
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/13-1-2014

     Από το πρακτικό 3/13-1-2014 της Ειδικής Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  13- Ιανουαρίου -2014 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ  τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό  16/9-
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  συνέταξε την έκθεση  επί των οικονομικών καταστάσεων του 2011    Δήμου 

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

στήριξη της εργασίας απολογισμού –ισολογισμού 2011 

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

ημερήσιας διάταξης.

Αριθ.  Απόφ.  6/2014    ΕΓΚΡΙΣΗ   ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ  ΚΑΙ  ΕΤΗΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

        Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το   θέμα   είπε ότι:  

Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια  μέσου του δημάρχου στη
δημαρχιακή  επιτροπή  λογαριασμό  της  διαχείρισης  του  οικονομικού  έτους  που  έληξε.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνει  ο
λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του  άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται
ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει,  ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή
υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα  προελέγχει και, το αργότερο
πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον  απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το
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κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο 
δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και  τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους  στο δημοτικό  συμβούλιο,  ελέγχονται από έναν
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων κάθε
οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους
αυτού.
Ο  ορκωτός  ελεγκτής  -  λογιστής,  για  τον  έλεγχο  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  (ισολογισμού,  λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους
κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των
διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο
Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού
και  Κοινοτικού Κώδικα και  των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι  οποίες  αφορούν το οικονομικό,  λογιστικό  και 
διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην
οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του
για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
4. Το  συμβούλιο  μέσα  σε  προθεσμία  δύο  (2)  μηνών  αφότου  παρέλαβε  τον  απολογισμό  ή  και  τον  ισολογισμό  και  τα
αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού
ή και του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό  συνεδρίαση, στην
οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο
ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού
ελεγκτή - λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η
εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη  συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο
έλεγχο στο Δήμο.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με
όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο
στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1)  μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,   επιβάλλονται σε βάρος των
υπαιτίων οι  κυρώσεις  του  άρθρου 26 του π.δ.  774/1980 και  παράλληλα διενεργείται  έκτακτος  γενικευμένος  έλεγχος  στη
διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε
μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας»

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
δημοσίευση των προϋπολογισμών,  απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν
την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και
οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα,
οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο
δήμος ή η κοινότητα.

Επειδή ο Δήμος ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ.1772/6-12-2013  απόφαση Δημάρχου
Ελαφονήσου, ορίστηκε η κ. Φλώρου Ιωάννα ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και ο  αναπληρωτής του για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων του έτους  2011   
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου  Ελαφονήσου  για το
οικον. έτος 2011 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 2/2014 απόφασή της σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον απολογισμό, ισολογισμό και
αποτελέσματα χρήσης του Δήμου της χρήσης 2011,  υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του
οικονομικού έτους 2011,  προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση.

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, παραθέτω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε 
• Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
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• το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
• την υπ’ αριθμ 2/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελε-

σμάτων χρήσης του οικονομικού έτους και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής 
• την υπ’ αριθμ1772/6-12-2013  απόφαση Δημάρχου Ελαφονήσου, για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του ανα-

πληρωτή του
• τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους 2011
• την εισήγηση του προέδρου

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.  Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2011 όπως εμφανίζονται συ-
νημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.

3. Την  αποστολή  της  παρούσας  απόφασης  και  των  δικαιολογητικών  που  ορίζονται  στο  άρθρο  24  του  ν.3202/2003  στο

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  6/2014 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 3/13-1-2014  υπογράφεται 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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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ για το έτος: 2011  

Κωδικοί
αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός

0 Τακτικά Έσοδα 558.132,48
1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 16.728,90
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 3.985,40
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 4.321,92
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 67.710,59
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 508.028,35
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 39.173,50

Σύνολo Πόρων 1.198.081,14

Κωδικοί
αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Απολογισμός

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 146.885,12
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 188.150,47
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 9.935,41
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00
66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 21.592,21
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 13.283,66
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 23.053,39
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 55.712,70
   
 Επενδύσεις  
71 Αγορές 12.553,03
73 Έργα 112.560,14
74 Μελέτες 5.094,05
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00
9111 Αποθεματικό 0,00

Σύνολo εξόδων και πληρωμών 588.820,18
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ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2011

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)   (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά

κλειόμενης
Αξία

κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2011

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 56.267,72 56.267,62 0,10   Ι.  Κεφάλαιο 1.716.653,68

56.267,72 56.267,62 0,10

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
επενδύσεων-Δωρεές παγίων

     3.  Δωρεές παγίων 22.041,98

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 50.842,25 0,00 50.842,25      4.   Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.211.059,05
     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής
χρήσεως 27.711,29 16.492,34 11.218,95 1.233.101,03

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 1.193.896,99 471.058,05 722.838,94

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 9.751,17 2.166,06 7.585,11   IV. Αποτελέσματα εις νέο 
     2.   Ορυχεία 
Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση 9.585,54 0,00 9.585,54        Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο -3.026,21

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 1.237.945,41 132.100,32 1.105.845,09
     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού 
κοινής χρήσεως 535.350,94 127.504,56 407.846,38 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑIV) 2.946.728,50

     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις 
κοινής χρήσεως 60.191,45 43.134,37 17.057,08

     4.   Mηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις 
          & Λοιπός Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 122.384,82 120.407,51 1.977,31

     5.   Μεταφορικά μέσα 140.329,75 124.955,78 15.373,97 1.Προβλέψεις γιά αποζημίωση προσ/κού 9.830,00

     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 58.237,69 50.120,72 8.116,97

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.446.227,30  1.087.939,71 2.358.287,59

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      1. Προμηθευτές 82.567,07
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     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 5.798,47      5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 5.427,55

     6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.822,29

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.364.086,06      8. Πιστωτές διάφοροι 2.454,49

      1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 11.521,63

      Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.439,63 9.082,00

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 609.260,96

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 618.342,96

2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 71.329,58 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 2.928,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 3.053.758,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.053.758,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά

κλειόμενης
χρήσεως 2011

Ποσά
κλειόμενης

χρήσεως 2011

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 130.333,75 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -3.026,21

   2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 3.612,79 Υπόλοιπο  ελλείμματος εις νέο -3.026,21

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 364.205,78 498.152,32

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 449.379,36

   Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 48.772,96

   Πλέον: Άλλα έσοδα 113.091,99

   Σύνολο 161.864,95 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, 23/12/2013
   Μείον :   1. Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 272.984,48

                   3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 3.368,61 276.353,09

   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -114.488,14
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Πλέον :

                   4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.235,01

                Μείον:

                   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 597,70 5.637,31

   Ολικά αποτελέσματα ( έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -108.850,83

ΙΙ  ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
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                  1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 101.555,51

                  3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4.269,11 105.824,62

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) -3.026,21  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μείον :

               Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 238.517,91
               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος 238.517,91 0,00   'ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                  

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ -3.026,21                                 'Α.Τ   Σ 271781

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014
 Η ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15061

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

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
 ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 125

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του "Δήμου Ελαφονήσου"  οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη 
μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 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 των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.  
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του "Δήμου Ελαφονήσου" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική 
του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις β)  Ο Δήμος 
Eλαφονήσου άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 1/1/2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999).
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