ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 28ης
Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

148
Περίληψη
Προέλεγχος Απολογισμού οικονομικού έτους
2014.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Ιουλίου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 33102/23-07-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Αλεξία Γκιρτζίκη
Απόστολος Αγκόρτζας
Γεώργιος Κολλάρος (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. Τοπ Ισμέτ

2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Σιαμπάν Μπαντάκ
4. Ερκάν Κίρατζη

Στη θέση του τακτικού μέλους Τοπ Ισμέτ που δήλωσε ότι θα απουσιάζει κλήθηκε και
παρίστατο το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Κολλάρος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ. 30632/10-07-2015 εισήγηση της Ειδικής Ταμίας του Δήμου Ξάνθης η οποία έχει
ως εξής: Έχοντας υπόψη
A) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και αυτές
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπου
ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό και για τους Δήμους που
εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Δήμων και Κοινοτήτων , τον ισολογισμό και
τα αποτελέσματα χρήσης και με έκθεσή της διαβιβάζει αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Β) Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 «Περί
Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων «.
Γ) Τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014 ο οποίος εμφανίζει:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ

30.517.163.31
706.403,17
5.732.943,58
36.956.510,06
27.913.616,86

ΕΚΤΑΚΤΑ
3.588.004,24
ΣΥΝΟΛΟ
31.501.621,10
Παρακαλώ για τον προέλεγχο του απολογισμού οικ.έτους 2014 και τη σύνταξη σχετικής
έκθεσης
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις προκειμένου αυτά να υποβληθούν προς
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 «Περί Οικονομικής
Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1)Υποβάλλει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με
την απολογιστική έκθεση, με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον προέλεγχο των
λογαριασμών που κατέθεσε η Ειδική Ταμίας του Δήμου, ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Εισημαίνονται τα εξής:

30.517.163.31
706.403,17
5.732.943,58
36.956.510,06
27.913.616,86
3.588.004,24
31.501.621,10

Ο προϋπολογισμός που είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2014
ανερχόταν ως προς τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα στο ποσό των 38.722.235,48 ευρώ.
Τα κυριότερα συμπεράσματα από την εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού είναι τα
εξής:
Από τους απολογιστικούς πίνακες και τη γενική ανακεφαλαίωση παρατηρούμε ότι ως προς
τα έσοδα βεβαιώθηκε ποσό 41.222.362,98 ευρώ και εισπράχθηκε ποσό 36.956.510,06
ευρώ επομένως τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχονται στο ποσό των 3.876.297,77ευρώ.
Από το ανωτέρω ποσό εισπρακτέων υπολοίπων
Ποσό 3.322.423.68 ευρώ, προέρχεται από υπόλοιπα παρελθόντων ετών τα οποία
εμφανίζονται στον Κ.Α. 06.00.32.
Για τα ανωτέρω υπόλοιπα η υπηρεσία μας προέβη στη λήψη μέτρων κατά των οφειλετών
( δέσμευση ΑΦΜ) όπως και κατά Κ.Ε.Δ.Ε αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ( κατασχέσεις
εις χείρας τρίτου, κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας) τα οποία στις
περισσότερες των περιπτώσεων εξάντλησε. Τονίζουμε ότι μέχρι σήμερα κατασχεθέντα

κινητά και ακίνητα δεν έχουν εκποιηθεί. Επίσης πολλοί εκ των οφειλετών ανέμεναν τη
νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις.
Το υπόλοιπο ποσό 553.874.,09 ευρώ αφορά υπόλοιπα βεβαιώσεων του τρέχοντος
έτους για τα οποία σας γνωρίζουμε αναλυτικά:
α)Κάποια από τα ανωτέρω υπόλοιπα παραμένουν ανεξόφλητα λόγω του ότι κατά αυτών
έχουν ασκηθεί προσφυγές οφειλετών στα αρμόδια δικαστήρια οι οποίες μέχρι σήμερα δεν
έχουν εκδικαστεί.
β)Μεγάλο μέρος του υπολοίπου προέρχεται από επιβληθέντα πρόστιμα πολεοδομικών
παραβάσεων για τα οποία σύμφωνα με διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης» δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησής τους στην οποία οι περισσότεροι
εκ των οφειλετών έχουν ήδη προβεί.
γ)Τέλος για τις υπόλοιπες οφειλές που γεννήθηκαν το τρέχον έτος από διάφορες αιτίες, οι
οφειλέτες ανέμεναν τη νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προκειμένου να
εξοφλήσουν αυτές σε δόσεις.
Σημαντικές διαφορές μεταξύ προϋπολογισθέντων και τελικά εισπραχθέντων ποσών
εμφανίζονται στους κωδικούς αριθμούς:
*Κ.Α. 06.00.0111 « μισθώματα από αστικά ακίνητα » και
Κ.Α. 06.00.0114 « μισθώματα Δημοτικής αγοράς.»
Σε αυτούς τους κωδικούς αριθμούς
προϋπολογίστηκε ποσό 223.000,00 ευρώ,
βεβαιώθηκε ποσό 256.649,30 ευρώ, ενώ εισπράχθηκε ποσό 155.093,43 ευρώ.
οι παραπάνω διαφορές προέκυψαν διότι
α) Μισθωτές καταστημάτων (κυρίως δημ.αγορά-χονδρεμπόριο) κατά τη διάρκεια του έτους
ζήτησαν τη λύση της μίσθωσης, πριν τη λήξη του συμφωνητικού λόγω οικονομικών
δυσκολιών και παύση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
β) Άλλοι αιτήθηκαν τη μείωση του συμφωνηθέντος μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4071/2012 άρθρο 9 παρ.4 και τα αιτήματά αυτών ικανοποιήθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
γ) Πολλοί μισθωτές και πάλι λόγω οικονομικής αδυναμίας ρύθμισαν οφειλές τους από μη
καταβληθέντα μισθώματα με μηνιαία δόση χαμηλότερη του συμφωνηθέντος μισθώματος.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν να προκύψουν οι διαφορές μεταξύ προϋπολογισθέντων
και εισπραχθέντων ποσών που εντοπίζονται στους ανωτέρω κωδικούς.
*Κ.Α. 06.00.0122 « Τέλη από εμποροπανηγύρεις ,παζάρια, λαϊκές αγορές».
Στον ανωτέρω κωδικό αριθμό προϋπολογίστηκε ποσό 145.200,00 ευρώ, βεβαιώθηκε
ποσό 50.427,00 ευρώ, ενώ εισπράχθηκε ποσό 28.171,24 ευρώ.
Στους συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς παρατηρείτε κάθε χρόνο υστέρηση εσόδων
λόγω του ότι οι δημότες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές δεν καταβάλλουν
εμπρόθεσμα τα αναλογούντα τέλη.
Σημαντική αλλαγή στο συγκεκριμένο θέμα επήλθε με την
εφαρμογή του Ν.4264
(15/05/2014) « άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος…». Με το νόμο
αυτό τέθηκαν αυστηρότερες προϋποθέσεις αφού πλέον για την έκδοση άδειας της

συγκεκριμένης δραστηριότητας
απαιτείται η τακτοποίηση όλων των ληξιπρόθεσμων
οφειλών λόγος που ανάγκασε τους περισσότερους εξ` αυτών να ενταχθούν στη ρύθμιση
τμηματικής καταβολής των οφειλών τους.
*Κ.Α. 06.00.032 « Υπηρεσία Υδρεύσεως»
Προϋπολογίστηκαν 38.100,00 ευρώ βεβαιώθηκαν 52.181,15ευρώ εισπράχθηκαν
33.824,10 ευρώ.
* Κ.Α. 06.00.032 « Υπηρεσία Αρδεύσεως»
Προϋπολογίστηκαν 20.300,00 ευρώ βεβαιώθηκαν 33.193,69 ευρώ εισπράχθηκαν
28.295,69 ευρώ.
Τα έσοδα των
κωδικών αυτών αφορούν εξ` ολοκλήρου τη Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης αφού για το Δήμο Ξάνθης οι ανωτέρω υπηρεσίες (Ύδρευση – Αποχέτευση)
εκτελούνται από την Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης όπου σε σύντομο χρόνο θα ενταχθεί και η Δημοτική
ενότητα Σταυρούπολης.
Προς το παρόν η βεβαίωση των εσόδων αυτών γίνεται σε ετήσια βάση μετά τη λήξη του
έτους εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής και μέτρησης κατανάλωσης κάθε
νοικοκυριού. Τυχόν αποκλείσεις οφείλονται στην εξόφληση των λογαριασμών στο
επόμενο έτος.
*Κ.Α.06..00.0452 «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων»
Προϋπολογίστηκαν 54.300,00 ευρώ βεβαιώθηκαν 87.622,98 ευρώ εισπράχθηκαν
75.533,41 ευρώ.
Καθυστέρηση παρατηρείτε στην απόδοση του ανωτέρω τέλους λόγω του ότι οι υπόχρεοι
επαγγελματίες καθυστερούν να υποβάλουν ή δεν υποβάλουν δηλώσεις με αποτέλεσμα οι
υπηρεσίες μας να αναζητούν τα στοιχεία αυτά από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών
συστημάτων προκειμένου να προβούν στις ανάλογες χρεώσεις. Μεγάλο μέρος των
οφειλών αυτών σήμερα έχει ρυθμιστεί.
*Κ.Α. 06.00.0461 « Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων».
Προϋπολογίστηκαν 107.550,00 ευρώ βεβαιώθηκαν 93.772,83 ευρώ εισπράχθηκαν
85.491,60 ευρώ.
Οι καθυστερήσεις που αφορούν την ανωτέρω κατηγορία στο μεγαλύτερο μέρος τους
σήμερα έχουν ρυθμιστεί.
Ως προς το σκέλος των εξόδων οι δαπάνες που ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν
ανήλθαν στο ποσό των 31.501.621,10 ευρώ και αυτές περιγράφονται ανά κατηγορία στον
πίνακα που ακολουθεί.
Κωδικός
Λογαριασμού

Περιγραφή

02

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

02.00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5.870.480,35

02.10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.308.026,92

02.15
02.20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πληρωθέντα
Περιόδου

31.501.621,10

10.982.872,48
3.390.795,10

02.25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

02.30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

02.35

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

636.992,36

02.40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

437.927,20

02.45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

96.974,95

02.50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

61.874,43

02.70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

02.80

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

02.90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

Γενικά Σύνολα :

31.501.621,10

41.699,97
4.297.389,39

9.134,38
3.367.453,57

*Το χρηματικό υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε στο ποσό των 5.454.888,96
ευρώ και μεταφέρθηκε στη νέα χρήση.
*Τα Χρέη του Δήμου Ξάνθης ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 444.597,01 ευρώ και
προέκυψαν
Α) Από τη μη εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων ποσού 91.147,87 ευρώ. τα οποία
παρέμειναν ανεξόφλητα λόγω μη προσκόμισης απαιτούμενων δικαιολογητικών
(φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα).
Β) Από παραστατικά ύψους 353.449,74 ευρώ, τα οποία προσκομίστηκαν στην οικ.
υπηρεσία κατά τη λήξη του οικονομικού έτους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η
ενταλματοποίησή τους όπως και ο έλεγχος τους από την υπηρεσία επιτρόπου.
Τα ανωτέρω παραστατικά επανεκδόθηκαν στη νέα χρήση.
2) Η απόφαση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός δύο μηνών
και το αργότερο πέντε (5) μέρες μετά τη λήξη του διμήνου. Η απόφαση θα συνοδεύεται
από σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
χρήσης 2014.Σημειώνεται ότι ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεων πριν την
υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο ελέγχονται από ένα ορκωτό ελεγκτή –λογιστή
(άρθρο 163 του Ν.3463/2006)
Ο κ.Γεώργιος Κολλάρος ψήφισε λευκό διότι δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους
2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

