
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 

Από το πρακτικό της 14ης/2017 συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου 

 
 

Αριθμός Απόφασης   153/2017 
 

 

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων διαχειριστικής 

χρήσης 2016 και σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης. 

 

 
Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί 

της οδού Αναστασιάδη 1, σήμερα την 31η του μήνα Ιουλίου έτους 2017  ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα  και  ώρα  08:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 51110/27-7-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα 

μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 

τακτικών  μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη (5 τακτικά και 1 αναπληρωματικό), ο 

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος) 

2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ 

6. ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΡΑΠΤΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

3. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

4. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν. 

        

            Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Αναπληρωτής Γραμματέας της  Επιτροπής 

Παναγιώτης Ζωναράς για την τήρηση των πρακτικών.     

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομι-

κών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα εξής: 

 

«ΣΧΕΤ:  Ν3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) άρθρο 163 & Ν.3852/2010 άρθρο 72. 

  Σύμφωνα  με τις παραπάνω διατάξεις σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό(και 

το προσάρτημα αυτού)   διαχειριστικής χρήσης 2016 του Δήμου Αγρινίου σε τρία (3) 

αντίγραφα, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε το σχετικό προέλεγχο στις καταστάσεις της 

χρήσεως 2016 του Δήμου Αγρινίου, ήτοι προέλεγξε τους Ισολογισμούς, τις Κατα-

στάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, τους Πίνακες Διάθεσης Αποτελε-

σμάτων και τα Προσαρτήματα. 

 

Στη συνέχεια o Πρόεδρος είπε ότι η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να συντάξει 

την έκθεση διαχείρισης του Δήμου Αγρινίου για το οικονομικό έτος 2016, η οποία θα 

πρέπει να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση και η οποία σύμφωνα 

και με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως εξής: 

 

 

«1.ΓΕΝΙΚΑ  

 
 Από την 1/1/2000 οι Δήμοι & Κοινότητες (ΟΤΑ Α΄ βαθμού)  υποχρεού-

νται να εφαρμόσουν το “Kλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων” 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999.  

 

 

  Με την εφαρμογή του “Kλαδικού Λογιστικού Σχεδίου “ θεσπίστηκε και η ε-

φαρμογή στους Δήμους και Κοινότητες της “Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθό-

δου”. 

 
 
  Η ετήσια χρηματοοικονομική και περιουσιακή διαχείριση του Δήμου παρα-

κολουθείται αναλυτικά, με τη συστηματική καταχώρηση των επί μέρους δια-



 3 

χειριστικών πράξεων σε λογιστικά βιβλία, με βάση τις λογιστικές αρχές και 

τους κανόνες της “Διπλογραφικής  Μεθόδου”.      

 
 
  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού συνεχίζει να γίνεται 

σύμφωνα με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού, με τους ίδιους λογαρια-

σμούς και κωδικούς αλλά παράλληλα με τον “Απολογιστικό Πίνακα” προβλέ-

πεται η παρακολούθηση του προϋπολογισμού με βάση την Διπλογραφική μέ-

θοδο. 

 
 
 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 
 2.1 Έσοδα 
 

 Τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016  ανήλθαν στο συνο-

λικό ποσό των € 41.560.032,18 έναντι € 37.271.791,20 της χρήσης 2015 και 

τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 

      Χρήση  2016 Χρήση 2015 Διαφορά 

            

Λ/70: Πωλήσεις υλικών αγαθών & λοιπών 

αποθεμάτων € 2.658,94 7.160,17 -4.501,23 

Λ/72: Έσοδα από πρόστιμα, φόρους και 

προσαυξήσεις >> 937.285,01 802.715,65 134.569,36 

Λ/73: Έσοδα από τέλη και δικαιώματα >> 7.648.174,42 8.015.613,74 -367.439,32 

Λ/74: Έσοδα από επιχορηγήσεις >> 23.438.159,99 22.935.575,97 502.584,02 

Λ/75: Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 

και από δωρεές >> 27.528,89 22.163,71 5.365,18 

Λ/76: Έσοδα κεφαλαίων >> 178.130,47 183.811,69 -5.681,22 

Λ/81.01.000 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα   70,33 0,00 70,33 

Λ/81.01.05 Αναλογ. στην χρήση επιχορηγ. παγί-

ων επενδύσεων  >> 7.886.957,65 4.298.065,09 3.588.892,56 

Λ/81.01.11 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων 

τρίτων >> 124.232,46 0,00 124.232,46 

Λ/81.01.13 Διάφορα έκτακτα έσοδα >> 67.276,94 146,05 67.130,89 

Λ/81.01.99 Λοιπά έκτακτα έσοδα   2.020,37 0,00 2.020,37 

Λ/81.03.99 Έκτακτα κέρδη >> 0,00 24.490,29 -24.490,29 

Λ/82.01.00 Τακτικά έσοδα παρελθ. ετών πρωτο-

βεβαιούμενα >> 648.563,84 412.088,06 236.475,78 

Λ/82.01.01 Έκτακτα έσοδα παρελθ. ετών πρω- >> 543.072,84 507.842,38 35.230,46 
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τοβεβαιούμενα 

Λ/82.07.00 Επιστροφή αποδοχών,βοηθημάτων 

και αποζημιώσεων >> 54.520,07 60.476,54 -5.956,47 

Λ/82.07.09 Επιστροφή εν γένει χρημάτων >> 1.379,96 1.641,86 -261,90 

    € 41.560.032,18 37.271.791,20 4.288.240,98 

 

 

 

Η αύξηση των εσόδων στη χρήση 2016 σε σχέση με την προηγούμενη, 

οφείλεται κατά ποσό € 3.267.775,40 σε απόσβεση 100% επιχορηγήσεων πα-

γίων τρίτων (Χ.Υ.Τ.Α., ΕΛΕΠΑΠ). Υπάρχουν αντίστοιχα και ισόποσα, έξοδα 

αποσβέσεων παγίων τρίτων. 

 

2.2 Έξοδα  

Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2016  ανήλθαν στο ποσό των          

€ 41.240.036,97 έναντι € 36.210.703,19 της χρήσης 2015  και τα οποία ανα-

λυτικά έχουν ως εξής: 

 

   Χρήση 2016 Χρήση 2015 Διαφορά 

      

60 Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού € 10.650.281,06 10.522.438,39 127.842,67 

61 Αμοιβ.&Εξ.Αιρετών Αρ-

χόντ.&Τρίτων 

« 711.057,57 718.695,74 -7.638,17 

62 Παροχές Τρίτων « 5.446.415,09 5.408.649,77 37.765,32 

63 Φόροι-Τέλη « 63.584,22 73.715,88 -10.131,66 

64 Διάφορα Έξοξα « 9.021.329,05 9.027.229,47 -5.900,42 

65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα « 523.837,21 613.615,23 -89.778,02 

66 Αποσβ.Παγίων Ενσ.λειτουρ.κόστος « 9.946.729,34 6.299.639,23 3.647.090,11 

67 Παροχές Χορηγ.Επιχορ.-Επιδοτ. « 2.682.981,92 2.671.429,58 11.552,34 

68 Προβλέψεις  εκμεταλλεύσεως « 0,00 0,00 0,00 

 Σύνολο οργανικών εξόδων: « 39.046.215,46 35.335.413,29 3.710.802,17 

81.00  Έκτακτα & ανόργανα έξοδα « 65,45 0,00 65,45 

81.02  Έκτακτες ζημίες « 0,00 0,00 0,00 

82.00  Έξοδα προηγουμένων χρήσεων « 2.193.756,06 875.289,90 1.318.466,16 

 Σύνολο εκτάκτων εξόδων: € 2.193.821,51 875.289,90 1.318.531,61 

      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 41.240.036,97 36.210.703,19 5.029.333,78 
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Η αύξηση των εξόδων στη χρήση 2016 σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση 2015, οφείλεται κυρίως α) σε αποσβέσεις 100% παγίων τρίτων ποσού 

€ 3.267.775,40 ( υπάρχουν ισόποσα έσοδα) και β) σε αύξηση των εξόδων 

προηγουμένων χρήσεων ποσού € 1.318.466,16 (βλ. κατωτέρω παραγρ. 2.9. 

“Αποτελέσματα”. 

  

Τα ανωτέρω έξοδα κατανεμήθηκαν ως εξής: 
 
 

  

Χρήση 2016 Χρήση 2015  ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 9.164.473,79 8.260.315,76 904.158,03 

 Τόκοι & Συναφή Έξοδα « 523.837,21 613.615,23 -89.778,02 

 Κόστος κύριας δραστηριότητας  « 26.090.129,06 26.461.482,30 2.896.422,16 

 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα « 65,45 0,00 65,45 

 Έκτακτες ζημίες « 0,00 0,00 0,00 

 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων « 2.193.756,06 875.289,90 1.318.466,16 

 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη 

ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

 

3.267.775,40 0,00 0,00 

Σύνολο € 41.240.036,97 36.210.703,19 5.029.333,78 

 
 
2.3 Πάγια στοιχεία  

 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα 

έξοδα εγκαταστάσεως και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό 

των € 282.243.556,70 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 

134.045.273,24 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 

148.198.283,46. 

 
 Οι αποσβέσεις των παγίων με τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα αποτελέ-

σματα της χρήσης 2016 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 9.946.729,34 έ-

ναντι ποσού € 6.299.639,23 της χρήσης 2015 ποσά με τα οποία επιβαρύνθη-

καν τα αποτελέσματα χρήσης, ενώ οι αναλογούσες αποσβέσεις επί των επι-

χορηγήσεων για πάγια στοιχεία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 

7.886.957,65 έναντι ποσού 4.298.065,09  της χρήσης 2015, ποσά με τα ο-

ποία ωφελήθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως. Η αύξηση στη χρήση 2016 σε 
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σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015 τόσο των αποσβέσεων παγίων, όσο 

και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων, οφείλεται κατά ποσό € 3.267.775,40 σε 

αποσβέσεις 100% παγίων τρίτων και αντίστοιχων επιχορηγήσεων για τα ο-

ποία φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Αγρινίου (κινητός εξοπλισμός λει-

τουργίας ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ Π.Ε. Αιτ/νιας και κτίριο Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π..)  

 

  2.4 Δάνεια 

 

 Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την 

ALPHA Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα και την τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται 

στο ποσό των € 11.324.985,59 από το οποίο ποσό € 10.753.132,26 αφορά 

μακροπρόθεσμες δόσεις των δανείων με χρόνο λήξης μετά την 31.12.2017 

και ποσό € 571.853,33 αφορά βραχυπρόθεσμες δόσεις των δανείων πληρω-

τέες στην επόμενη χρήση 2017. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

         ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΔΑΝΕΙΟ Νο1 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2015 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ  ΛΗΞΗ ΥΠΟΛ.2016 

Α-11204 8.870.950,72 288.746,30 381.450,88 31/12/2035 8.582.204,42 

Α-11205 1.345.072,48 65.690,62 57.838,12 31/12/2030 1.279.381,86 

ΣΥΝΟΛΟ 10.216.023,20 354.436,92 439.289,00   9.861.586,28 

      
      

                ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 

ΔΑΝΕΙΟ Νο1 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2015 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ  ΛΗΞΗ ΥΠΟΛ.2016 

Α-4217771266 895.277,73 101.268,48 1.147,45 26/5/2024 794.009,25 

Α-4217768842 578.653,62 64.748,76 € 7485,26 25/5/2024 513.904,86 

ΣΥΝΟΛΟ 1.473.931,35 166.017,24 8.632,71   1.307.914,11 

      
      
               ΔΑΝΕΙΑ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ) 

ΔΑΝΕΙΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2015 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ  ΛΗΞΗ ΥΠΟΛ.2016 

Λ 264-62-
001063-96 185.987,01 30.501,81 18.386,24 1/12/2020 155.485,20 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.324.985,59 

 

 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση των δανείων κατά την 31.12.2016 

προκύπτει μετά την Αναχρηματοδότηση των δανείων του Τ. Π. κ Δανείων. 

Μετά την αναχρηματοδότηση των δανείων του Τ.Π. κ’ Δ ( Σύμβαση 

1961/31.3.2016) τα δάνεια συγχωνεύθηκαν σε δύο ως εξής: Το πρώτο ποσού 

€ 8.870.950,72 με τοκοχρεωλυτική απόσβεση έως 31.12.2035 και το δεύτερο 

ποσού € 1.345.072,48 με τοκοχρεωλυτική απόσβεση έως 31.12.2030, με α-

ποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι ετήσιες υποχρεώσεις του Δήμου για το-

κοχρεολύσια. 

 

Όπως προκύπτει από την ως άνω ανάλυση ο Δήμος στη χρήση 2016 δεν έ-

λαβε νέο δάνειο. 

 
 
2.5 Απαιτήσεις & υποχρεώσεις  
 

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται 

στο ποσό των € 3.058.152,27 συμπεριλαμβανομένων και των βραχυπρόθε-

σμων τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού €  

763.314,42 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 10.165.345,33. 

 
 
 
2.6 Διαθέσιμα 

 
 Τα διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.12.2016 ανέρχονται στο ποσό 

των € 8.770.323,26 έναντι ποσού € 7.719.832,48 κατά την 31.12.2015 και τα 

οποία αναλύονται : 

 Ταμείο  €  2.930,68 

 Καταθέσεις όψεως :  

- Τ.Π.Δ. « 7.220.894,91  

- Τράπεζα Πειραιώς « 1.543.191,84  

    -     Alpha Bank « 3.305,83 8.767.392,58 
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  Σύνολο €  8.770.323,26 

 
 
2.7 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των € 

18.935.668,59   και το οποίο αναλύεται: 

 
 Απαιτήσεις € 10.165.345,33 

 Διαθέσιμα « 8.770.323,26 

Σύνολο € 18.935.668,59 

 

Η σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

έχει ως εξής: 

 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

= 
18.935.668,59 

=  6,19 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.058.152,27 

 
ήτοι τα κυκλοφορούντα στοιχεία υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υπο-

χρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων σε 

καθυστέρηση θα εισπραχθεί . 

Η ανωτέρω σχέση, αφού ληφθούν υπόψη και οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ε-

νεργητικού και Παθητικού, όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω στην παραγρ. 

2.8, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ. Λογ/μοί Ενεργητικού 

          (18.935.668,59 + 2.024.904,46) 
= 

20.960.573,05 
=5,93 

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ. Λογ/μοί Παθητικού 

          (3.058.152,27+ 477.918,38) 

3.536.070,65 

 
 
 2.8 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού – Παθητικού 

 

 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ : 

 

- Πρόβλεψη εσόδων ύδρευσης – αποχέτευσης  € 643.767,55 
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- Πρόβλεψη εσόδων ΔΕΗ για τέλη καθαριότητας και Τ.Α.Π    

Δ΄  τριμήνου 2015  (βεβαιωθέντα στη χρήση 2017) € 1.221.873,14 

-Πρόβλεψη τόκων του Τ.Π.κ Δ. € 127.375,75 

- Πρόβλεψη λοιπών εσόδων € 31.888,02 

Σύνολο € 2.024.904,46 

 

 

 

 
 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ:                                                                       

- Πρόβλεψη εξόδων Δ.Ε.Η.  Δ΄  τριμήνου 2016 € 477.918,38 

Σύνολο € 477.918,38 
 
 
2.9 Αποτελέσματα  

 Το συνολικό αποτέλεσμα του Δήμου από το 2011, (μετά την εφαρμογή 

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) μέχρι και τη χρήση 2016 ανέρχε-

ται στο συνολικό ποσό των €  3.514.138,79 (πλεόνασμα) και το οποίο εμφανί-

ζεται στο λογαριασμό του παθητικού Α.Ι.V. “Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο”. 

 
Τα αποτελέσματα της χρήσεως συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 Έσοδα χρήσεως € 41.560.032,18 

 Έξοδα χρήσεως « -41.240.036,97 

 € 319.995,21 

   
Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων παγίων και αναλογουσών απο-

σβέσεων επιχορηγήσεων είναι: 

  Αποτελέσματα χρήσεως ως ανωτέρω € 319.995,21 

Πλέον: Αποσβέσεις παγίων « 9.946.729,34 

Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων « -7.886.957,65 

Πλεόνασμα προ αποσβέσεων € 2.379.766,90 
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 Το αποτέλεσμα χρήσεως, πλεόνασμα ποσού € 319.995,21 μειώθηκε κατά € 

741.092,80 σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρή-

σεως (πλεόνασμα ποσού € 1.061.088,01). 

Η μείωση του πλεονάσματος οφείλεται κυρίως στην αύξηση στη χρήση των 

παρακάτω εξόδων, που περιλαμβάνονται στο λογ.82.00 “Έξοδα προηγουμέ-

νων  χρήσεων” και στο Λογ.60 “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού”. 

 

  

ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ 

- Δικαστικές αποζημιώσεις που επιβά-

ρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως € 364.012,89 75.294,69 288.718,20 

-Διαγραφές απαιτήσεων, κυρίως προ-

στίμων αυθαιρέτων » 475.989,55 183.562,40 292.427,15 

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » 10.650.281,06 10.522.438,39 127.842,67 

Σύνολο 

   

708.988,02 

 

 

 

2.10 Κεφάλαιο 

Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό € 66.844.805,76 και τα Ί-

δια Κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό  € 156.517.878,34. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όλα 

όσα παραπάνω εκτέθηκαν και αφού έκρινε, επί παρόντων 6 μελών,   

 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     

 

 
Συντάσσει την έκθεση διαχείρισης του Δήμου Αγρινίου για τη διαχειριστική χρή-

ση 2016, ως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, η οποία μαζί 

με τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα 

διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για την έγκρισή τους. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθμό  153/2017 

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

    (Τ.Υ.)                                         (Τ.Υ.)                                                (Τ.Υ.) 

 

 

       ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΖΩΝΑΡΑΣ                 .…………….                        

           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 


