδοθεί χρημ 
.ένταλμα λόγω μη πίστωσης στον Π/Υ 

-429.362,57 

Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού  (ανάληψη  Ε.Α.Π. από τον τραπεζικό 
λογαριασμό - ΔΕΝ εξοφλήθηκαν εντάλματα  διότι η μισθοδοσία αφορούσε 
προκαταβολή Ιανουαρίου 2016 ) 

-50.788,80 

Λογιστική τακτοποίηση από παρακράτηση της χρημ. εντολής του ΤΠΔ σε 
εκτέλεση της υπ.αρ. 43724/2015 εντολής του Υπ. Εσωτερικών για 8η-12η 
εντολή μεταφοράς πιστώσεων για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 

-27.998,00 

Απλήρωτες κρατήσεις από το έτος 2012 17.010,18 
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Μισθοδοσία προσωπικού αορίστου χρ. (  έγινε εξόφληση χρ. Ενταλμάτων  διότι 
η μισθοδοσία αφορούσε Δεκέμβριο 2015 αλλά  δεν έγινε  η ανάληψη από την  
Ε.Α.Π. )  

122.290,44 

Απλήρωτες παρακρατήσεις από πληρωμές ληξ/μων υποχρεώσεων των ετών 
2013,2014 

180.576,65 

Πληρωμές από εντάλματα που δεν αναλήφθηκαν από την τράπεζα 31/12/2015 
αλλά τον 1/16 

17.858,35 

Ποσά από τράπεζα Ελλάδος για τα οποία εκδόθηκαν γραμ. είσπραξης το 2016 752.037,76 

Σύνολο 2.083.208,29 

  

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2015 (βάσει extrait τραπέζης) 999.606,35 

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2015 (βάσει extrait τραπέζης Ελλάδος) 755.587,78 
Μετρητά 325.914,16 

Κλοπή 2.000,00 

Κατάθεση από εισπράκτορα 50,00 

Πλαστό χαρτ/μα που δεν έχει καταθέσει ο εισπράκτορας 50,00 
Σύνολο 2.083.208,29 
  

Διαφορά Ελέγχου 0,00 

Στις ανωτέρω καταθέσεις περιλαμβάνονται στη γενική λογιστική ποσό 60.452,62 € στο 
λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την αναλυτική κίνηση 
(extrait), το οποίο ο Δήμος αποτύπωσε στο Δημόσιο Λογιστικό με έκδοση γραμματίων 
είσπραξης ισόποσα με την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής ενώ η επιχορήγηση για 
ληξ/σμες υποχρεώσεις προς τρίτους κατατέθηκε εφάπαξ. Το προαναφερόμενο ποσό έχει 
παραμείνει επειδή δεν λήφθηκε στοιχείο που να ανακαλεί την χρηματοδότηση με επίσημο 
έγγραφο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων . 

Στους ανωτέρω λογαριασμούς της γενικής λογιστικής περιλαμβάνεται ποσό 752.037,76 
€, το οποίο αποτυπώνεται στις αναλυτικές κινήσεις της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά δεν 
έχουν εκδοθεί αντίστοιχα γραμματεία είσπραξης από την Ταμειακή υπηρεσία στη χρήση 
2015 διότι ενώ γινόταν τμηματική κατανομή των χρηματοδοτήσεων από τους φορείς , 
λογιστικοποίηση γινόταν με την πληρωμή του προμηθευτή ως έξοδο και έσοδο. Τα 
ανωτέρω έσοδα έχουν απεικονιστεί ως γραμμάτια είσπραξης το 2016 αλλά στην γενική 
λογιστική απεικονίστηκαν στη χρήση που αφορούν. Τελικά σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα 
του Δήμου προσαυξήθηκαν κατά 1.443,19 € από την μεταφορά των χρηματικών 
διαθεσίμων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Νέας Περάμου  στο Δημο 
Μεγαρέων. 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
        Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οι οποίες 
αποτελούνται από : 

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. 
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. 

        κατά τη 5η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) η 
οικονομική κατάσταση του Δήμου διαμορφώθηκε στα εξής : 
              Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 11.937.393,74 € 
έναντι 10.185.291,96 € της  χρήσης 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 17,20 %. 
Αντίστοιχα τα έξοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 13.994.147,43 €  έναντι 14.167.120,52 
€ στη χρήση 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 1,22 %. Τα έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα στην χρήση 2015 ανήλθαν σε 6.232.046,57 € έναντι 3.547.873,78 € της χρήσης 
2014  και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 75,66 %. Αντίστοιχα τα έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 3.908.201,04 € έναντι 3.313.821,16 € στη χρήση 
2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 17,94 %. 
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               Θα  πρέπει να σημειωθεί ότι  είχαμε μια αύξηση ύψους  4,48 %  στο πάγιο 
ενεργητικό  (αξία κτήσης χρήσης 2015 98.590.679,74 € έναντι 94.365.947,87 € στη χρήση 
2014) και οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου παρουσίασαν αύξηση ύψους 40,14 % 
(υπόλοιπο χρήσης 2015 17.485.790,68 €  έναντι υπόλοιπου 12.477.186,37 € στη χρήση 
2014). 
Β) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο για την λήψη απόφασης 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   609/2017 
================= 

 
    Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Ορκωτό Λογιστής κ. Βαρθαλίτης Γεώργιος. 

       Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 609/2017 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας. 
        Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 65 
του Ν. 3852/2010  καθώς και του Π.Δ/τος 315/99 . 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
        Α) Εγκρίνει τον ισολογισμό του Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2015, όπως 
αυτός  διατυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 609/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου μας. 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης  Μιχάλαρος μειοψηφεί. 
 
        Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 258/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Καράμπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Κολάτας Ιωάννης  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


