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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
---------------------------------Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 15ης
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 26- 10- 2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση
σύµφωνα µε το άρθρο 163 του ∆ΚΚ για να συνεδριάσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 36711/20-10-2016
̟ρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν το ̟αρακάτω
θέµατα:
………………………………………………………………………………………..

Έγκριση Α̟ολογισµού - Ισολογισµού οικονοµικού Έτους 2015
……………………………………………………………………………
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Ιορδανίδης Φώτιο
Καίδης Απόστολος
Κατσίδης Ευστάθιος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Βύρλιος Μάρκος
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Σερσέµης Κων/νος
Παπάς Ευθύµιος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Χαιτίδης Γεώργιος
Σπενδαµίδης Γεώργιος
Παπαοικονόµου Παντελής
Αριστερίδης Ιωάννης
Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος
Μίχος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Σίσσιος Μιχαήλ
Kαραφουλίδης Ανέστης
Κάλφας Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Μπίγγας Στέφανος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Βρυζίδου Παρασκευή
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20 Καραισκος Γεώργιος
21 Απαζίδου Σοφία
22 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης ήταν ̟αρών.
……………………………………………………………………………
Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,
Αγίου Χριστοφόρου
Βλάστης,
Ανατολικού , Πενταβρύσου,
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου ,Προάστιο,
Πύργων, Φούφα , Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου, Μηλοχωρίου,
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας, ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής,
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση .
…………………………………………………………………………………………

Στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση ̟αρίστατο και ο Ορκωτός
ελεγκτής - λογιστής κ. Γεώργιος Αστρινάκης ΑΜ ΣΟΕΛ 42721
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε o ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε
τα ̟αρακάτω :
Η ταµιακή υ̟ηρεσία του ∆ήµου µας υ̟έβαλε στην οικονοµική
ε̟ιτρο̟ή τα α̟ολογιστικά στοιχεία του ∆ήµου µας για το οικ. Έτος
2015. η ο̟οία αφού ̟ροελέγχει υ̟οβάλλει τον α̟ολογισµό και
ισολογισµό και τα α̟οτελέσµατα χρήσεως µαζί µε την έκθεση της
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ο ισολογισµός και τα α̟οτελέσµατα χρήσεως ̟ριν την υ̟οβολή τους
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ελέγχονται α̟ό έναν ορκωτό ελεγκτή.
Η Οικονοµική ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Εορδαίας σε συνεδρίασή της στις
18-7-2016
και µε την 129/2016 α̟όφαση της κατάρτισε τον
α̟ολογισµό, ισολογισµό και τα α̟οτελέσµατα χρήσης του ∆ήµου
Χρήσης 2015 , υ̟έβαλλε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο ̟ρος έγκριση
Σύµφωνα µε την έκθεση της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής ο Α̟ολογισµός
του ∆ήµου εµφανίζει :
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2015
ανήλθαν στο ̟οσό των € 12.535.180,18 .€
Στο ̟αρα̟άνω ̟οσό αν ̟ροστεθούν οι αναλογούσες στη
χρήση ε̟ιχορηγήσεις ̟άγιων ε̟ενδύσεων ̟οσού € 2.617.567,27 € ,
τα έσοδα ̟ροηγουµένων χρήσεων ̟οσού € 1.034.783,06 . Συνε̟ώς
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τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα
ανέρχονται στο ̟οσό των 16.187.530,51 €
Τα έσοδα της χρήσεως 2015 (λογ. 43), για ε̟ιχορηγήσεις
̟αγίων ε̟ενδύσεων ̟ου ελήφθησαν ̟έρα α̟ό τις ε̟ιχορηγήσεις
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων - ανήλθαν στο ̟οσό των
€ 7.481.930,20 .
Οι συνολικές εισ̟ράξεις του ∆ήµου στη χρήση 2015 ανήλθαν
στο ̟οσό των € 22.583.233,16

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ανήλθε στο ̟οσό
των € 11.299.633,55 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου
ανήλθαν στο ̟οσό των 2.824.908,39 € , τα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα ανήλθαν στο ̟οσό των 44.577,86 €
Το συνολικό κόστος αγαθών και υ̟ηρεσιών, διοίκησης, και
χρηµατοοικονοµικών, ανήλθε στο ̟οσό των € 14.169.119,80
Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ̟οσό των ευρώ 3.449,26.
Οι έκτακτες ζηµιές ανήλθαν σε ̟οσό των 37.019,85 €
Το σύνολο των οργανικών εξόδων και των ανόργανων
εξόδων και εξόδων ̟ροηγούµενης χρήσης ανήλθε στο ̟οσό των €
14.826.828,77 €
Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015
̟οσού € 16.187.530,51 µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015
̟οσού € 14.826.828,77 € µείον το αναλογούν φόρο εισοδήµατος
της χρήσης 2015 ̟οσού 120.343,31 € α̟οτελεί το λογιστικό
̟λεόνασµα της χρήσεως 2015 το ο̟οίο ανέρχεται σε 1.240.358,43
€
Οι συνολικές ̟ληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2015 ανήλθαν
στο ̟οσό των € 23.454.588,69
Το σύνολο των εισ̟ράξεων του ∆ήµου του έτους 2015 ̟οσού
€ 22.583.233,16 ̟λέον τα χρηµατικά διαθέσιµα αρχής της χρήσεως
̟οσού € 9.856.548,83 ήτοι συνολικό ̟οσό € 32.439.781,99 , µείον
τις ̟ληρωµές του ∆ήµου του έτους 2015 ̟οσού € 23.454.588,69 µας
δίνει τα διαθέσιµα τέλους της χρήσεως 2015 ̟ου ανέρχονται στο
̟οσό των € 8.985.193,30
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ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τον Ισολογισµό του ∆ήµου της
31.12.2015 η αξία των εξόδων εγκατάστασης ̟ου αφορούν στο
κόστος διαφόρων µελετών και λογισµικών ̟ρογραµµάτων,
ανέρχεται στο ̟οσό των 1.674.936,55€ και αφαιρουµένων των
α̟οσβέσεων ̟οσού
€ 1..314.853,01 η ανα̟όσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ̟οσό των
360.083,54 €
. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώµατες Ακινητο̟οιήσεις)
Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τον Ισολογισµό του ∆ήµου της
31.12.2015 η αξία των ̟αγίων στοιχείων ανέρχεται στο ̟οσό των €
106.306.482,18 και αφαιρουµένων των α̟οσβέσεων ̟οσού
€ 26.528.046,79 η ανα̟όσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ̟οσό των
€ 79.778.435,39
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2015 τα
Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου ανέρχονται στο ̟οσό των €
116.070.211,03 και αναλύονται ως εξής:
α) Κεφάλαιο € 57.549.864,73.
Β) ∆ωρεές ̟αγίων € 921.529,85
Ε̟ιχορηγήσεις ε̟ενδύσεων 53.736.957,21 €
∆) Υ̟όλοι̟ο ̟λεονασµάτων εις νέο ̟οσού 3.861.859,24 €

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2015 οι
Προβλέψεις για α̟οζηµίωση ̟ροσω̟ικού λόγω εξόδου α̟ό την
υ̟ηρεσία ανέρχονται στο ̟οσό των € 217.091,32
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των µακρο̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεων του ∆ήµου
ανέρχεται στο ̟οσό των €466.428,46
των βραχυ̟ρόθεσµων
υ̟οχρεώσεων ανέρχεται στο ̟οσό των € 2.531.191,85 και το
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σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού στο ̟οσό των €
119.909.55,70
Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στον
Α̟ολογισµό ̟ε̟ραγµένων της ̟εριόδου έτους 2015 ,
συµ̟εριλαµβάνοντας και το τελευταίο διάστηµα του έτους 2014
ηµεροµηνία ̟ου ανέλαβε η ̟αρούσα δηµοτική αρχή αναλυτικά
αναγράφονται στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της
̟αρούσας συνεδρίασης
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει
σχετικά.
Αριθµ. α̟όφ. 261/2016
Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά
διαλογική συζήτηση κατά την ο̟οία αναλύθηκε ο ισολογισµός Α̟ολογισµός και δόθηκαν α̟αντήσεις και διευκρινήσεις α̟ό τον
ορκωτό κ. Αστρινάκη , το̟οθετήθηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οι
α̟όψεις
των
ο̟οίων
είναι
κατεγεγραµενα
στα
α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά. και λαµβάνοντας υ̟όψη :
τις διατάξεις του 163 του ∆ΚΚ σε συνδυασµό µε αυτές του ν.
3202/2003, τις διατάξεις του Ν. 3852/10, το ̟ιστο̟οιητικό ελέγχου
και την έκθεση ελέγχου ̟ου υ̟οβλήθηκαν στο ∆.Σ. α̟ό τον
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή την υ̟’ αριθµ. 129/2016 α̟όφαση της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για την υ̟οβολή του α̟ολογισµού,
ισολογισµού και α̟οτελεσµάτων χρήσης του οικονοµικού έτους
2015 και τη σχετική έκθεση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.
Την έγκριση του Α̟ολογισµού, Ισολογισµού και των
α̟οτελεσµάτων χρήσεως του έτους 2015 , ό̟ως αναλυτικά
αναφέρονται στο ιστορικό της α̟όφασης και εµφανίζονται στον
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 ̟ου ε̟ισυνά̟τεται και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας α̟όφασης.
2. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, ό̟ως
ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 ̟αρ 7.
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3. Την α̟οστολή της ̟αρούσας α̟όφασης και των
δικαιολογητικών ̟ου ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α ψήφισε λευκό και ο ∆Σ Μίχος Κων/νος
δήλωσε ̟αρών.
Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 261 /2016
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος
Σάββας Ζαµανίδης

Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Θεοδοσιάδης Γεώργιος

Τα Μέλη
1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Βύρλιος Μάρκος
8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς
10. Παπάς Ευθύµιος
11. Σερσέµης Κωνσταντίνος
12. Σπενδαµίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Χαιτίδης Γεώργιος
16. Παπαοικονόµου Παντελής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Καραισκος Γεώργιος
21. Απαζίδου Σοφία
22. Χόλµπα Αντωνία

