
                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ημερομηνία: 14-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:-- 616 --
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                             
Από το πρακτικό 17ης/2016 συνεδρίασης  του Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

Αριθµ. Αποφ   8  2   / 2016                   
                                             Περίληψη                                          

«Περί λήψης απόφασης για την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2016».

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας σήμερα  10-6-2016, ημέρα Παρασκευή & ώρα 18:00 μ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» κατόπιν της υπ'
αριθµ. 552/6-06-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Γκίνη Ιωάννη που επιδόθηκε σε κάθε ένα  σύμβουλο χωριστά
σύμφωνα με τα άρθρα 155, 156, 157 και 158 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών,
βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη.   
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                          

1. Γκίνης Ιωάννης (Πρόεδρος)                                         Καμπιώτου – Λιάπη Γεωργία                      
2. Χαρίσης Ξενοφών (Αντιπρόεδρος)                              Αικατερίνης Αθανάσιος                                   
3. Κουρουτός  Μιχαήλ                                                     Δριχούτης Διομήδης
4. Ανδρουλιδάκης Γεώργιος                                             Αναστασίου Κωνσταντίνος
5. Καββά Βασιλική                                                           Πέτρου Χρήστος 
6. Καλύβα Παναγιώτα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Τανάγρας Δημητρακοπούλου Ευαγγελία  για την τήρηση των πρακτικών της 
Συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της  απαρτίας  ο  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη της  συνεδρίασης  και  εισηγούμενος  το  (1ο)  θέμα της  ημερήσιας
διάταξης, εξέθεσε στο Διοικητικό συμβούλιο ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  4, του άρθρου  103, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010), ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.
3463/2006. Στο άρθρο 240 του Ν.3463/2006 παρ. 2 αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 5, 234, 235 και των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα  με  την  παρ  3  του  άρθρου  234  του  Ν.  3463/2006  “  για  τις  αποφάσεις  του  διοικητικού  συμβουλίου  που  αφορούν  τον
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προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή
κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και την συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του
δημοτικού  ή κοινοτικού  συμβουλίου.  Οι  αποφάσεις  υποβάλλονται  στο Γενικό  Γραμματέα της  Περιφέρειας,  αποστέλλονται  μέσα σε δέκα
ημέρες, αφότου περιέλθει στο Ν.Π.Δ.Δ. η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του  N.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του δήμου.  Η έκθεση αυτή στην οποία  καταχωρούνται  και  τυχόν παρατηρήσεις  της  μειοψηφίας,  δημοσιεύεται  υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο
τριμηνιαία  έκθεση,  ως  προς  τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  κατά  το  προηγούμενο  της  έκθεσης  τρίμηνο.  Στην  έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη
λήξη κάθε τριμήνου.

Με την τροποποίηση της παρ 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 από το άρθρο 37 του ν. 4257/2014, έγιναν  οι κάτωθι μεταβολές:
1. Η προθεσμία υποβολής της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο επιμηκύνεται κατά δέκα (10)

ημέρες, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη σύνταξή της.
2. Προστίθεται η υποχρέωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έπειτα από την υποβολή στο συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων

εκτέλεσης και του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου - και όχι μόνο του δεύτερου, όπως ορίζεται από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις.
3.  Επίσης,  προβλέπεται  ρητά ότι ακόμα και σε περιπτώσεις  όπου δεν απαιτείται  αναμόρφωση του προϋπολογισμού,  σύμφωνα με τα

δεδομένα  της  προαναφερόμενης  έκθεσης,  αυτό  θα  πρέπει  να  διαπιστώνεται  από  το  δημοτικό  συμβούλιο,  το  οποίο  δύναται  τελικώς  να
αποφασίσει την αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή λόγω εγγραφής σε αυτόν υπερεκτιμημένων εσόδων ή
εσόδων που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν.

4. Παράλληλα προβλέπεται η γνωστοποίηση στον Ελεγκτή Νομιμότητας των αριθμών διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που λαμβάνουν οι
εκθέσεις και οι αποφάσεις των συμβουλίων, γεγονός που καθιστά ευχερέστερη την παρακολούθηση από αυτόν της εφαρμογής από τους ΟΤΑ
των σχετικών διαδικασιών. 

5. Επιπλέον προβλέπεται η γνωστοποίηση του ΑΔΑ στην οικεία υπηρεσία επιτρόπου (στο πλαίσιο του ελέγχου είσπραξης των εσόδων του
άρθρου 277 του ν.3852/2010)

Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνει  η  έκθεση  καθορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.  Κατ’  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε  η  αριθ.  Οικ.  40038/09-09-2011  (ΦΕΚ2007/09/09/2011τεύχος  Β)
<<καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1, 2 και
3 που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Με την αριθ. 191/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ.
οικ.161/10004  από  21-01-2016  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας,  Γενική  Δ/νση  Εσωτερικής
Λειτουργίας.
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Μετά από τα ανωτέρω υποβάλλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο στοιχεία της α΄ τριμηνιαίας έκθεσης έτους 2016 από την οποία προκύπτει ότι :
        Τα  βεβαιωθέντα έσοδα έως το τέλος του α΄ τριμήνου 31/03/2016 έχουν διαμορφωθεί  στο ποσό των 98.220 €   και τα εισπραχθέντα στό 
ποσό των 98.220 € μη λαμβανομένου υπόψιν  του χρηματικού υπολοίπου (270.610 €).
Από τα απολογιστικά στοιχεία των εσόδων και το υπόδειγμα 1 των τριμηνιαίων καταστάσεων που αφορά αναλυτικά τα έσοδα της περιόδου
01/01/2016-31/03/2016  προκύπτει ότι:
α)  για τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού της κατηγορίας μηδέν(0)  έχει εισπραχθεί ποσοστό 100% των βεβαιωθέντων.
β)για τα έκτακτα έσοδα της κατηγορίας ένα(1) δεν έχουν  εισπραχθεί ούτε βεβαιωθεί ποσά.
γ)για τα έσοδα της κατηγορίας δύο(2)έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών δεν έχουν  εισπραχθεί ούτε βεβαιωθεί ποσά.
δ)για τα έσοδα της κατηγορίας τρία(3) εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  εν έχουν  εισπραχθεί ούτε βεβαιωθεί ποσά.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εισπράξεις των   εσόδων    ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα του προϋπολογισμού πλαίσια και
κινούνται  εντός  της  στοχοθεσίας  που έχει  τεθεί  για  το έτος  2016.  Η γραμμή 1της  στοχοθεσίας  που αφορά έσοδα από επιχορηγήσεις  για
λειτουργικές δαπάνες  δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις διότι δεν έχουν εισπραχθεί αλλά και δεν είχαν προβλεφθεί έσοδα για το 1ο τρίμηνο του
έτους. Η γραμμή 4 της στοχοθεσίας που αφορά ίδια έσοδα  από (φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα,και προσόδους από περιουσία)
παρουσιάζει απόκλιση -8% κάτω από το  επιτρεπτό όριο του 10% της επίτευξης των στόχων, ενώ η ομάδα 5  που αφορά έσοδα παρελθόντων
οικονομικών ετών δεν προβλέπονται και ούτε έχουν βεβαιωθεί έσοδα λόγω του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας (μόνο οίκοθεν βεβαίωση των
εσόδων).

`Από τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  α΄ τρίμηνο 2016 δεν προκύπτει θέμα τροποποίησης άλλωστε
δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο  για το α΄ τρίμηνο.

Ως προς τα έξοδα οι απλήρωτες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 151.996,24€ ,  αποτελούν δε το 49% των αντίστοιχων υποχρεώσεων του
προηγούμενου τριμήνου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην παραγραφή οφειλών λόγω πενταετίας.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να προβούν στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του Α΄ τριμήνου του έτους 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
2. Την παρ.9 του άρθρου 266  του Ν.3852/2010 
3. Την  παρ 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
4. Την  παρ 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 
5. Την αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος  Β’)  «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται  στην

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
6. Την αριθ. 191/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ.

Οικ.161/10004  από 21/01/2016   απόφαση της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας,  Γενική  Δ/νση  Εσωτερικής
Λειτουργίας.

7. Το  από  12/5/2016  έγγραφο  του  Διευθυντή  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  σχετικά  με  την  έκθεση  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2016.
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2016, ως ακολούθως: 
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα.

[4]

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 601400 97282 0,1617592 97282 0,1617592 1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 4100 957 0,2334146 957 0,2334146 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Φόροι και εισφορές 17300 6325 0,3656069 6325 0,3656069 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 220000 90000 0,4090909 90000 0,4090909 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 360000 0 0 0 0 #DIV/0!
1 Εκτακτα έσοδα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

21 Τακτικά έσοδα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10380 938 0,0903661 938 0,0903661 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 9380 390 0,0415778 390 0,0415778 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1000 548 0,548 548 0,548 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 270610

Σύνολα εσόδων 882390 98220 98220

ΑΔΑ: 6Ψ3ΔΟΚ9Λ-ΦΒΩ



Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα.

[5]

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα % %

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 670187 333631 2,00876717 96834 0,144488031 94155 64371 0,09604931 0,66475618

60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 206970 186470 1,10993726 52653 0,254399188 52653 50200 0,24254723 0,95341196

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 63500 42900 1,48018648 1894 0,029826772 1894 1263 0,01988976 0,66684266

62 Παροχές τρίτων 165900 15000 11,06 4189 0,025250151 3900 3900 0,02350814 0,93100979

63 Φόροι - τέλη 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 136131 49568 2,74634845 29090 0,213691224 26700 0 0 0

65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 100 100 1 12 0,12 12 12 0,12 1

66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων 58100 3000 19,3666667 2999 0,0516179 2999 2999 0,0516179 1

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

68 Λοιπ ά Έξοδα 39486 36593 1,07905884 5997 0,151876614 5997 5997 0,15187661 1

7 Επενδύσεις 55000 4950 11,1111111 1250 0,022727273 1250 1250 0,02272727 1

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες π αγίων 55000 4950 11,1111111 1250 0,022727273 1250 1250 0,02272727 1

73 Έργα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 143242 11569,37 12,3811409 7745 0,054069337 11568 11156 0,07788219 1,44041317

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 133362 7746 17,2168861 7745 0,058075014 7745 7745 0,05807501 1

82 Απ οδόσεις 9880 3823,37 2,58410774 0 0 3823 3411 0,34524291 #DIV/0!

85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

9 Αποθεματικό 13962

Σύνολα δαπανών 882391 350150,37 105829 106973 76777

ΑΔΑ: 6Ψ3ΔΟΚ9Λ-ΦΒΩ



 Τα στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα.
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Προηγούμενο τρίμηνο Α Τρίμηνο 2016 Μεταβολή

%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #NAME;
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #NAME;
3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 #NAME;
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 284.080,76 289.480,76 302.526,50 #NAME;
1. Ταμείο 149,33 149,33 149,33 #NAME;
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 283.931,43 289.331,43 302.377,17 #NAME;
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #NAME;
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #NAME;
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #NAME;
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #NAME;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #NAME;
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #NAME;
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 313.690,13 313.690,13 154.300,88 #NAME;
1. Προμηθευτές 308.428,72 308.428,72 151.996,24 #NAME;
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.258,30 4.258,30 1.314,36 #NAME;
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.003,11 1.003,11 990,28 #NAME;
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #NAME;
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #NAME;
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #NAME;
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #NAME;
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #NAME;

τέλος Προηγούμενου 
έτους

ΑΔΑ: 6Ψ3ΔΟΚ9Λ-ΦΒΩ



Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθµ       8  2   / 2016
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

  Ο Πρόεδρος
   Γκίνης  Ιωάννης  

     ΤΑ ΜΕΛΗ          
Χαρίσης Ξενοφών 
Κουρουτός Μιχάλης
Ανδρουλιδάκης Γεώργιος       
Καλύβα Παναγιώτα            
Καββά Βασιλική
 
                                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

           ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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