
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-1-2014

     Από το πρακτικό 2/13-1-2014 της Ειδικής Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην  Ελαφόνησο σήμερα την  13- Ιανουαρίου -2014 ημέρα   Δευτέρα  και  ώρα  12.30 το Δημοτικό

Συμβούλιο συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ  τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με

αριθμό   15/9-1-2014  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αρώνη  Γεωργίου,  που

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους

Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και

λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους

ήταν:                                                                                                                                                                

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)           

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 

                    Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η κ. Ιωάννα Φλώρου Ορκωτή Λογίστρια της εταιρείας ΣΟΛ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ      η οποία και υπογράφει την απογραφή της περιουσίας –ισολογισμό έναρξης   του 

Δήμου Ελαφονήσου, ο κ Θάνος Καραγιλάνης  εκπρόσωπος του Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ. ΕΠΕ που είχε αναλάβει 

την στήριξη της εργασίας απογραφής έναρξης..

Στη συνέχει δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το μοναδικό  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφ. 5/2014   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

        Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το   θέμα   είπε ότι:  

      Κατά τη συνεδρίαση 5  της  29ης Μαρτίου   2013  είχαμε   μεταξύ άλλων  θέμα την   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και ελήφθη  η 21/2013 ΑΔΣ πλην όμως διαπιστώθηκε ότι δεν  είχε τηρηθεί ορθά η διαδικασία γιατί α] δεν

ήταν το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης  και β] δεν είχε κληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ο  ορκωτός λογιστής. Ως εκ

τούτου  επαναφέρουμε το θέμα  προκειμένου να ληφθεί  ορθά η απόφαση και να θεωρήσουμε την ΑΔΣ 21/2012 ως  μη

ειλημμένη και  επαναφέρουμε το θέμα.
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Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 μέχρι την 28-02-2011 ολοκληρώνεται η 
απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, 
καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 74445/29-12-2010 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ  (Φ.Ε.Κ. 
2029/ τεύχος Β’/27-12-2010) η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-02-2011 και 
παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της 
προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για 
τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρ-
ξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία το Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση 
την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την 
έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό 
πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις
επί του θέματος αυτού.

Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό 
τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η 
οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Ελαφονήσου  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 1415/2-9-
2011 απόφαση Δημάρχου συνέταξε την Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών 
στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011 του Δήμου  Ελαφονή-
σου ο ορισμένος ορκωτός ελεγκτής – λογιστής προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου.

Με την  31/15-6-2012  και  την εν συνεχεία  υπ αριθμ. 11/8-3-2013 ορθή απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, καταχωρήθηκε η απογραφή έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου.

Η αναλυτική έκθεση της επιτροπής έχει ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΤΗΣ 01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Ι.α. Θεσμικό πλαίσιο :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/10 ο Δήμος Ελαφονήσου παραμένει ως ένας εκ των 325, 
πλέον, Καλλικρατικών Δήμων, διατηρώντας την διοικητική και εδαφική του αυτονομία και ακεραιότητα.

Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του ανωτέρω νόμου, όλοι οι Καλλικρατικοί δήμοι θα πρέπει 
να προβούν σε απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, κα-
θώς και των διαθεσίμων χρηματικών του μέσων.

Η απογραφή έναρξης, εκτός από υποχρέωση του Δήμου, αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή της διπλο-
γραφικής λογιστικής μεθόδου που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν απο την 01η Ιανουαρίου του 2011 όλοι οι 
Καλλικρατικοί Δήμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Καλλικράτη.

Τέλος για τον καθορισμό της διαδικασίας και τον τρόπο της σύνταξη της απογραφής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 
74445/2010 απόφαση του υπουργού εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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ΙΙ.β. Επιτροπή απογραφής :

Για την σύνταξη της απογραφής έναρξης του Δήμου μας ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 1415/2-9-2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ειδική επιτροπή απογραφής με την ακόλουθη διάρθρωση :

Α/α Όνομα Ιδιότητα

1 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

3 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΕΛΟΣ

4 ΤΖΕΡΕΦΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΜΕΛΟΣ

5 ΛΙΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ

6 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

Λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού στον Δήμο μας αποφασίστηκε 
η συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (οικονομολόγο - λογιστή) για να αναλάβει το έργο ανάθεση της απογρα-
φής του εμπειρίας.

Έργο της επιτροπής απογραφής 

ΙΙ.α. Διαδικασία πραγματοποίησης της απογραφής έναρξης. 

Η απογραφή πραγματοποιήθηκε σε 4 φάσεις, βάσει των διατάξεων της ΥΑ 74445/10, ως εξής :

• Σε πρώτη φάση καταγράφηκαν τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου και οι άμεσα πληρωτέες υποχρεώσεις 
του.

• Σε δεύτερη φάση καταγράφηκαν τα έσοδα (εισπρακτέες απαιτήσεις) και τα έξοδα (άμεσα καταβλητέες 
υποχρεώσεις) του Δήμου με επείγοντα χαρακτήρα.

• Σε τρίτη φάση καταγράφηκαν τα κινητά και κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία, οι χρηματοδοτήσεις, οι 
δανειακές και γενικά οι συμβατικές υποχρεώσεις. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των εσόδων και κάθε είδους νο-
μικών εκκρεμοτήτων.

• Σε τέταρτη φάση καταγράφηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για τη παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν πρωτόκολλα παράδοσης-παρα-
λαβής, τα οποία υπογράφηκαν αρμοδίως και επισυνάπτονται στη παρούσα έκθεση.

Αναλυτικά τα πρωτόκολλα είναι τα εξής:

• Πρωτόκολλο χρηματικών διαθεσίμων

• Έντυπα φυσικής καταγραφής της κινητής περιουσίας 

• Πρωτόκολλο καταγραφής των συνεχιζόμενων συμβάσεων

• Πρωτόκολλο καταγραφής των άμεσα καταβλητέων υποχρεώσεων

1. Τα στοιχεία που συνέλεξε η επιτροπή:.
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Η επιτροπή απογραφής συνέλεξε στοιχεία από :

 την φυσική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρε-
σίες του Δήμου.

 τα αρχεία του Δήμου (για την αποτίμηση της περιουσίας και τα ολοκληρωμένα έργα)

 τα υποθηκοφυλακεία Νεάπολης

1. Οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν.

 Η αποτίμηση των ακινήτων πραγματοποιήθηκε με το σύστημα του αντικειμενικού προσ-
διορισμού και με την σύνταξη των σχετικών φύλλων υπολογισμού. 

 Για την αποτίμηση των κοινοχρήστων συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία κόστους των τελευταί-
ων 12 ετών και αφαιρέθηκαν οι αναλογούσες αποσβέσεις (όπως αυτό ορίζεται στο ΠΔ 315/99).

 Για την αποτίμηση των λοιπών παγίων (πλην ακινήτων και κοινοχρήστων) ακολουθήθη-
καν οι παρακάτω διαδικασίες:

• Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως, εμφανίζονται στον ισολογισμό 
έναρξης με την ιστορική αξία κτήσης τους μειωμένη με τις αποσβέσεις που αναλογούν.

 Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί μέχρι 31/12/10 εμφανίζονται με 
αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ.

 Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξία κτήσης μικρότερη από 1.200 ευρώ εμφα-
νίζονται με αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ, ως πλήρως αποσβεσθέντα.

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία βάσει των διατάξεων του ΠΔ 299/03 , μπορούν να αποσβένονται εφ’ άπαξ εμ-
φανίζονται με αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ (όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές)

• Οι απαιτήσεις του Δήμου από βεβαιωμένες οφειλές τρίτων προς το Δήμο, βασίζονται στα εισπρακτέα 
υπόλοιπα που εμφανίζονται στους απολογιστικούς πίνακες.

 Για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων του Δήμου συγκεντρώθηκαν όλες οι υποχρε-
ώσεις που προκύπτουν από νόμιμα δικαιολογητικά μέχρι 31/12/10 και παρουσιάζονται στις σχετικές λίστες που 
παραδόθηκαν από την οικονομική υπηρεσία.

 Οι αποσβέσεις έγιναν με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 299/03 και της παρ.1.1.108 του ΠΔ 
315/99.

3. Τα βασικά προβλήματα που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία απογραφής ήταν τα εξής:

 Επίπεδο λογιστικής διαχείρισης :  

Στον Δήμο Ελαφονήσου δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι και την 01η Ιανουαρίου 2011 η διπλογραφική λογιστική 
μέθοδος. 

 Ύπαρξη και πληρότητα αρχείων :   

Με εξαίρεση την μη εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, η οργάνωση της οικονομικής διαχείρισης
του Δήμου βρίσκεται σε καλό επίπεδο, γεγονός που αντανακλάται στην πληρότητα των στοιχείων που κρίθηκαν 
αναγκαία και χρησιμοποιήθηκαν για την απογραφή έναρξης. 

 Ανταπόκριση υπηρεσιών στη διαδικασία απογραφής :   

Η ανταπόκριση των υπηρεσιών ήταν άμεση, παρά τον αυξημένο όγκο της καθημερινής τους εργασίας, ενώ θα 
πρέπει να τονιστεί ότι για την απογραφή εργάστηκαν πολλές ώρες πέραν του ωραρίου τους. 

1. Ι. Καταγραφή και αποτίμηση των παγίων στοιχείων καθώς και κάθε μορφής πάγιας και μακροπρόθεσμης 
επένδυσης του Δήμου.

Λόγω της μη εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, ο Δήμος Ελαφονήσου προέβει στις ακόλουθες 
ενέργειες για την καταγραφή και αποτίμηση της περιουσίας του :

Η επιτροπή απογραφής προέβει σε φυσική απογραφή της κινητής περιουσίας του Δήμου συντάσσοντας αναλυτι-
κές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 

• την περιγραφή τους, την χρονολογία και την αξία κτήσης τους

• τις αποσβέσεις που έχουν υπολογιστεί μέχρι την ημέρα που έγινε η απογραφή έναρξης (31/12/2010).
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• τον τόπο εγκατάστασης του περιουσιακού στοιχείου.

• εάν τα πάγια στοιχεία βρίσκονται σε ενέργεια ή είναι αδρανή.

Η συγκεντρωτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων όπως προσδιορίστηκε από την καταγραφή και αποτί-
μησή τους είναι η ακόλουθη:

Περιγραφή Αξία κτήσης Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη 
αξία

Γήπεδα-οικόπεδα 50.842,25 € 0,00 € 50.842,25 €

Αγροί 9.585,54 € 0,00 € 9.585,54 €

Πλατείες – Πάρκα – 
Παιδότοποι

20.915,49 € 10.598,75 € 10.316,74 €

Οδοί-Οδοστρώματα κοι-
νής χρήσης 1.101.708,43

€
375.446,10 € 726.262,33 €

Πεζοδρόμια κοινής χρή-
σεως

9.751,17 € 1.353,79 € 8.397,38 €

Εγκαταστάσεις ηλεκτρο-
φωτισμού κοινής χρήσε-
ως 535.350,94 € 82.909,82 € 452.441,12 €

Λοιπές μόνιμες εγκατα-
στάσεις κοινής χρήσεως

66.987,25 € 41.705,67 € 25.281,58 €

Κτίρια και Τεχνικά έργα
1.237.945,41

€
83.279,54 € 1.154.665,87 €

Μεταφορικά μέσα 140.329,75 € 116.204,59 € 24.125,16 €

Έπιπλα 49.364,04 € 49.128,53 € 235,51 €

Λοιπά έξοδα εγκατα-
στάσεως

26.481,89 € 26.481,81 € 0,08 €

ΙΙ. Η καταγραφή και η αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και ο τρόπος αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε

Ο Δήμος Ελαφονήσου δεν τηρούσε οργανωμένη αποθήκη και για το λόγο αυτό δεν καταγράφηκαν αποθέματα.
2. Τεχνικά έργα του Δήμου
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Τα Τεχνικά έργα του Δήμου που ήταν την 1/1/2011 υπό κατασκευή, όπως προκύπτουν από την κατάσταση του 
Αντιδημάρχου του Δήμου, κ. Ανομίτρης Διονύσιος, που επισυνάπτεται, ήταν συγκεντρωτικά τα εξής:

Κατηγορία έργων Ποσό σύμβασης

Τιμολογηθέν
ποσό

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ (ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ)

32.725,00 € 23.955,79 €

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟ-
ΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

165.942,00 € 0,00 €

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 92.189,00 € 0,00 €

Σύνολο τεχνικών έργων (υπό κατασκευή) 290.856,00 € 23.955,79 €

Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται εν μέρει από πηγές χρηματοδότησης εκτός Δήμου, ως εξής:

Φορέας χρηματοδότησης
Ποσό συνολι-
κής χρηματο-
δότησης

Ποσό υπολοι-
πόμενης χρημα-
τοδότησης

ΘΗΣΕΑΣ 186.000,00 € 186.000,00 €

Σύνολο 186.000,00 € 186.000,00 €

Από το «ΘΗΣΕΑ» ποσό χρηματοδότησης 186.000,00 € αφορά το έργο «Εκπόνηση μελέτης για το βιολογικό κα-
θαρισμό-αποχέτευση Ελαφονήσου».

3. Συμμετοχές και τίτλοι του Δήμου.

Οι συμμετοχές και οι τίτλοι του Δήμου, όπως προσδιορίστηκαν από την καταγραφή και την αποτίμησή τους 
έχουν ως εξής:

Ο πίνακας περιέχει:

• είδος συμμετοχής ή τίτλου

• αριθμό τεμαχίων

• αξία αποτίμησης τίτλου

Είδος τίτλου ή συμμετοχής
Αριθμός
μετοχών

Αξία κτήσης

Λακωνικές και Κυθηραϊκές γραμμές 1979 5.798,47
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Είδος τίτλου ή συμμετοχής
Αριθμός
μετοχών

Αξία κτήσης

Ναυτική Εταιρεία Ελαφονήσου

4. Η καταγραφή και αποτίμηση των απαιτήσεων

Οι απαιτήσεις του Δήμου υπολογίστηκαν με βάση τις βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές προς το Δήμο, οι 
οποίες προκύπτουν από τίτλους βεβαίωσης. Οι απαιτήσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά στα βιβλία του Δήμου 
και συγκεντρωτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία απαίτησης Ποσό

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 15.843,55 €

Σύνολο απαιτήσεων 15.843,55 €

5. Η καταμέτρηση των χρηματικών διαθεσίμων

Αυτή έγινε με βάση πρωτόκολλο καταμέτρησης μετρητών και δικαιολογητικών εγγράφων των τραπεζών 
(extrait) που αποδεικνύουν τις χρηματικές τοποθετήσεις του Δήμου σε αυτές. Αναλυτικά τα χρηματικά διαθέσιμα
του Δήμου κατά τη 1/1/2011 είχε ως εξής:

Κατηγορία διαθεσίμων Ποσό

Καταθέσεις σε τράπεζες 508.028,35 €

Σύνολο διαθεσίμων 508.028,35 €

Στο συνολικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων δεν περιλαμβάνονται ανεξόφλητες επιταγές, τις οποίες δεν εμ-
φανίστηκαν οι δικαιούχοι να εισπράξουν από τη τράπεζα.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανά κατηγορία προορισμού, όπως προκύπτει από το βιβλίο τρεχουμένων λο-
γαριασμών, παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα.

Κατηγορία βιβλίου 
τρεχουμένων λογαρια-
σμών

Ποσό

Τακτικά 383.736,68 €

Έκτακτα ανειδίκευτα 7.529,99 €

Έκτακτα ειδικευμένα 116.761,68 €

Σύνολο διαθεσίμων 508.028,35 €

Τα έκτακτα ανειδίκευτα αναλύονται: 2.776,39 € από τόκους και 4.753,60 € από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. κλπ.
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Τα έκτακτα ειδικευμένα αναλύονται σε: ΣΑΤΑ: 66.576,23 €, επισκευή σχολείων 995,50 €, κοιν/κη βιβλιοθήκη 
1.405,80 €, πριμ παραγ/τας 1.067,88 €, πολιική προστασία 7.390,17 €, πυροπροστασία 7.878,73 €, επενδύσεις 
έργα 1.433,74 € και λειτουργικές δαπάνες κοιν/τας 30.016,63 €.

6. Χρεόγραφα.

Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου και η επιτροπή απογραφής, διαπιστώθηκε ότι ΔΕΝ 
υπήρχαν χρεόγραφα που να ανήκουν στο Δήμο. Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε για μελλοντικό επανέλεγ-
χο με σκοπό την πιστοποίηση του αποτελέσματος του ανωτέρω ελέγχου.

7. Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου

Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου και η επιτροπή απογραφής, διαπιστώθηκε ότι μέχρι 
και την 01/01/2011 ΔΕΝ είχαν συνομολογηθεί δάνεια ανάμεσα στο Δήμο και σε κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυ-
μα, φορέα ή οργανισμό (ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ιδιωτικές τράπεζες κ.α.).

Οφειλές του Δήμου στο προσωπικό.

Ο Δήμος βάση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης οφείλει στην υπάλληλο ΔΕ, Τζερεφού Φραντζεσκούλα το ποσό
των 3.696,00 € στις 31/12/2010.

Οι οφειλές του Δήμου προς τρίτους (προμηθευτές, εργολάβους, πιστωτές κλπ).

Ο προσδιορισμός των οφειλών προς τρίτους πραγματοποιήθηκε με βασικό κριτήριο τη νομιμοποίηση των δαπα-
νών αυτών. Τα σημεία που προσδιόρισαν τη νομιμότητα των οφειλών ήταν 3, η ανάληψη των σχετικών δαπα-
νών, η ύπαρξη διαδικασίας ανάθεσης (απευθείας ανάθεση, διαγωνιστική διαδικασία) και τέλος η ύπαρξη δικαιο-
λογητικού παραλαβής-εκτέλεσης-πιστοποίησης των δαπανών.

Αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και κάθε άλλο πιστωτή ή δικαιούχο χρημάτων ανα-
φέρεται σε επισυναπτόμενη κατάσταση, όπου αναφέρονται υποχρεώσεις προς

• προμηθευτές παγίων

• εργολάβους

• προμηθευτές υλικών

• προμηθευτές υπηρεσιών

Το συνολικό ποσόν που οφείλει ο Δήμος σε τρίτους (προμηθευτές) έχει ως εξής:

Είδος οφειλής Ποσό

Οφειλή σε προμηθευτές 19.357,39 €

Οι υποχρεώσεις του Δήμου διαχωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, ανάλογα με το χρόνο λήξης
τους (χρονικό σημείο διαχωρισμού είναι η 31/12/2011). Από το σύνολο των υποχρεώσεων, ποσό 23.053,69 
Ευρώ είναι βραχυπρόθεσμο και ποσό 0,00 Ευρώ είναι μακροπρόθεσμο.

Μη νόμιμες δαπάνες

Δεν υπήρχαν οφειλές που δεν πληρούσαν την νομιμότητα των δαπανών αυτών.

8. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπογραφείσες συμβάσεις που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί 

Μέχρι 31/12/2010 είχαν υπογραφεί συμβάσεις συνολικού ύψους 290.856.00 ευρώ.

Η σύνθεση των δαπανών που είχαν αναληφθεί έχει ως εξής:

Είδος αναληφθείσας δαπάνης Συμβατικό Ποσό Ανεκτέλεστο ποσό

Τεχνικά έργα 290.856,00 € 266.900,21 €

9. Κρατήσεις. Αναλυτική κατάσταση για ποσά που κρατήθηκαν από τρίτους και οφείλονται

Κατά τη 1/1/2011 δεν υπήρχαν οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς.

Υποχρεώσεις προς την εφορία: 
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Κατά την 1/1/2011 δεν υπήρχαν οφειλές προς την εφορία.
10. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού Ποσό

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

(έσοδα από ΔΕΗ μηνών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010)

30.832,95
€

Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού Ποσό

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

(έξοδα για ΔΕΗ μηνών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010)

3.837,03 €

11. Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν (αναπόσβεστες) στα βιβλία του Δήμου έχουν ως ακολούθως:

Είδος-κατηγορία επιχορήγησης Υπόλοιπο επιχορηγήσεων προς απόσβεση

ΣΑΤΑ 244.661,43 €

ΕΠΤΑ 400.361,52 €

ΘΗΣΕΑΣ 322.701,12 €

ΥΠΕΣΔΔΑ 157.377,82 €

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 25.141,64 €

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2.598,38 €

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 37.714,92 €

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΤΑ 66.576,23 €

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1.433,74 €

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΥΡΟ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 7.875,73 €
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Είδος-κατηγορία επιχορήγησης Υπόλοιπο επιχορηγήσεων προς απόσβεση

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 7.390,17 €

Σύνολο επιχορηγήσεων 1.273.832,71 €

12. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και λοιπές περιπτώσεις

Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου επιβαρύνονται με οιωνοί έξοδα τα οποία ονομάζονται προβλέψεις και έχουν
σκοπό να «ισορροπήσουν» τη σχέση εσόδων και εξόδων. Τα οιωνοί αυτά έξοδα ονομάζονται προβλέψεις και

αφορούν ποσά ανεπίδεκτα εισπράξεως από τις απαιτήσεις του Δήμου, ποσά με τα οποία πιθανόν να επιβαρυνθεί
ο Δήμος μελλοντικά από έκτακτους κινδύνους και από αποζημιώσεις και έξοδο του προσωπικού (αφορά το προ-

σωπικό που δικαιούνται αποζημίωσης από το Δήμο).

Οι προβλέψεις που αναφέρονται παραπάνω, υπολογίστηκαν και έχουν ως εξής:

Είδος-κατηγορία πρόβλεψης Σύνολο

Για επισφαλείς απαιτήσεις 2.439,63 €

Για αποζημίωση προσωπικού 8.558,25 €

Σύνολο προβλέψεων 10.997,88 €

13. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Αποφάσεις για εντάξεις έργων και δράσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα, των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η
εκτέλεση.

Έργο
Είδος-κατηγορία επι-

χειρησιακού προ-
γράμματος

Ποσό

Μελέτη για βιολογι-
κό καθαρισμό-απο-
χέτευση κοινότητας

Ελαφονήσου

ΘΗΣΕΑΣ 165.942,00 €

Οδοποιία Ελαφονή-
σου

92.189,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 258.131,00 €

14. Οι αμφισβητήσεις νομικού χαρακτήρα

Δεν εμφανίσθηκαν αμφισβητήσεις νομικού χαρακτήρα κατά την διάρκεια της απογραφής έναρξης.
15. Καθαρή θέση του Δήμου
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Η καθαρή θέση του Δήμου διαμορφώνεται βάσει της εξίσωσης 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ = ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Ενεργητικού 3.047.977,04 €

Μείον

Σύνολο Υποχρεώσεων ……………… €

Σύνολο καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) ……………… €

Έχει δε ως εξής:

ΚεΚ Κεφάλαιο του Δήμου 1.716.653,68 €

Δωρεές παγίων και απόκτηση λόγω χρησικτησιών
ακινήτων 22.041,98 €

Επιχορηγήσεις 1.273.832,71 €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.012.528,37 €

,Τέλος πρέπει να γίνει γνωστό πως τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην Απογραφή Έναρξης του Δήμου είναι δυ-
νατόν να ενσωματωθεί κατά το κλείσιμο της χρήσης 2011 του Δήμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 
των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ΔΚΚ. 

Με την έννοια αυτή θα πρέπει στο προσάρτημα του Ισολογισμού να αναφέρονται αυτές οι παραλείψεις ή λάθη 
της Απογραφής Έναρξης και να γίνεται η διόρθωση με λογιστικές εγγραφές στις πράξεις Ισολογισμού (εγγραφές 
κλεισίματος Ισολογισμού).

Επισυνάπτεται ο πίνακας του ισολογισμού έναρξης.

Για την επιτροπή απογραφή

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αθ. Καραγιλάνη  εκπρόσωπο της εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ ΕΠΕ στην οποία 
είχε ανατεθεί η σύνταξη του ισολογισμού και της απογραφής έναρξης (με την 1521/15-9-2011 απόφαση Δημάρ-
χου) ο οποίος εξέθεσε την πορεία  της εργασίας ο  και παρατήρησε  ότι  ο Δήμος Ελαφονήσου σύμφωνα με  τα 
στοιχεία που προέκυψαν από την εργασία, είναι ένας εύρωστος και υγιής Δήμος για τα οικονομικά του μεγέθη. 
Στη συνέχεια  έθεσε υπόψη του συμβουλίου την έκθεση  του Ορκωτού Λογιστή  

 κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΛΩΡΟΥ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές  Α.Ε.Ο.Ε)  η οποία έχει ως εξής:

«Έκθεση επί της Κατάστασης απογραφής έναρξης

Ελέγξαμε την ανωτέρω κατάσταση απογραφής έναρξης του Δήμου Ελαφονήσου της 1ης Ιανουαρίου 2011. 

Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής έναρξης

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρ-
ξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999, σχετικά με την 
κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση κα-
θορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της κατάστασης αυτής, απαλλαγμένης από ου-
σιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

1

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΡ4-2Σ1



 Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν 
να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής έναρξης είναι απαλλαγμένη από 
ουσιώδες σφάλμα. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά 
στην κατάσταση απογραφής έναρξης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμ-
βανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος της κατάστασης απογραφής έναρξης, οφειλόμε-
νου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της κατάστασης απογραφής 
έναρξης του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και
του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων, που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης της κατάστασης απογραφής έναρξης.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν 
βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

 Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας,  η ανωτέρω κατάσταση απογραφής έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
τη χρηματοοικονομική θέση του Δήμου Ελαφονήσου κατά την 1 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999 που είναι σχετικές με την κατάρτιση αυτής της 
κατάστασης απογραφής έναρξης» 

Ύστερα από αυτά σας καλώ αφού εξετάσετε  τα ανωτέρω στοιχεία να αποφασίσουμε σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έκανε διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  5 /2014 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 2/13-1-2014υπογράφεται ως ακολούθως.

      Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης                                                             ΜΑΡΙΑ Γ.ΑΡΩΝΗ-ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -  ΑΡΩΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΡΩΝΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                       ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑ Σ.ΑΡΩΝΗ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                    ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, - ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                     

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

 Αξία
κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστ
η αξία

  

  
Α.ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Β. ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

 Ι. Κεφάλαιο 1.716.653,68

4. Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως

26.481,89 26.481,81 0,08  Σύνολο 1.716.653,68

Σύνολο 
ακινητοποιήσεων

26.481,89

0
,
0
0

26.481,81 0,08   

Γ.ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  

ΙΙ.Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις

 

ΙΙ. Διαφορές 
αναπρ/γής 
επιχ. 
επενδύσεων 

 

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 50.842,25 0,00 50.842,25  

3.Δωρεές 
παγίων & 
απόκτηση λογω
χρησικτ.ακινητ
ων

22.041,98

1α.Πλατείες-πάρκα-
παιδότοποι κοινής 
χρήσεως

20.915,49 10.598,75 10.316,74  
4.Επιχορηγήσει
ς επενδύσεων

1.273.832,71
1β.Οδοί-
οδοστρώματα κοινής 
χρήσεως

1.101.708,
43

375.446,10 726.262,33  Σύνολο 1.295.874,69

1γ.Πεζοδρόμια κοινής
χρήσεως

9.751,17 1.353,79 8.397,38   

2.Αγροί δάση 9.585,54 0,00 9.585,54  
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
(ΑI+AII)

3.012.528,37

3.Κτίρια & Τεχνικά 
έργα

1.237.945,
41

83.279,54 1.154.665,87   

3β.Εγκαταστάσεις 
ηλεκτροφωτισμού 
κοινής χρήσης

535.350,94 82.909,82 452.441,12  
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

3γ.Λοιπές εγκ/σεις 
κοινής χρήσεως

66.987,25 41.705,67 25.281,58  
1.Προβλέψεις 
για αποζημίωση
προσωπικού

8.558,25

4.Μηχανήματα-
τεχνικές εγκατ. & 
λοιπός μηχ. εξοπλ.

122.384,82 118.580,82 3.804,00  
Σύνολο 
προβλέψεων

8.558,25

5.Μεταφορικά Μέσα 140.329,75 116.204,59 24.125,16   
6.Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισμός

49.364,04 49.128,53 235,51   

7.Ακινητοποιήσεις 23.955,79 0,00 23.955,79  Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ  
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υπό εκτέλεση ΙΣ

Σύνολο 
ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

3.369.120,
88

879.207,61 2.489.913,27  
ΙΙ.Βραχυπρόθε
σμες 
Υποχρεώσεις

 

  1.Προμηθευτές 19.357,39

  
11.Πιστωτές 
διάφοροι 3.696,00

ΙΙΙ.Συμμετοχές & 
άλλες μακρ/σμες 
απαιτήσεις

 Σύνολο 23.053,39

1.Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης

5.798,47   

Σύνολο 5.798,47   

  
Σύνολο 
υποχρεώσεων 
(ΓΙΙ)

23.053,39

Σύνολο Παγίου 
Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

2.495.711,82   

  
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ
ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 
2.Έξοδα 
χρήσεως 
δουλευμένα

3.837,03

ΙΙ.Απαιτήσεις  

Σύνολο 
μεταβατικών 
λογ/σμών 
Παθητικού

3.837,03

1.Απαιτήσεις από 
πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών

15.843,55   

Μείον προβλέψεις -2.439,63   
 13.403,92   

ΙV.Διαθέσιμα   
3.Καταθέσεις όψεως 
και προθεσμίας

508.028,35   

 508.028,35   
Σύνολο Κυκλοφ/ντος 
Ενεργητικού 
(ΔΙΙ+ΔΙV)

521.432,27   

   
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

  

2.Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα

30.832,95   

Σύνολο μεταβατικών 
λογαριασμών 
Ενεργητικού

30.832,95   

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(Β+Γ+Δ+Ε)

3.047.977,04  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
(Α+Β+Γ+Δ)

3.047.977,04

   
  

 
Ελαφόνησος

21/1/2013
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ

ΔΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 
ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελαφονήσου
  

 
 

  

  

  

  

 

  

  

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

  

  
  
  

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061

 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
 μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
 ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 125
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Έκθεση επί της Κατάστασης απογραφής έναρξης
Ελέγξαμε την ανωτέρω κατάσταση απογραφής έναρξης του Δήμου Ελαφονήσου της 1ης Ιανουαρίου 2011. 
Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής έναρξης
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999, σχετικά με την κατάρτιση 
αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της κατάστασης αυτής, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, με βάση τον έλεγχό 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής έναρξης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες 
σφάλμα. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά στην 
κατάσταση απογραφής έναρξης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος της κατάστασης απογραφής έναρξης, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της κατάστασης απογραφής έναρξης του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων, που 
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της κατάστασης απογραφής έναρξης.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για 
την ελεγκτική μας γνώμη.
 Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας,  η ανωτέρω κατάσταση απογραφής έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη 
χρηματοοικονομική θέση του Δήμου Ελαφονήσου κατά την 1 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999 που είναι σχετικές με την κατάρτιση αυτής της κατάστασης 
απογραφής έναρξης. 
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