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ABSTRACT 

 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι Ο.Τ.Α. άρχισαν να αποκτούν ολοένα 

και περισσότερες αρμοδιότητες, καθώς το κράτος αρχίζει να επικεντρώνεται πλέον 

στον επιτελικό σχεδιασμό και αφήνει στους Ο.Τ.Α την υλοποίηση του σχεδιασμού. Η 

ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και επιστημονική πληρότητα, μέσω των οποίων οι 

πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να πληροφορούνται για τον τρόπο εκτέλεσης της 

ασκούμενης πολιτικής, οδήγησαν στην εφαρμογή ενός διαφορετικού μοντέλου των 

οικονομικών συναλλαγών του δημοσίου.  

Έτσι λοιπόν, πέρα από την τήρηση του Δημόσιου Λογιστικού, το οποίο 

αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των εισπράξεων και πληρωμών, οι Ο.Τ.Α. 

οδηγήθηκαν στην εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής, το οποίο 

δεν καταργεί το πρώτο, απλά το συμπληρώνει. Μετά την ψήφιση του Π.Δ. 315/99, οι 

Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι στην τήρηση του συστήματος αυτού. 

Η πρόοδος των Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος, είναι 

σημαντική και χάρη σε αυτήν την προσπάθεια, ήταν δυνατή η συλλογή των στοιχείων 

αυτών που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω, ώστε να γίνει μια προσπάθεια μέτρησης 

της χρηματοοικονομικής επίδοσης κάποιων Ο.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης. 

Το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο γίνεται η οικονομική διαχείριση των Ο.Τ.Α., ενώ στο πρακτικό μέρος 

επιχειρείται να γίνει  η μέτρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης κάποιων Ο.Τ.Α. 

του Νομού Θεσσαλονίκης. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί βασικά να πραγματοποιηθεί 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α.). Τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η ανάλυση 

προέρχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις 10 Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης, 

υπογεγραμμένες από Ορκωτό Ελεγκτή, για τις οικονομικές χρήσεις 2001 ως και 

2003. Το δείγμα των Δήμων από τους οποίους αντλήθηκε η σχετική πληροφόρηση 

είναι οι εξής : Αγίου Αθανασίου, Κορδελιού, Μενεμένης, Νεάπολης, Χορτιάτη, 

Θέρμης, Λαγκαδά, Πανοράματος και Ωραιοκάστρου. Στα πλαίσια της προσπάθειας 

να αντιμετωπιστεί σφαιρικά το συγκεκριμένο θέμα, θεωρείται εξίσου σημαντικό τόσο 

το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος. 

Το θεωρητικό μέρος θα επιχειρήσει να παρουσιάσει συνοπτικά τον τρόπο με 

τον οποίο πραγματοποιείται η οικονομική διαχείριση των Ο.Τ.Α., τόσο στα πλαίσια 

του απλογραφικού όσο και στα πλαίσια του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής. 

Επιπλέον θα γίνει μια σύγκριση των δύο αυτών συστημάτων λογιστικής, και θα 

αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους καθένα από αυτά συνεισφέρει σημαντικά στην 

ορθή απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων. 

Το πρακτικό μέρος θα επιχειρήσει την μέτρηση της  χρηματοοικονομικής 

επίδοσης των προαναφερθέντων Ο.Τ.Α., τόσο για τον κάθε Δήμο διαχρονικά  (2001-

2003) όσο και συγκριτικά για το σύνολο των Δήμων. Η χρηματοοικονομική ανάλυση 

περιλαμβάνει ανάλυση κοινού μεγέθους, χρηματοοικονομικούς δείκτες, διαχρονική 

ανάλυση καθώς και υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης. 

 

 
1.2. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
 
Το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και διάφανη 

διαχείριση των οικονομικών του, έχει προχωρήσει στην θεσμοθέτηση διαφόρων 

νομοθετημάτων, τα οποία είναι δεσμευτικά ως προς την τήρηση τους. 

Ένα από τα βασικά νομοθετήματα πάνω στο οποίο βασίζεται η οικονομική 

διαχείριση των Ο.Τ.Α. είναι το  Β.Δ. 17/5-15/6/59, περί λογιστικού των Ο.Τ.Α., το 

οποίο εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και σήμερα. Σε αυτό το διάταγμα καθορίζεται το 

θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το λογιστικό σύστημα των Ο.Τ.Α., 

 4



δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες των δαπανών, έτσι ώστε να  

διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα στην οικονομική διαχείριση. 

Το Β.Δ. 17/5-15/6/59 χωρίζεται σε κεφάλαια και ασχολείται με περιγραφή 

διαδικασιών όπως : προϋπολογισμός και πιστώσεις (αρ.1-2 και 46-49), βεβαίωσης και 

είσπραξης εσόδων (αρ.3-5), ανάληψης δαπανών (αρ.11-19) και εκτέλεσης δαπανών 

(αρ.20-39). Τα ζητήματα απολογισμού ρυθμίζονται από τα άρθρα 40-44 και του 

ταμείου στα άρθρα 45-75. Επιπλέον στα άρθρα 76-80 περιλαμβάνονται ζητήματα 

ευθυνών, και τέλος στα άρθρα 81-91 ζητήματα οργάνωσης των οικονομικών 

υπηρεσιών των Δήμων καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για το λογιστικό των κοινοτήτων. 

Για τυχόν κενά ή ζητήματα τα οποία δεν ρυθμίζονται εξαντλητικά μέσα στο 

συγκεκριμένο διάταγμα, υπάρχουν συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι 

οποίες περιέχονται κυρίως στον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Δ.Κ.Κ.- Π.Δ. 

410/95, ο οποίος περιέχει επίσης ρυθμίσεις που αφορούν το λογιστικό των Ο.Τ.Α. 

(άρθρα 216-236),  Επιπλέον το Β.Δ. 318/69 ρυθμίζει ζητήματα βεβαίωσης και 

είσπραξης εσόδων, όπως επίσης και το Β.Δ. 224/ 9-20/10/58. 

Πέρα από τα προαναφερθέντα νομοθετήματα περί οικονομικής διαχείρισης 

των Ο.Τ.Α., υπάρχουν και άλλα τα οποία καλύπτουν πιο εξειδικευμένα ζητήματα 

όπως έργα, μελέτες, προμήθειες, ζητήματα προσωπικού, των οποίων η παράθεση δεν 

κρίνεται σκόπιμη στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. 

Όλες οι προαναφερθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις διασφαλίζουν την νόμιμη 

λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού, όπως ονομάζεται, και το οποίο αποτελεί ένα 

σύστημα λογιστικής που παρακολουθεί την κίνηση των εσόδων και εξόδων ενός 

Δημόσιου Οργανισμού, καταγράφοντας τις συναλλαγές αυτές με προκαθορισμένες 

εγγραφές. Το Δημόσιο Λογιστικό αποτελεί ένα απλογραφικό σύστημα λογιστικής και 

μπορεί εύκολα να παρομοιασθεί με το σύστημα τήρησης των Βιβλίων Εσόδων-

Εξόδων των εταιριών του Ιδιωτικού Τομέα. 

Ο έλεγχος της εφαρμογής των νομοθετημάτων, περί Δημόσιου Λογιστικού 

διεξάγεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους, το οποίο στελεχώνεται από 

δικαστικούς λειτουργούς. Ο έλεγχος που διεξάγει το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά 

κυρίως την τήρηση και την νομιμότητα των οικονομικών διαδικασιών και μπορεί να 

οδηγήσει ακόμα και σε καταλογισμό ευθυνών, τόσο σε υπαλλήλους που εμπλέκονται, 

όσο και σε αιρετούς οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της διοίκησης του Οργανισμού, σε 

περίπτωση που αυτοί δεν λειτουργούν βάσει των σχετικών διατάξεων. 
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Πέρα από την τήρηση του Δημόσιου Λογιστικού, οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. για 

μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών 

οδήγησαν στην ανάγκη για πληρέστερη παρακολούθηση των οικονομικών 

συναλλαγών. Η απλή παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων δεν ήταν πλέον 

επαρκής για να καλύψει τις ουσιαστικές ανάγκες των Ο.Τ.Α. , οι οποίες αυξάνονται 

διαρκώς στα πλαίσια ενός ευρύτερου εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, άρχισαν να μεταφέρονται στους 

Ο.Τ.Α. ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες καθώς και πόροι για την εκπλήρωση 

αυτών. Το κράτος επικεντρώνεται πλέον στον επιτελικό σχεδιασμό, ενώ αφήνει στους 

Ο.Τ.Α, οι οποίοι είναι καλύτεροι γνώστες των περιφερειακών θεμάτων, την 

υλοποίηση του σχεδιασμού. Η υλοποίηση αυτή απαιτεί και την εξεύρεση πόρων όχι 

μόνο στα πλαίσια της εισπρακτικής λογικής αλλά και στα πλαίσια της δημιουργίας 

ανάπτυξης. Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στην ανάγκη για εφαρμογή ενός 

διαφορετικού μοντέλου των οικονομικών συναλλαγών του δημοσίου, ήταν η ανάγκη 

για πλήρη διαφάνεια και επιστημονική πληρότητα, μέσω των οποίων οι πολίτες θα 

έχουν την δυνατότητα να πληροφορούνται για τον τρόπο εκτέλεσης της ασκούμενης 

πολιτικής, έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ενημερωμένους πολίτες. 

Όλες οι παραπάνω ανάγκες οδήγησαν τελικά στην ψήφιση του Π.Δ. 315/99 με 

το οποίο εισάγεται η υποχρεωτική τήρηση του Διπλογραφικού Συστήματος 

Λογιστικής από 1-1-2000 για όσους Δήμους ή Κοινότητες έχουν πληθυσμό πάνω από 

5.000 κατοίκους ή έχουν ύψος ετήσιων εσόδων πάνω από 500.000.000 δραχμές. Το 

Π.Δ. 315/99 εξακολουθεί να εφαρμόζεται παράλληλα με την τήρηση του Δημόσιου 

Λογιστικού, από το οποίο και αντλεί την πρωτογενή πληροφόρηση, προκειμένου να 

συνταχθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις των Ο.Τ.Α. πρέπει να απεικονίζουν την 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης αλλά και των πηγών 

χρηματοδότησης και να συντάσσονται βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών. Η ορθή απεικόνιση της οικονομικής θέσης των Ο.Τ.Α. ελέγχεται από Ορκωτό 

Ελεγκτή. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ :    H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

 
      2. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
 
 

2.1  Ο  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Από τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) και του Β.Δ. 15.6.59, συνάγεται 

ότι για τους Ο.Τ.Α., ο προϋπολογισμός έχει την έννοια της απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του οργανισμού 

για ένα οικονομικό έτος και κατατάσσονται στους ειδικούς λογαριασμούς, δηλαδή 

στα κεφάλαια και τα άρθρα αυτού. H διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού 

ορίζεται στο άρθρο 219 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στάδια : α) σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και εκτελεστικής έκθεσης από την 

Δημαρχιακή Επιτροπή, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, β) ψήφιση του προϋπολογισμού 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και γ) υποβολή Στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας για επικύρωση μέσα σε 10 ημέρες από την ψήφιση του. 

Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/99, το διαχειριστικό σύστημα των Ο.Τ.Α. δεν 

μπορούσε να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και να λειτουργήσει ως ένα 

πραγματικά χρήσιμο εργαλείο στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των 

Ο.Τ.Α. Το σύστημα του προϋπολογισμού και απολογισμού σχεδιάστηκε κυρίως με 

σκοπό την άσκηση ελέγχου στην ταμειακή διαχείριση των Ο.Τ.Α. 

Ο προϋπολογισμός δεν συντάσσεται με γνώμονα την δυνατότητα 

πραγματοποίησης εσόδων και με βάση αυτά την χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων του κάθε οργανισμού. Αυτήν την αδυναμία έρχεται να καλύψει το 

Π.Δ. 315/99, το οποίο υποχρεώνει στην τήρηση διπλογραφικού συστήματος 

λογιστικής, παράλληλα με την εφαρμογή του απλογραφικού, έτσι ώστε οι διαχείριση 

του δημόσιου χρήματος να γίνεται με πλήρη διαφάνεια. Ακόμα και μέσα στα πλαίσια 

αυτά ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να αποτελεί εργαλείο ελέγχου κυρίως όσον 

αφορά την νομιμότητα των πληρωμών αλλά και έχει την δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ αξιόλογο εργαλείο προγραμματισμού. 

Ο τύπος του προϋπολογισμού είναι ενιαίος για όλους τους Δήμους. Το σχέδιο 

του προϋπολογισμού αποτελείται από δύο σκέλη, τα έσοδα και τα έξοδα, τα οποία θα 

πρέπει να είναι ισοσκελισμένα μεταξύ τους. Τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα 

διακρίνονται σε γενικούς αλλά και σε ειδικούς λογαριασμούς. Οι γενικοί λογαριασμοί 

είναι κοινοί για τα έσοδα και τα έξοδα και διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα 
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ανειδίκευτα και έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και έξοδα. Οι ειδικοί λογαριασμοί στους 

οποίους διακρίνονται τα έσοδα είναι : τακτικά (κωδ. 0), έκτακτα (κωδ. 1), 

παρελθόντων ετών (κωδ. 2) και χρηματικό υπόλοιπο (κωδ. 3), ενώ οι αντίστοιχοι για 

τα έξοδα είναι : γενικά έξοδα (κωδ. 0), έξοδα υπηρεσιών(κωδ. 1), πληρωμές για 

μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους (κωδ. 2) , πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας 

πίστης (κωδ. 3), λοιπές δαπάνες (κωδ. 4)  και αποθεματικό (κωδ. 5). 

Το ποσό που προβλέπεται σε κάθε κωδικό αριθμό των εξόδων, ονομάζεται 

πίστωση. Η πίστωση από μόνη της δεν επαρκεί για την έγκριση πραγματοποίησης της 

δαπάνης. Πρέπει να γίνει η διάθεση της πίστωσης από κάποιο όργανο (Δημοτικό 

Συμβούλιο, Δημαρχιακή Επιτροπή ή Δήμαρχος), έτσι ώστε να εγκριθεί η δαπάνη και 

να είναι εκτελεστέα. Οι πιστώσεις διακρίνονται σε : α) τακτικές, οι οποίες 

χορηγούνται με τον προϋπολογισμό και αφορούν δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από 

πόρους που είναι γραμμένοι στο σκέλος των εσόδων, β) αναπληρωματικές, οι οποίες 

αναγράφονται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, γ) έκτακτες, οι οποίες 

χορηγούνται για έκτακτες ανάγκες, που δεν προβλέφθηκαν αρχικά, δ) ειδικές, που 

χορηγούνται για ειδική αιτία και ε) συμπληρωματικές, που χορηγούνται μετά την 

λήξη του οικονομικού έτους, για κάλυψη υπερβάσεων λόγω λογιστικού λάθους. 

Μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού, οι φορείς που ασκούν την 

οικονομική διαχείριση των Δήμων θα πρέπει να προσπαθούν να συγκρατήσουν τις 

δαπάνες εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Επειδή όμως είναι πρακτικά 

αδύνατον να προβλεφθούν όλες οι πιθανές ανάγκες, κατά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού, γι αυτό στο άρθρο 8 του Β.Δ. 15.6.59, προβλέπεται η δυνατότητα 

μεταφοράς πιστώσεων, δηλαδή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Για να είναι 

νόμιμη η αναμόρφωση θα πρέπει να γίνεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, όπως: 

α) η ανάγκη για αύξηση μιας πίστωσης να οφείλεται σε λόγους που δεν μπορούσαν 

να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, β) να μην πρόκειται για 

μείωση πίστωσης που προορίζονταν για την εκτέλεση έργου, εκτός αν υπάρχει 

αδυναμία εκτέλεσης του, οπότε και μπορεί η πίστωση να διατεθεί για την εκτέλεσα 

άλλου έργου, γ) αν η πίστωση αφορά νέο έργο, τότε απαιτείται τροποποίηση του 

τεχνικού προγράμματος, δ) αν μεταφέρεται πίστωση που προορίζονταν για 

λειτουργικές δαπάνες, να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας πραγματοποίησης αυτών, ε) 

να μην μεταφέρεται πίστωση που χορηγήθηκε για ειδικό σκοπό, στ) να μην πρόκειται 

για αύξηση των εσόδων, εκτός αν υπάρχουν βεβαιωμένοι κατάλογοι του εσόδου, με 

συνολικό ποσό μεγαλύτερο από αυτό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό, και 
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τέλος ζ) η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι πλήρως 

αιτιολογημένη.  

 Σχετικά με τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης των αναμορφώσεων, το 

άρθρο 8 του Β.Δ. 15.6.59 προβλέπει ότι η μεταφορά των πιστώσεων δεν θα γίνεται 

απευθείας αλλά μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο είναι 

η πίστωση που προορίζεται για την ενίσχυση πιστώσεων που κρίθηκαν ανεπαρκείς, 

έτσι ώστε να μην χρειαστεί να μειωθούν άλλες πιστώσεις. Ο περιορισμός που υπάρχει 

σχετικά με το αποθεματικό κεφάλαιο είναι ότι το ύψος του δεν μπορεί να ξεπερνά το 

4% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Λόγω αυτού του περιορισμού, το 

ύψος του αποθεματικού δεν αρκεί πάντα για να καλύψει όλες τις αναμορφώσεις, με 

αποτέλεσμα να πρέπει να μειωθεί κάποια άλλη πίστωση, προκειμένου να ενισχυθεί 

κάποια άλλη. Και στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των ποσών δεν γίνεται 

απευθείας από τις πιστώσεις που μειώνονται, αλλά μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 

500/11.1). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει επαρκές αποθεματικό για την 

κάλυψη της νέας πίστωσης, η αναμόρφωση γίνεται ως εξής : 

    Αύξηση εσόδου                                                          Ενίσχυση πίστωσης 

                                         >      Αποθεματικό      > 

   Μείωση πίστωσης          500/11.1                       Εγγραφή νέας πίστωσης 

 

Σε μια απλοϊκή προσπάθεια απεικόνισης των επιπέδων του λογιστικού των 

Ο.Τ.Α., σε σχέση με τον προϋπολογισμό, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις : 

 Ψήφιση και Έγκριση του προϋπολογισμού, όπου γίνεται μια εκτίμηση των 

εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους.  Η φάση αυτή αποτυπώνεται στο 

διπλογραφικό σε κωδικούς τάξεως (ομάδα 0) και συγκεκριμένα η ψήφιση στους 

λογαριασμούς 02.00 για τα έξοδα και 06.00 για τα έσοδα αντίστοιχα, ενώ η 

έγκριση στους λογαριασμούς 02.10 και 06.10 

 Εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπου εντάσσονται όλες οι διαδικασίες με τις 

οποίες κινούνται τόσο το κύκλωμα των εσόδων όσο και το κύκλωμα των εξόδων. 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες όπως ή βεβαίωση και είσπραξη των 

εσόδων καθώς και την έκθεση ανάληψης δαπάνης, την ενταλματοποίηση και 

εξόφληση των ενταλμάτων. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται διεξοδικά 

παρακάτω, όπως και ο τρόπος σύνδεσης τους με το διπλογραφικό. 

 Απολογισμός, όπου ουσιαστικά παρακολουθείται η εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και τυχόν αποκλίσεις από την αρχική έγκριση αυτού. 
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Καταλήγουμε λοιπόν πως ο ρόλος του προϋπολογισμού είναι αρκετά 

σημαντικός και πως λειτουργεί σαν ένα σύστημα που αποτελεί «οδηγό» για την 

λειτουργία του λογιστικού των Ο.Τ.Α. Το σύστημα αυτό δεν πρόκειται να καταργηθεί 

ή να αντικατασταθεί από το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής, απλά στα πλαίσια 

συλλειτουργίας των δύο αυτών συστημάτων, ο ρόλος του προϋπολογισμού μπορεί 

και πρέπει να αναβαθμιστεί από ένα απλογραφικό-ταμειακό σύστημα σε εργαλείο 

οικονομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. 

 

Στο διπλογραφικό σύστημα, ο προϋπολογισμός, όπως ήδη αναφέρθηκε, κάνει 

εγγραφές μόνο σε λογαριασμούς τάξεως (ομάδα 0), ως εξής : 

 Χρέωση 02.00 Προϋπολογισμός Εξόδων, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση 06.00 Προϋπολογισμός Εσόδων, βάσει του ΚΑΕ 

 

 Χρέωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση 06. 10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων, βάσει του ΚΑΕ 

 

Αλλά και οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, απεικονίζονται μόνο σε 

λογαριασμούς  τάξεως (ομάδα 0), ως εξής : 

 

 Χρέωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, βάσει του ΚΑΕ 

 Πίστωση 02.10.500.111 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων (αποθεματικό)                    

όταν το αποθεματικό (Κ.Α.Ε 500/11.1) επαρκεί για την αύξηση της πίστωσης 

ή 

 

 Χρέωση 02.10.500.111 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων (αποθεματικό)                    

Πίστωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, του ΚΑΕ που μειώνεται 

και 

  Χρέωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, του ΚΑΕ που αυξάνεται 

              Πίστωση 02.10.500.111 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων (αποθεματικό) 

όταν το αποθεματικό (Κ.Α.Ε 500/11.1) δεν επαρκεί για την αύξηση της πίστωσης, και 

διαμέσω αυτού μειώνεται η πίστωση ενός άλλου κωδικού εξόδου 

 

ή 
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 Χρέωση 02.10.500.111 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων (αποθεματικό)                    

Πίστωση 06.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων, του ΚΑΕ που αυξάνεται 

και 

  Χρέωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, του ΚΑΕ που αυξάνεται 

              Πίστωση 02.10.500.111 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων (αποθεματικό) 

Όταν ή αύξηση της πίστωσης, συνοδεύεται από μια αντίστοιχη αύξηση των εσόδων. 

 

 

2.2 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο κύκλωμα των εσόδων, είναι πιο απλές 

σε σχέση με αυτές των εξόδων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα έσοδα των Ο.Τ.Α. είναι 

περισσότερο συγκεκριμένα σε σχέση με τις δαπάνες. Οι δυο βασικές διαδικασίες που 

ακολουθούνται προκειμένου να εισπραχθεί ένα έσοδο είναι η βεβαίωση και κατόπιν η 

είσπραξη αυτού. Στο κύκλωμα των εσόδων επίσης, υπάρχουν κάποιες ειδικές 

διαδικασίες, που αφορούν συγκεκριμένα έσοδα όπως : από τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού, τέλη επί των εσόδων καταστημάτων εστίασης, τέλη διαφήμισης, τέλη 

κοινόχρηστων χώρων, τέλος παρεπιδημούντων και τέλος ακίνητης περιουσίας και οι 

οποίες θα περιγραφτούν παρακάτω. 

 

2.2.1 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Στα άρθρα 3, 5 και 53 του Β.Δ. 15/6/1959 δίνεται ο ορισμός της βεβαίωσης 

τόσο των εσόδων που προέρχονται από απαιτήσεις που δημιουργούνται από 

χρηματικούς καταλόγους, όσο και των εσόδων που είναι απαιτητά βάσει της οίκοθεν 

βεβαίωσης. 

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 3 του Β.Δ. 15/6/1959, ως βεβαίωση εσόδου 

εννοείται η εκκαθάριση μιας απαίτησης του Δήμου και ο προσδιορισμός του ποσού 

αυτής, του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας η οποία την δημιούργησε. 

Η εκκαθάριση μιας τέτοιας απαίτησης γίνεται από τις αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες και 

τα αρμόδια όργανα του Δήμου και αφορά τα έσοδα που γίνονται απαιτητά με την 

βεβαίωση των βεβαιωτικών καταλόγων. Στη περίπτωση αυτή ο βεβαιωτικός 

κατάλογος αποτελεί τον τίτλο είσπραξης. 
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Επιπλέον στο άρθρο 5 και 53 του Β.Δ. 15/6/1959, ορίζεται η οίκοθεν 

βεβαίωση των εσόδων, η οποία αφορά έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν απαιτεί την 

ύπαρξη τίτλων είσπραξης-βεβαιωτικών καταλόγων. Η είσπραξη των εσόδων αυτών 

γίνεται ταυτόχρονα με την δήλωση του υπόχρεου, οπότε και εκδίδεται το οίκοθεν 

βεβαιωτικό σημείωμα, ή η βεβαίωση τους συμπίπτει με την είσπραξη τους, όταν 

πρόκειται για έσοδα από εξωτερικές πηγές. 

Πέρα από την βεβαίωση του εσόδου με την ευρεία έννοια, υπάρχει και η 

ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η οποία εμπεριέχει την διαδικασία κατά την οποία 

το έσοδο εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου και προετοιμάζεται η 

είσπραξη του. 

Επίσης στο άρθρο 4 του Β.Δ. 15/6/1959, ορίζεται ως τίτλος βεβαίωσης κάθε 

έγγραφο που αποδεικνύει ή απλά βεβαιώνει την οφειλή προς τον Δήμο. Ειδικότερα 

νόμιμους τίτλους βεβαίωσης αποτελούν τα εξής έγγραφα : α) οι οριστικές και 

τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, β) οι 

πειθαρχικές αποφάσεις, γ) οι καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και λοιπών αρμόδιων δημόσιων και δημοτικών αρχών που εκδίδονται κατά την 

νόμιμη διαδικασία, δ) οι δηλώσεις των φορολογούμενων και οι φορολογικοί 

κατάλογοι, ε) οι χρεωστικές ομολογίες κάθε φύσης οφειλετών των δήμων. 

 

Η διαδικασία της βεβαίωσης  των εσόδων που γίνονται απαιτητά βάσει 

βεβαιωτικών καταλόγων, έχει ως εξής :  

 Συγκέντρωση των τίτλων βεβαίωσης των εσόδων από φόρους, τέλη, 

δικαιώματα κλπ. 

 Σύνταξη των χρηματικών καταλόγων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα στοιχεία 

των τίτλων βεβαίωσης, τα ονόματα των οφειλετών και τα εισπρακτέα ποσά. 

 Έγγραφη γνωστοποίηση αποσπάσματος στον οφειλέτη με απόδειξη και 

ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν να ασκήσει ένδικα μέσα εντός 20 

ημερών. 

 Υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, μετά την εκπνοή των προθεσμιών για 

την άσκηση προσφυγής. Οι κατάλογοι υπογράφονται από τον Δήμαρχο, τον 

προϊστάμενο της αρμόδιας για την βεβαίωση υπηρεσίας και τον υπάλληλο που 

τους συνέταξε και επιπλέον σφραγίζονται με την σφραγίδα του Δήμου. Μετά 

από αυτά, οι κατάλογοι αποτελούν πλέον τον νόμιμο τίτλο είσπραξης των 

εσόδων και η εγγραφή σε αυτούς είναι οριστική. 
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 Αποστολή του καταλόγου στον ταμία, σε τρία αντίτυπα με έγγραφο του 

Δημάρχου, συνοδευόμενος από περιληπτική κατάσταση με το όνομα του 

Δήμου, το αρμόδιο για την βεβαίωση ταμείο, το είδος του εσόδου, τον 

συνολικό αριθμό των οφειλετών και το ποσοτικό άθροισμα του τίτλου 

αριθμητικώς και ολογράφως.  

 Έλεγχος καταλόγων, μόλις αυτοί περιέλθουν στο ταμείο, από τον δημοτικό 

ταμία. 

 Έκδοση αποδεικτικού παραλαβής, από τον ταμία μέσα σε έναν μήνα από την 

παραλαβή των καταλόγων. Για κάθε κατάλογο εκδίδεται ξεχωριστό 

τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων. Η ημερομηνία 

έκδοσης του τριπλότυπου αποδεικτικού αποτελεί την ημερομηνία της 

ταμειακής βεβαίωσης του καταλόγου. 

 Καταχώρηση στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων του αποδεικτικού παραλαβής, 

από τον ταμία.  

 Παραλαβή αντίγραφου των αποδεικτικών παραλαβής από την υπηρεσία 

βεβαίωσης και το λογιστήριο,  μαζί με την περιληπτική κατάσταση. 

 Ατομικές ειδοποιήσεις και γενική πρόσκληση στους οφειλέτες, από τον 

δημοτικό ταμία, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα κατά την οποία ο 

κατάλογος βεβαιώθηκε στο ταμείο. 

 Παράδοση αντιγράφων των καταλόγων, από τον ταμία στον εισπράκτορα 

προκειμένου να επιμεληθεί της είσπραξης αυτών. 

 

Η διαδικασία της βεβαίωσης  των εσόδων που γίνονται απαιτητά βάσει 

οίκοθεν βεβαίωσης, έχει ως εξής : 

 Έκδοση υπηρεσιακού βεβαιωτικού σημειώματος (Υ.Β.Σ.), από το γραφείο 

εσόδων. Το Υ.Β.Σ. είναι εκδίδεται από το γραφείο εσόδων και είναι 

τριπλότυπο, από το οποίο το ένα παραμένει στο στέλεχος και τα άλλα δυο 

παραδίδονται στον οφειλέτη για να τα προσκομίσει στον εισπράκτορα, μαζί 

με το ποσό που οφείλει. Στο τριπλότυπο Υ.Β.Σ. αναγράφονται : ο οφειλέτης, η 

διεύθυνση του, το είδος του εσόδου, το ποσό της οφειλής και λοιπά στοιχεία 

προσδιοριστικά της αιτίας που δημιούργησε το έσοδο. 

 Προσκόμιση του Υ.Β.Σ. στον εισπράκτορα και έκδοση από αυτόν Διπλότυπου 

Είσπραξης, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Ο εισπράκτορας 

επισυνάπτει το ένα σημείωμα πίσω από το διπλότυπο είσπραξης και 
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επιστρέφει το άλλο στον εκδότη του Υ.Β.Σ., αφού έχει συμπληρώσει πάνω σε 

αυτό τα στοιχεία του αντίστοιχου διπλότυπου είσπραξης. 

 Ταξινόμηση των Υ.Β.Σ. κατά αύξοντα αριθμό και αρχειοθέτηση αυτών 

 Σύνταξη βεβαιωτικής κατάστασης με βάση τα Υ.Β.Σ., η οποία αποστέλλεται 

στο ταμείο. Η κατάσταση αυτή αναγράφει τα έσοδα κατά κωδικό αριθμό, τους 

οφειλέτες και τους αύξοντες αριθμούς των διπλοτύπων είσπραξης καθώς και 

των χρηματικών ποσών που εισπράχθηκαν. Σύμφωνα με το Β.Δ. 15/6/1959 η 

κατάσταση αυτή συντάσσεται στο τέλος κάθε μήνα, αλλά προκειμένου να 

παρακολουθείται ορθά το ταμείο καθημερινά, καλό είναι να συντάσσεται σε 

καθημερινή βάση. 

 Βεβαίωση των οίκοθεν εισπραχθέντων εσόδων με την έκδοση τριπλότυπου 

Αποδεικτικού Εισπρακτέων Εσόδων 

 Αποστολή αντιγράφων των τριπλοτύπων βεβαίωσης στο γραφείο εσόδων και το 

λογιστήριο για έλεγχο. 

 

Η βεβαίωση των εσόδων απεικονίζεται στο διπλογραφικό σύστημα τόσο σε 

λογαριασμούς τάξεως (ομάδα 0), όσο και σε λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, ως 

εξής : 

 Χρέωση 06.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση 06.21 Βεβαιωθέντα Έσοδα, βάσει του ΚΑΕ 

 Χρέωση 30 Απαιτήσεις, ανάλογα με τον οφειλέτη 

    Πίστωση ομάδας 7, ανάλογα με το έσοδο 

 

 

2.2.2 Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Η είσπραξη του εσόδου αποτελεί το αμέσως επόμενο στάδιο από την 

βεβαίωση και είναι η φάση της εξόφλησης των απαιτήσεων από οφειλέτες προς τον 

Δήμο. Σχετικά με την είσπραξη των εσόδων, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την 

είσπραξη δημοσίων εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε), 

όπως ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 229 Π.Δ. 410/95). Η είσπραξη των εσόδων 

διενεργείται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Τα αρμόδια για την είσπραξη 

όργανα είναι αποκλειστικά ο δημοτικός ταμίας και οι υπάλληλοι που τους έχουν 

ανατεθεί καθήκοντα εισπράκτορα. 
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 Η γενική διαδικασία που ακολουθείται για την είσπραξη των εσόδων, έχει ως 

εξής : 

 Καθημερινή είσπραξη με θεωρημένο διπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης. Η 

διάκριση οφείλεται στο πρόσωπο αυτού που διενεργεί την είσπραξη, οι μεν 

ταμίες εκδίδουν τα γραμμάτια και οι δε εισπράκτορες τα διπλότυπα 

είσπραξης.  Ένα γραμμάτιο ή διπλότυπο είσπραξης μπορεί να περιλαμβάνει 

πολλούς κωδικούς εσόδων, αρκεί να γίνεται ανάλυση των εισπραχθέντων 

ποσών ανά κωδικό. 

 Παράδοση των εισπράξεων στον ταμία αυθημερόν, από τους αρμόδιους 

εισπράκτορες. Οι εισπράκτορες επιπλέον παραδίδουν στον δημοτικό ταμία 

και τα χρησιμοποιούμενα βιβλία (διπλότυπα , υπηρεσιακά βεβαιωτικά 

σημειώματα). 

 Έκδοση γραμματίου παραλαβής τακτοποιητέων εισπράξεων, από τον ταμία και 

παράδοση αυτού του γραμματίου στους εισπράκτορες, με σχετική πράξη 

πάνω στο στέλεχος του τελευταίου διπλότυπου είσπραξης. Η σχετική πράξη 

υπογράφεται ταυτόχρονα από τον ταμία και τον εκάστοτε εισπράκτορα. 

 Έλεγχος λογαριασμών του εισπράκτορα από τον ταμία. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει την επαλήθευση του αθροίσματος των διπλοτύπων καθώς και 

του συνολικού αθροίσματος. 

 Πίστωση του βεβαιωτικού καταλόγου ή έκδοση αποδεικτικού εισπρακτέων για 

τα οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα. 

 Έκδοση γραμματίου είσπραξης και σύνταξη πράξης στο γραμμάτιο 

παραλαβής. 

 

Η είσπραξη των εσόδων απεικονίζεται στο διπλογραφικό σύστημα τόσο σε 

λογαριασμούς τάξεως (ομάδα 0), όσο και σε λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, ως 

εξής : 

 Χρέωση 06.21 Βεβαιωθέντα Έσοδα, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση 06.31 Απολογισμός Εσόδων, βάσει του ΚΑΕ 

 Χρέωση 38 Χρηματικά Διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής 

    Πίστωση ομάδας 30 Απαιτήσεις, ανάλογα με τον οφειλέτη. 
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2.2.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Στα πλαίσια της περιγραφής του κυκλώματος των εσόδων, θεωρείται σκόπιμο 

να περιγραφούν συνοπτικά κάποιες ειδικές διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται από 

όλους τους Δήμους, Δήμων, προκειμένου να εισπραχθούν κάποιες ειδικές κατηγορίες 

εσόδων. Παρακάτω θα περιγραφούν συνοπτικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται 

σχετικά με την είσπραξη των εσόδων αυτών. 

α) Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού αποτελούν ανταποδοτικό τέλος, με την 

έννοια ότι οτιδήποτε εισπράττεται, κατανέμεται αποκλειστικά σε δαπάνες παροχής 

υπηρεσιών και καθαριότητας, στους πολίτες. Η επιβολή αυτών γίνεται με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλους τους κατοίκους του 

Δήμου, άσχετα αν χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες υπηρεσίες ή όχι. Το τέλος πρέπει να 

καλύπτει όλες τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης των αντίστοιχων 

υπηρεσιών, γι αυτό και ο υπολογισμός του είναι πολύ σημαντικός. Προκειμένου να 

γίνει σωστός υπολογισμός πρέπει να γίνουν τα εξής : καθορισμός των συντελεστών 

και κλιμάκωση αυτών, καθορισμός της επιφάνειας των ακινήτων, δήλωση του 

υπόχρεου στη Δ.Ε.Η. μέσω του Δήμου, έλεγχος των δηλώσεων, επιβολή προστίμου 

σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, άσκηση προσφυγής-ένδικων μέσων, κλπ. 

Υπόχρεος για την καταβολή των τελών αυτών είναι ο καταναλωτής του ηλεκτρικού 

ρεύματος, στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι λογαριασμοί της Δ.Ε.Η. Η βεβαίωση 

του εσόδου συντελείται με την εγγραφή του υπόχρεου στον κατάλογο της Δ.Ε.Η. και 

δεν απαιτείται η σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου από τον Δήμο. Η Δ.Ε.Η. 

συνεισπράττει το τέλος το τέλος μαζί με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος 

και αποδίδει στον δήμο τα εισπραττόμενα τέλη μαζί με τις εκκαθαριστικές 

καταστάσεις, μέσα σε ένα τρίμηνο από τον μήνα στον οποίο ανήκει ο λογαριασμός. 

Επιπλέον, η Δ.Ε.Η. παρακρατεί ποσοστό 2% επί των εισπράξεων και πλέον Φ.Π.Α. 

18% στο ποσοστό αυτό, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δαπάνες είσπραξης του 

τέλους. Ακόμα, έχει το δικαίωμα να παρακρατεί  τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 

δήμων, από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 

β) Τα τέλη επί των εσόδων καταστημάτων εστίασης, τα οποία επιβάλλονται 

υποχρεωτικά σε όλους τους δήμους που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η επιβολή του τέλους γίνεται σε ποσοστό 

2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων που πουλούν προς κατανάλωση 

φαγητά, ποτά, καφέδες, αναψυκτικά, γλυκίσματα κλπ και διαθέτουν πάγκους ή 
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τραπεζοκαθίσματα. Το αντίστοιχο ποσοστό για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, 

καφετέριες κλπ ανέρχεται στο 5%. Το τέλος αυτό μπορεί να επιβληθεί με απόφαση 

Δ.Σ. και σε άλλου είδους καταστήματα π.χ. ειδών λαϊκής τέχνης, ενοικιάσεις σκαφών, 

αυτοκινήτων κλπ. Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται επί των ακαθαρίστων εσόδων 

από την πώληση των αγαθών ή την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να 

υπολογιστούν φόροι, τέλη κλπ δικαιώματα υπέρ δημοσίου ή τρίτων. Το τέλος 

βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από τον επιτηδευματία, ο οποίος στη συνέχεια 

το αποδίδει στον Δήμο, μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α. Αν οι υπόχρεοι 

δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. καταβάλουν το τέλος στον δήμο μέσα στις πρώτες δέκα 

ημέρες του επόμενου από την είσπραξη μήνα. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διενεργεί 

ελέγχους στα καταστήματα και να διασταυρώνει τα στοιχεία μέσω των οικονομικών 

εφοριών. Σε περίπτωση εντοπισμού επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν δήλωση, 

επιβάλλεται πρόστιμο, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου. 

γ) Τα τέλη διαφήμισης, τα οποία επιβάλλονται υπέρ Ο.Τ.Α., για κάθε 

διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, σε χώρους που βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων των δήμων. Τα τέλη διαφήμισης επιβάλλονται 

απευθείας από τον νόμο και συνεπώς η βεβαίωση και η είσπραξη τους από τον Δήμο 

είναι υποχρεωτική. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δίνεται μόνο το περιθώριο επιλογής του 

ανώτατου ή κατώτατου ορίου, που προβλέπει ο νόμος για κάθε κατηγορία 

διαφήμισης. Έπειτα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στο Δήμο την αίτηση τους, μαζί με 

σχετικό σχέδιο της διαφήμισης. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του νόμου και τυχόν σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Έπειτα καταβάλλεται το τέλος και δίνεται άδεια από τον Δήμαρχο για την διενέργεια 

της διαφήμισης. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει για πιθανές παράνομες 

διαφημίσεις και να επιβάλλει κυρώσεις, όπου απαιτείται, εφόσον υπάρχει σχετική 

έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου και απόφαση Δημάρχου. Η παραπάνω έκθεση και η 

σχετική απόφαση κοινοποιούνται στον υπόχρεο, προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα 

μέσα. 

δ) Τα τέλη κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 

χρήσης, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως κοινόχρηστοι χώροι 

εννοούνται πεζοδρόμια, οδοί, πλατείες και η κυριότερες περιπτώσεις για παραχώρηση 

της χρήσης αυτών γίνεται είτε για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, οπότε και το 

τέλος καταβάλλεται ετησίως, είτε για τεχνικοοικοδομικές εργασίες, οπότε και το 

τέλος καταβάλλεται μηνιαίως. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι  αυτό που καθορίζει 
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τους χώρους που θα παραχωρηθούν για χρήση, καθώς και το ύψος του τέλους κατά 

περίπτωση. Έπειτα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και δίνεται 

γνωμάτευση της αστυνομίας ότι δεν υφίστανται λόγοι δημόσιας ασφάλειας. Έπειτα 

καταβάλλεται το τέλος και δίνεται άδεια από τον Δήμαρχο, για χρήση των 

κοινόχρηστων χώρων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα διενέργειας αυτοψίας για αυθαίρετη 

χρήση κοινόχρηστων χώρων. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης συντάσσεται έκθεση 

ελέγχου του αρμόδιου υπαλλήλου του δήμου και κατόπιν απόφασης Δημάρχου 

επιβάλλονται κυρώσεις. Η παραπάνω έκθεση και η σχετική απόφαση κοινοποιούνται 

στον υπόχρεο, προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα. 

ε) Τα τέλη παρεπιδημούντων , που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο, 

στους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 339/76 και στις περιοχές που 

ορίζονται ως τουριστικοί τόποι. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί και σε λοιπούς 

δήμους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ποσοστό επιβολής ορίζεται 

στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και επιβάλλεται επί του καταβαλλόμενου 

μισθώματος κλίνης ενοικιαζόμενου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου σε οργανωμένη 

κατασκήνωση ή επί της τιμής κλίνης σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Το τέλος βαρύνει 

τον πελάτη και εισπράττεται από τον εκμισθωτή, ο οποίος στη συνέχεια το αποδίδει 

στον Δήμο, μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α. Αν οι υπόχρεοι δεν 

υπόκεινται σε Φ.Π.Α. καταβάλουν το τέλος στον δήμο μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες 

του επόμενου από την είσπραξη μήνα. Συγχρόνως, οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλλουν 

δήλωση στους δήμους με τα στοιχεία τους, το χρονικό διάστημα που αφορά το τέλος, 

το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται και αντίγραφο του εκκαθαριστικού 

σημειώματος του Φ.Π.Α. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους και να 

διασταυρώνει τα στοιχεία μέσω των οικονομικών εφοριών. Σε περίπτωση εντοπισμού 

επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν δήλωση και δεν κατέβαλαν το τέλος, συντάσσεται 

έκθεση ελέγχου του αρμόδιου υπαλλήλου του δήμου και κατόπιν απόφασης 

Δημάρχου επιβάλλονται κυρώσεις. Η παραπάνω έκθεση και η σχετική απόφαση 

κοινοποιούνται στον υπόχρεο, προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα. 

στ) Το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) , το οποίο υπολογίζεται επί της 

ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας κάθε Ο.Τ.Α. 

Το τέλος επιβάλλεται α) στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του 

έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους και β) 

στα πάσης φύσεως κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 
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ή εκτός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων 

οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Ο συντελεστής του τέλους 

καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κυμαίνεται μεταξύ 0,025% 

μέχρι 0,035%. Το τέλος βαρύνει για κάθε έτος τον κύριο, τον επικαρπωτή ή τον 

νομέα του ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υπολογίζεται ανάλογα για την 

μερίδα του κάθε συνιδιοκτήτη. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποβάλουν δήλωση, 

κατόπιν της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό των 

συντελεστών του Τ.Α.Π. Για τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται, το Τ.Α.Π. 

συνεισπράττεται από την Δ.Ε.Η., σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των λογαριασμών 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η Δ.Ε.Η αποδίδει στον Δήμο το 85% των 

εισπράξεων, ενώ το υπόλοιπο 15% παρακρατείται και κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. με 

κριτήρια που ορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών. Επιπλέον, η Δ.Ε.Η. παρακρατεί 

ποσοστό 2% επί των εισπράξεων και πλέον Φ.Π.Α. 18% στο ποσοστό αυτό. Για τα μη 

ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, η βεβαίωση του τέλους γίνεται από τον Δήμο με 

βεβαιωτικούς καταλόγους, με βάσει τις υποβληθείσες δηλώσεις ή στοιχεία που είναι 

γνωστά στον Δήμο. Έπειτα από την βεβαίωση του εσόδου διενεργούνται όλες οι 

προαναφερθείσες διαδικασίες περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση 

εντοπισμού υπόχρεων που δεν υπέβαλαν δήλωση και δεν κατέβαλαν το τέλος, 

συντάσσεται έκθεση ελέγχου του αρμόδιου υπαλλήλου του δήμου και κατόπιν 

απόφασης Δημάρχου επιβάλλονται κυρώσεις. Η παραπάνω έκθεση και η σχετική 

απόφαση κοινοποιούνται στον υπόχρεο, προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα. 

 

 

2.3 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο κύκλωμα των εξόδων, είναι πιο 

πολύπλοκες σε σχέση με αυτές των εσόδων. Αυτό γίνεται ώστε να διασφαλίζεται η 

νομιμότητα των δαπανών αλλά και η διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών. 

Προκειμένου να είναι εκτελεστές μια δαπάνη θα πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες 

όπως η ανάληψη της υποχρέωσης, η εκκαθάριση της δαπάνης και η εντολή για 

πληρωμή, και τελικά η πληρωμή της δαπάνης. Στο κύκλωμα των δαπανών επίσης, 

υπάρχουν κάποιες ειδικές διαδικασίες εξόφλησης αυτών, όπως η παγία προκαταβολή 

και οι προπληρωμές, οι οποίες θα περιγραφτούν παρακάτω. 
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2.3.1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Σχετικά με την Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης διαλαμβάνουν τα άρθρα 11-19 

του Β.Δ. 15/6/1959 και το άρθρο 3.3.101 παρ. 4 του Π.Δ. 315/99. Με τον όρο 

«ανάληψη δαπάνης ή υποχρέωσης» εννοείται η διοικητική πράξη με την οποία το 

αρμόδιο όργανο αποφασίζει την πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης. Για να γίνει 

αυτό προαπαιτείται η σύνταξη της Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) από την 

αρμόδια για την δαπάνη υπηρεσία, δηλαδή την υπηρεσία για χάρη της οποίας θα 

πραγματοποιηθεί η δαπάνη. Η υπηρεσία αυτή, μετά την σύνταξη της Ε.Α.Δ., 

ενημερώνει το Βιβλίο Καταχώρησης των Ε.Α.Δ. και προωθεί την έκθεση προς 

υπογραφή προς τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο για την διάθεση της πίστωσης 

διευθυντή.   

Η θεώρηση της έκθεσης γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία, η οποία 

ελέγχει την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης και την νομιμότητα της δαπάνης. Η 

Οικονομική Υπηρεσία μπορεί να εκφράσει της επιφυλάξεις της, σε περίπτωση που 

μια δαπάνη δεν είναι ‘προδήλως’ νόμιμη, ή δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον 

προϋπολογισμό, ή δεν καταλογίζεται στον σωστό κωδικό εξόδου αυτού. Σε 

περίπτωση που η Οικονομική Υπηρεσία δεν έχει καμία επιφύλαξη, προχωρά στην 

θεώρηση της Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης και την καταχωρεί στο Βιβλίο 

Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων. Έπειτα δίνεται η εντολή για την εκτέλεση της 

δαπάνης, από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή τον Δήμαρχο, ή την Δημαρχιακή Επιτροπή, 

ή το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την φύση και το ύψος της δαπάνης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για την εντολή εκτέλεσης 

δαπανών, σε περιπτώσεις όπως : επικοινωνίες. τηλεγραφικά, άμεση αποκατάσταση 

ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, φωτισμού και δρόμων, 

αποδοχές προσωπικού, έξοδα παράστασης, μισθώματα ακινήτων, εισφορές για την 

μισθοδοσία, υποχρεωτικές εισφορές βάσει του άρθρου 208 του Π.Δ. 410/95. 

Για ορισμένες δαπάνες που είναι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού 

χαρακτήρα αλλά διέπονται από νόμους, συμβάσεις, δικαστικές αποφάσεις ή 

πρόκειται για υποχρεωτικές εισφορές, έξοδα παράστασης, μισθούς, συντάξεις, 

επιδόματα, επιχορηγήσεις, ενοίκια ακινήτων, δάνεια κλπ, μπορεί να γίνει εφάπαξ 

ετήσια ανάληψη δαπάνης, στην αρχή του οικονομικού έτους. 

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις δαπανών, η ανάληψη των οποίων μπορεί να 

γίνει ταυτόχρονα με την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. Οι δαπάνες αυτές αφορούν 
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σε : αποδόσεις από τα έσοδα του προϋπολογισμού, αποδόσεις εισπραχθέντων 

κρατήσεων υπέρ τρίτων, αποδόσεις χρηματικών εγγυήσεων κατατεθειμένων στο 

δημοτικό ταμείο για διαφόρους λόγους, επιχορηγήσεις και συνδρομές του Δήμου σε 

ιδρύματα ή οργανισμούς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν 

καθιστά αυτομάτως μια δαπάνη ως νόμιμη. Η γενική αρχή, ότι για την διενέργεια 

οποιασδήποτε δαπάνης του δημοσίου είναι αναγκαίο καταρχήν η δαπάνη αυτή να 

προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη του νόμου, ισχύει και στους Ο.Τ.Α. Κατ 

εξαίρεση, είναι νόμιμη μια δαπάνη όταν δεν προβλέπεται από διάταξη του νόμου, 

εφόσον η δαπάνη αυτή εξυπηρετεί άμεσα την λειτουργική δραστηριότητα της 

υπηρεσίας ή συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού του 

οργανισμού και δεν υπερβαίνει το γενικά παραδεκτό μέτρο. Έτσι λοιπόν, οι Δήμοι 

μπορούν να εκτελούν πέρα από τις δαπάνες που προβλέπει ρητά ο νόμος, και δαπάνες 

οι οποίες είναι λειτουργικές ή εξυπηρετούν τους σκοπούς τους. 

Η ανάληψη της υποχρέωσης απεικονίζεται στο διπλογραφικό σύστημα μόνο σε 

λογαριασμούς τάξεως (ομάδα 0), ως εξής : 

 Χρέωση 02.21 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, βάσει του ΚΑΕ. 

 

 

2.3.2. Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο ορισμός της εκκαθάρισης της δαπάνης δίνεται από το άρθρο 20 του Β.Δ. 

15/6/1959 αλλά και στο Π.Δ. 315/99, ως την πράξη με την οποία αναγνωρίζεται η 

οφειλή του Δήμου ως νομίμως αναληφθείσα και υφιστάμενη, και παράλληλα 

προσδιορίζεται το ποσό αυτής. Στα πλαίσια της εκκαθάρισης, ένα μέρος του ελέγχου 

αφορά την τυχόν παραγραφή της υποχρέωσης. Η εκκαθάριση της δαπάνης συνιστά 

μια διακριτή φάση από αυτήν της πληρωμής, ιδιαίτερα σημαντική, αφού σε αυτήν 

ελέγχονται όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το σύννομο της δαπάνης. 

Σχετικά με την εκκαθάριση της δαπάνης διαλαμβάνουν τα άρθρα 20-22 του Β.Δ. 

15/6/1959. 

Η πράξη της εκκαθάρισης συντάσσεται επί των σχετικών τιμολογίων, 

λογαριασμών ή πιστοποιήσεων, τα οποία προσκομίζει η αρμόδια για την δαπάνη 

υπηρεσία προς το λογιστήριο. Στο λογιστήριο ελέγχονται τα δικαιολογητικά, το 

σύννομο της δαπάνης και τυχόν παραγραφή αυτής. Κατόπιν συντάσσεται η σχετική 
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πράξη, στην οποία εμφανίζεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό αυτής. Έπειτα, η 

πράξη της εκκαθάρισης υπογράφεται από τον Δήμαρχο, τον προϊστάμενο του 

λογιστηρίου και τον διευθυντή της αρμόδιας για την πίστωση υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι ελλιπή, η δαπάνη δεν 

έχει ‘προδήλως’ αναληφθεί νόμιμα και το λογιστήριο έχει την δυνατότητα να αρνηθεί 

την έκδοση του εντάλματος πληρωμής ή να μειώσει το πληρωτέο ποσό, εφόσον η 

αρμόδια για την δαπάνη υπηρεσία δεν φροντίσει για την συμπλήρωση των 

δικαιολογητικών. 

Μετά την εκκαθάριση της δαπάνης, ακολουθεί η εντολή πληρωμής, η οποία 

διενεργείται με την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής (Χ.Ε.Π.). Σχετικά 

με την έκδοση και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων ‘διαλαμβάνουν’ τα άρθρα 

23-24 του Β.Δ. 15/6/1959 καθώς και το άρθρο 114 του Π.Δ. 410/95. Επιπλέον, από τα 

άρθρα 17 και 21 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Π.Δ. 774/1980) 

προκύπτει ότι ο έλεγχος των δαπανών από τον αρμόδιο Πάρεδρο ή Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν περιορίζεται μόνο στην νομιμότητα των δαπανών, αλλά 

εκτείνεται και σε παρεμφερή ζητήματα. Ένα τέτοιο ζήτημα προς έλεγχο είναι η 

νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων πληρωμής και συγκεκριμένα των χρηματικών 

ενταλμάτων, όπου το βασικό στοιχείο κύρους αυτών είναι οι υπογραφές που αυτά 

φέρουν. Ένα άλλο βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να αναγράφεται επί των 

εκδιδομένων Χ.Ε.Π. είναι η αιτιολογία της πληρωμής, η οποία πρέπει να είναι πλήρης 

και σαφής. Η πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα 

του υπολόγου ή είναι άσχετη με τον σκοπό έκδοσης του Χ.Ε.Π., θεωρείται 

διαχειριστικό έλλειμμα και καταλογίζεται σε βάρος αυτού που έκανε την πληρωμή. 

Σε περίπτωση που ο ταμίας αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος, το 

γνωστοποιεί αυτό στον Δήμαρχο, με ρητή αναφορά στους λόγους της άρνησης αυτής. 

Αν ο Δήμαρχος απορρίψει τους λόγους αυτούς, τότε το ένταλμα εκτελείται και 

αποστέλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου τελικά κρίνεται αν η 

δαπάνη είναι νόμιμη ή όχι. Εάν η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, ο Επίτροπος συντάσσει 

φύλλο μεταβολών και ελλείψεων, το οποίο πρέπει να εκτελεστεί. Σε αντίθετη 

περίπτωση γίνεται καταλογισμός στον Δήμαρχο. 

Ως διαχειριστικό έλλειμμα μπορεί να οριστεί σύμφωνα με την νομολογία (Ν. 

2362/95), κάθε πληρωμή που δεν βασίζεται σε νόμιμο τίτλο ή σε διάταξη του νόμου,   

είτε η έλλειψη χρημάτων σε σχέση με αυτά που εμφανίζονται στα τηρούμενα βιβλία, 

είτε η παράλειψη είσπραξης οφειλόμενων εσόδων, είτε οποιαδήποτε πληρωμή σε 
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βάρος κρατικής επιχορήγησης αλλά και η μη καταχώρηση εισπράξεων ή πληρωμών 

στα βιβλία του ταμείου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθεί ο καταλογισμός σε 

βάρος του αρμόδιου για τις συγκεκριμένες πράξεις. 

Η εκκαθάριση της δαπάνης απεικονίζεται στο διπλογραφικό σύστημα, κατά την 

καταχώρηση του σχετικού παραστατικού, σε λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής ως 

εξής : 

 Χρέωση ομάδας 6 ή 2 ή 1, ανάλογα με την δαπάνη 

    Πίστωση ομάδας 5 , ανάλογα με τον δικαιούχο (50 ή 53) 

Επιπλέον η έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος, αποτυπώνεται στο 

διπλογραφικό σύστημα, μόνο σε λογαριασμούς τάξεως 

 Χρέωση, 02.30 Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση, 02.21 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις,  βάσει του ΚΑΕ 

 

2.3.3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΜΙΑ 

Μετά από την φάση της εκκαθάρισης και την έκδοση των χρηματικών 

ενταλμάτων, το λογιστήριο παραδίδει τα εντάλματα στον δημοτικό ταμία. Ο ταμίας 

με την σειρά του, ελέγχει την νομιμότητα, εγκυρότητα και κανονικότητα της 

δαπάνης. Μια δαπάνη είναι νόμιμη όταν προβλέπεται από διάταξη του νόμου και 

υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό. 

Σε περίπτωση που ο ταμίας αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος, το 

γνωστοποιεί αυτό στον Δήμαρχο, με ρητή αναφορά στους λόγους της άρνησης αυτής. 

Αν ο Δήμαρχος απορρίψει τους λόγους αυτούς, τότε το ένταλμα εκτελείται και 

αποστέλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου τελικά κρίνεται αν η 

δαπάνη είναι νόμιμη ή όχι. Εάν η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, ο Επίτροπος συντάσσει 

φύλλο μεταβολών και ελλείψεων, το οποίο πρέπει να εκτελεστεί. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το ποσό που καταβλήθηκε αποτελεί διαχειριστικό έλλειμμα και γίνεται 

καταλογισμός στον Δήμαρχο. 

Εφόσον δεν υπάρχει αμφισβήτηση του ταμία, ως προς την νομιμότητα της 

δαπάνης, η ταμειακή υπηρεσία ειδοποιεί τους δικαιούχους, για την είσπραξη των 

χρηματικών ενταλμάτων. Ο ταμίας οφείλει να ενεργήσει την πληρωμή στον 

πραγματικό δικαιούχο ή σε πληρεξούσιο αυτού. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας 

και της γνησιότητας της υπογραφής του δικαιούχου, ο ταμίας δικαιούται να ζητήσει 

οποιαδήποτε εξακρίβωση, που κατά την γνώμη του μπορεί να τον διασφαλίσει. 
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Τα χρηματικά εντάλματα που εξοφλούνται παραμένουν στο ταμείο, 

αποτελώντας στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης και υποβάλλονται στο τέλος του 

οικονομικού έτους στον Δήμαρχο και στην Δημαρχιακή Επιτροπή προς έγκριση, μαζί 

με τα υπόλοιπα στοιχεία του Απολογισμού. Τα εντάλματα που δεν εξοφλούνται μέχρι 

την λήξη του οικονομικού έτους, ακυρώνονται και επανεκδίδονται στο επόμενο έτος, 

σε σχετικό κωδικό εξόδων προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. 

Η εξόφληση της δαπάνης απεικονίζεται στο διπλογραφικό σύστημα, τόσο σε 

λογαριασμούς τάξεως όσο και σε λογαριασμούς  Γενικής Λογιστικής ως εξής : 

 Χρέωση ομάδας 5 , ανάλογα με τον δικαιούχο (50 ή 53) 

         Πίστωση 38 Χρηματικά Διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής 

 Χρέωση, 02.31 Απολογισμός Εξόδων,  βάσει του ΚΑΕ     

   Πίστωση, 02.30 Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες, βάσει του ΚΑΕ. 

 

 

2.3.4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Στα πλαίσια της περιγραφής του κυκλώματος των εξόδων, θεωρείται σκόπιμο 

να περιγραφούν συνοπτικά δύο διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν μια αρκετά συνήθη 

τακτική των περισσότερων Δήμων, όσον αφορά στον τρόπο πληρωμής των δαπανών 

τους. Οι διαδικασίες αυτές είναι : η προπληρωμή και η παγία προκαταβολή. 

 

2.3.4.1. Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Η προπληρωμή ακολουθείται σαν διαδικασία εξόφλησης μιας δαπάνης, 

εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή 

απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. (Π.Δ. 410/95). Επιπλέον 

στο άρθρο 32 του Β.Δ. 15/6/1959 αναφέρεται ότι η έγκριση των ενταλμάτων 

προπληρωμής γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η έκδοση τους γίνεται στο 

όνομα μονίμου υπαλλήλου του Δήμου.  Ο υπάλληλος αυτός είναι υπόλογος για την 

πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης, αλλά και για την απόδοση λογαριασμού, η 

οποία συνοδεύεται από τα σχετικά με την δαπάνη δικαιολογητικά αλλά και με τυχόν 

επιστροφή χρημάτων. Το χρονικό περιθώριο για την απόδοση του λογαριασμού είναι 3 

μήνες από την απόφαση του Δ.Σ. και πρέπει να γίνεται το αργότερο 1 μήνα πριν την 

λήξη του οικονομικού έτους.  Σχετικά με την προπληρωμή, το Π.Δ. 315/99 ορίζει ότι 

οι προπληρωμές πραγματοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει η ισχύουσα 

νομοθεσία. 
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Οι γενικές αρχές που διέπουν την προπληρωμή και προκύπτουν από την 

ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 32-34 του Β.Δ. 15/6/1959 και άρθρο 233 του Π.Δ. 

410/95) , είναι οι εξής : 

 Το ποσό της δαπάνης που χορηγείται στον υπόλογο, πρέπει να διατίθεται 

αποκλειστικά και μόνο για την σκοπό έκδοσης του Χ.Ε.Π. προπληρωμής και 

ο οποίος αναφέρεται στη απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 Το ένταλμα προπληρωμής εκδίδεται μόνον κατόπιν απόφασης της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 Η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, μπορεί να γίνει μόνο για δαπάνες, η 

πληρωμή των οποίων , με τακτικό Χ.Ε.Π., είναι  αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν 

ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. Αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται στην σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 Δικαιούχος του εντάλματος είναι ο υπόλογος, ο οποίος δεν μπορεί να 

διαθέσει το ποσό που εισέπραξε χωρίς σχετική εντολή του Δημάρχου. 

 Ο υπόλογος θα πρέπει να αποδώσει λογαριασμό, μέσα σε συγκεκριμένη 

προθεσμία, αλλιώς καταλογίζεται. 

 Δαπάνες που έγιναν πριν την έκδοση του εντάλματος, δεν μπορούν να 

πληρωθούν με το προϊόν αυτού. 

 Δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση του υπολόγου, χωρίς σχετική απόφαση της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα υπολόγου, ο οποίος δεν 

απέδωσε λογαριασμό, μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τις δαπάνες που εξοφλούνται μέσω 

προπληρωμής, έχει ως εξής : 

1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, όπου αναφέρεται ονομαστικά ο υπόλογος, το ποσό της 

δαπάνης και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού. 

2. Υπογραφή της Ε.Α.Δ. από τον Δήμαρχο και τον Διευθυντή διάθεσης της 

πίστωσης. 

3. Σύνταξη Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης, από την αρμόδια υπηρεσία. 

4. Έλεγχος, θεώρηση και καταχώρηση της Ε.Α.Δ. στο Βιβλίο 

Αναλαμβανομένων Υποχρεώσεων, από το Λογιστήριο. 
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5. Εντολή διενέργειας της δαπάνης από τον Δήμαρχο, ή εισήγηση προς το Δ.Σ. 

ή την Δ.Ε. 

6. Καταχώρηση της έκθεσης στα βιβλία της αρμόδιας για την δαπάνη 

υπηρεσίας. 

7. Διαδικασία υλοποίησης της δαπάνης. 

8. Εντολή πληρωμής του υπολόγου, από τον Δήμαρχο και τον προϊστάμενο 

λογιστηρίου. 

9. Πληρωμή από τον υπόλογο στον πραγματικό δικαιούχο, βάσει 

δικαιολογητικών. 

10.  Προέλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία που αφορά στην 

δαπάνη. 

11. Έλεγχος και έγκριση από την Δημαρχιακή Επιτροπή, για απόδοση του 

λογαριασμού. 

12. Υποβολή των δικαιολογητικών στο λογιστήριο. 

13. Εκκαθάριση και επισύναψη των δικαιολογητικών στο ένταλμα 

προπληρωμής, από το λογιστήριο. 

14. Σε περίπτωση που τελικά το ύψος της δαπάνης είναι μικρότερο από το ύψος 

της προπληρωμής, τότε ο υπόλογος επιστρέφει την διαφορά στον δημοτικό 

ταμεία, ο οποίος εκδίδει σχετικό γραμμάτιο είσπραξης. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για να εξοφληθούν δαπάνες μέσω 

προπληρωμής, και η οποία περιγράφτηκε παραπάνω, απεικονίζεται  στο 

διπλογραφικό σύστημα λογιστικής, τόσο σε λογαριασμούς τάξεως (ομάδα 0), όσο και 

σε λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, ως εξής : 

 

 Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης , για σύσταση της προπληρωμής 

 Χρέωση 02.21 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, βάσει του ΚΑΕ. 

 

 Έκδοση Χ.Ε.Π προπληρωμής 

Χρέωση 02.29  Προπληρωμές, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση, 02.21 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις βάσει του ΚΑΕ.       
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 Εξόφληση του Χ.Ε.Π. στον υπόλογο 

        Χρέωση 02.31 Απολογισμός Εξόδων, βάσει του ΚΑΕ 

        Πίστωση, 02.29 Προπληρωμές,  βάσει του ΚΑΕ 
 
Χρέωση 35.10. Υπόλογοι Χ.Ε.Προπληρωμής, ονομαστικά κατά υπόλογο 

       Πίστωση  38. Χρηματικά Διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής 

(η εγγραφή γίνεται για το συνολικό ποσό σύστασης της προπληρωμής) 

 

 Καταχώρηση του σχετικού παραστατικού της δαπάνης 

Χρέωση ομάδας 6 ή 2 ή 1, ανάλογα με την δαπάνη 

    Πίστωση ομάδας 5 , ανάλογα με τον δικαιούχο (50 ή 53) 

       Χρέωση ομάδας 5 , ανάλογα με τον δικαιούχο (50 ή 53) 

         Πίστωση  35.10. Υπόλογοι Χ.Ε.Προπληρωμής, ονομαστικά κατά υπόλογο 

(η εγγραφή γίνεται για το ποσό το οποίο τελικά δαπανήθηκε) 

 

 Σε περίπτωση επιστροφής ποσού, κατά την απόδοση λογαριασμού 

 

Η βεβαίωση του εσόδου κάνει μόνο εγγραφή σε λογαριασμούς τάξεως 

Χρέωση 06.10.100.631 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

         Πίστωση 06.21.100.631 Βεβαιωθέντα Έσοδα (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

και 

Η είσπραξη του εσόδου κάνει  εγγραφή και στα δυο κυκλώματα 

Χρέωση 06.21.100.631 Βεβαιωθέντα Έσοδα, (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

Πίστωση 06.31.100.631 Απολογισμός Εσόδων, (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

Χρέωση 38 Χρηματικά Διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής 

     Πίστωση 35. 10. Υπόλογοι Χ.Ε.Προπληρωμής, ονομαστικά κατά υπόλογο 

(η εγγραφή γίνεται για το ποσό το οποίο επιστράφηκε από τον υπόλογο) 

 

 

2.3.4.2. Η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Μια άλλη ειδική διαδικασία που ακολουθείται ως τρόπος εκτέλεσης μιας 

δαπάνης, είναι η παγία προκαταβολή. Ως παγία προκαταβολή, εννοείται η διαρκής 

πίστωση για την πληρωμή δαπανών, πριν από την έκδοση του χρηματικού 

εντάλματος. Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να εξοφληθούν με τον τρόπο αυτό, είναι 
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χαμηλού ύψους. Στην ουσία, η παγία προκαταβολή είναι ένα ιδιόμορφο ένταλμα 

προπληρωμής, το οποίο δημιουργεί  ‘πρόχειρο’ ταμείο στον Δήμο. Η διαχείριση του 

ποσού της παγίας ενεργείται από έναν τακτικό δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος είναι ο 

υπόλογος για την παγία και εκτελεί κατά κάποιο τρόπο χρέη ταμία, εκτελώντας 

πληρωμές βασιζόμενος σε εντολές του Δημάρχου.  Για την παγία προκαταβολή, 

διαλαμβάνουν τα άρθρα 32-37 του Β.Δ. 15/6/1959 και το άρθρο 234 του Π.Δ. 410/95. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τις δαπάνες που εξοφλούνται μέσω 

παγίας προκαταβολής, έχει ως εξής : 

1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία ορίζονται οι δαπάνες που θα 

εξοφληθούν μέσω παγίας καθώς και το ύψος αυτών, στα όρια πάντα των 

σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού. Επιπλέον καθορίζεται το ύψος της 

παγίας και ο υπάλληλος που θα είναι υπόλογος για την παγία. 

2. Σύνταξη της Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης και έκδοση του εντάλματος 

σύστασης της παγίας, του οποίου δικαιούχος είναι ο υπόλογος. 

3. Εξόφληση του εντάλματος στον υπόλογο. 

4. Εξόφληση διαφόρων μικροδαπανών από τον υπόλογο, στα πλαίσια της 

απόφασης της  Δ. Ε. και κατόπιν εντολής του Δημάρχου. 

5. Παράδοση των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, στα οποία 

βασίστηκε η δαπάνη, στον δημοτικό ταμία, ο οποίος και καταβάλει στον 

υπόλογο ποσό ίσο με την αξία των παραστατικών αυτών, προκειμένου να 

αναπληρωθεί η παγία. 

6. Τα παραστατικά των δαπανών προσκομίζονται στην οικονομική υπηρεσία για 

έλεγχο και έπειτα υποβάλλονται στο Δ.Σ.  προς έγκριση των δαπανών αυτών. 

7. Έκδοση νέας Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης ( Ε.Α.Δ.) και Χρηματικών 

Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.), σε βάρος της ανάλογης πίστωσης του 

προϋπολογισμού και στα ονόματα των πληρωθέντων δικαιούχων.  

8. Αποστολή των ενταλμάτων στο ταμείο. 

9. Στο τέλος του οικονομικού έτους, ο υπόλογος οφείλει να επιστρέψει στον 

ταμία, τυχόν υπόλοιπο ποσό από την τελευταία πληρωμή, εκδίδοντας στο 

όνομα αυτού γραμμάτιο είσπραξης. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για να εξοφληθούν δαπάνες μέσω παγίας 

προκαταβολής, και η οποία περιγράφτηκε παραπάνω, απεικονίζεται  στο 
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διπλογραφικό σύστημα λογιστικής, τόσο σε λογαριασμούς τάξεως (ομάδα 0), όσο και 

σε λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, ως εξής : 

 

 Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης για σύσταση παγίας 

 Χρέωση 02.21.400.141 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις, (ειδικός ΚΑΕ.) 

              Πίστωση 02.10.400.141 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, (Ειδικός ΚΑΕ) 

 

 Έκδοση Χ.Ε.Π σύστασης παγίας 

Χρέωση 02.30.400.141Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες  (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

      Πίστωση, 02.21.400.141 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

 

 Εξόφληση του Χ.Ε.Π. στον υπόλογο 

  Χρέωση 02.31.400.141. Απολογισμός Εξόδων (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

        Πίστωση, 02.30.400. 141 Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες  (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

 

  Χρέωση 35.03 Ονοματεπώνυμο Υπολόγου Παγίας,  

       Πίστωση  38 Χρηματικά Διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής 

(η εγγραφή γίνεται για το ποσό το οποίο έγινε η σύσταση της παγίας) 

 

 Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης, στον Κ.Α.Ε. της δαπάνης 

 Χρέωση 02.21.400. Αναληφθείσες Υποχρεώσεις, βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, βάσει του ΚΑΕ 

 

 Καταχώρηση παραστατικών δαπάνης- Απόδοση λογαριασμού 

Χρέωση ομάδας 6 ή 2 ή 1, ανάλογα με την δαπάνη 

    Πίστωση ομάδας 5 , ανάλογα με τον δικαιούχο (50 ή 53) 

 

 Έκδοση Χ.Ε.Π στον δικαιούχο,  στον Κ.Α.Ε. της δαπάνης 

Χρέωση 02.30 Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες,  βάσει του ΚΑΕ 

    Πίστωση, 02.21 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις, βάσει του ΚΑΕ 

 

 Εξόφληση του Χ.Ε.Π. στον Κ.Α.Ε. της δαπάνης 

       Χρέωση 02.31.Απολογισμός Δαπανών, βάσει του ΚΑΕ 

        Πίστωση, 02.30.Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες, βάσει του ΚΑΕ 
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       Χρέωση ομάδας 5 , ανάλογα με τον δικαιούχο (50 ή 53) 

         Πίστωση  35.03 Ονοματεπώνυμο Υπολόγου Παγίας 

Χρέωση  35.03 Ονοματεπώνυμο Υπολόγου Παγίας 

         Πίστωση  38 Χρηματικά Διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής 

 (η εγγραφή γίνεται για το ποσό το οποίο εξοφλείται μέσω παγίας) 

 

  

 Σε περίπτωση επιστροφής ποσού, κατά την τελευταία απόδοση λογαριασμού 

 

Η βεβαίωση του εσόδου κάνει μόνο εγγραφή σε λογαριασμούς τάξεως 

Χρέωση 06.10.100.632 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

    Πίστωση 06.21.100.632 Βεβαιωθέντα Έσοδα (ειδικός Κ.Α.Ε.) 

και 

Η είσπραξη του εσόδου κάνει  εγγραφή και στα δυο κυκλώματα 

Χρέωση 06.21.100.632 Βεβαιωθέντα Έσοδα  (ειδικός ΚΑΕ) 

   Πίστωση 06.31.100.632 Απολογισμός Εσόδων (ειδικός ΚΑΕ) 

Χρέωση 38 Χρηματικά Διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής 

       Πίστωση 35.03 Ονοματεπώνυμο Υπολόγου Παγίας. 

           (η εγγραφή γίνεται για το ποσό το οποίο επιστράφηκε από τον υπόλογο) 

 
 

2.3.5 Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για τον Απολογισμό των Δήμων, διαλαμβάνουν τα άρθρα : 223 του Π.Δ. 

410/95, 12 του Ν.2539/1997 και 9 του Ν. 2880/2001. Για κάθε διαχειριστική χρήση 

που έληξε, ο δημοτικός ταμίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει προς έγκριση στην 

Δημαρχική Επιτροπή, τους ετήσιους λογαριασμούς της διαχείρισης. Η Δημαρχιακή 

Επιτροπή πρέπει να παραλάβει τα στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης μέχρι τέλος 

Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους. Μετά τον προέλεγχο αυτών και το 

αργότερο 5 μέρες πριν από την λήξη του διμήνου αφότου παρέλαβε τους 

λογαριασμούς, η Δ.Ε. υποβάλει τον Απολογισμό, μαζί με τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης (για δήμους που τηρούν διπλογραφικό) , με έκθεση της στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης, ελέγχονται από 

Ορκωτό Λογιστή πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. μέσα σε 
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προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση 

του Απολογισμού και του Ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά 

με αυτά.  

Στο διπλογραφικό, ο Απολογισμός των Δήμων παρακολουθείται στους 

λογαριασμούς τάξεως 02.31 για τα έξοδα και 06.31 για τα έσοδα αντίστοιχα. 

 

 

 

2.3.6 ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται με βάση το δημόσιο λογιστικό, είναι τα 

εξής : α) το Καθημερινό Ημερολόγιο, όπου καταχωρούνται ημερολογιακά τα 

εισπραχθέντα έσοδα και οι πληρωθείσες δαπάνες, β) Καθολικό Εσόδων, όπου 

παρακολουθούνται κατά κωδικό εσόδου τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, γ) Καθολικό 

Εξόδων, όπου παρακολουθούνται κατά κωδικό εξόδου οι πραγματοποιηθείσες 

δαπάνες, δ) Βιβλίο Εισπρακτέων Εσόδων, όπου παρακολουθούνται οι απαιτήσεις 

προς είσπραξη και ε) Βιβλίο Τριπλότυπων Αποδεικτικών Εισπρακτέων, όπου 

καταχωρούνται τα αποδεικτικά παραλαβής τίτλων εσόδων.  

Όλα τα παραπάνω βιβλία, για τα οποία γίνεται μνεία στο άρθρο 63 του Β.Δ., 

τηρούνται κατά οικονομικό έτος και είναι υποχρεωτικά. Η δε θεώρηση τους γίνεται 

από τον Δήμαρχο, ενώ η πράξη θεώρησης τους ,πού στην τελευταία σελίδα αναφέρει 

τον αριθμό των σελίδων κάθε βιβλίου, συνυπογράφεται και από τον ταμία. 

 

 

 
      3.  ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

3.1. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Πέρα από την τήρηση του Δημόσιου Λογιστικού, οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. για 

μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών 

οδήγησαν στην ανάγκη για πληρέστερη παρακολούθηση των οικονομικών 

συναλλαγών. Η απλή παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων δεν ήταν πλέον 

επαρκής για να καλύψει τις ουσιαστικές ανάγκες των Ο.Τ.Α. , οι οποίες αυξάνονται 

διαρκώς στα πλαίσια ενός ευρύτερου εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα. 
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, άρχισαν να μεταφέρονται στους 

Ο.Τ.Α. ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες καθώς και πόροι για την εκπλήρωση 

αυτών. Το κράτος επικεντρώνεται πλέον στον επιτελικό σχεδιασμό, ενώ αφήνει στους 

Ο.Τ.Α., οι οποίοι είναι καλύτεροι γνώστες των περιφερειακών θεμάτων, την 

υλοποίηση του σχεδιασμού. Η υλοποίηση αυτή απαιτεί και την εξεύρεση πόρων όχι 

μόνο στα πλαίσια της εισπρακτικής λογικής αλλά και στα πλαίσια της δημιουργίας 

ανάπτυξης. Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στην ανάγκη για εφαρμογή ενός 

διαφορετικού μοντέλου των οικονομικών συναλλαγών του δημοσίου, ήταν η ανάγκη 

για πλήρη διαφάνεια και επιστημονική πληρότητα, μέσω των οποίων οι πολίτες θα 

έχουν την δυνατότητα να πληροφορούνται για τον τρόπο εκτέλεσης της ασκούμενης 

πολιτικής, έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ενημερωμένους πολίτες. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της μετάλλαξης του δημοσίου τομέα, το 

προϋπάρχον απλογραφικό σύστημα αποδείχτηκε ανεπαρκές για να καλύψει την  η 

ανάγκη για πληροφόρηση τόσο των διοικούντων και στελεχών των Ο.Τ.Α. Το 

σύστημα του προϋπολογισμού, δεν μπορεί να παρακολουθήσει σημαντικά 

οικονομικά μεγέθη για την πορεία του Δήμου, όπως το ύψος των απαιτήσεων, των 

υποχρεώσεων, τις συμμετοχές του Δήμου σε άλλες επιχειρήσεις, όπως και την πορεία 

των πραγματοποιούμενων έργων αλλά και γενικά το σύνολο της περιουσίας και των 

κεφαλαίων του. 

Όλες οι παραπάνω ανάγκες οδήγησαν τελικά στην ψήφιση του Π.Δ. 315/99 με 

το οποίο εισάγεται η υποχρεωτική τήρηση του Διπλογραφικού Συστήματος 

Λογιστικής από 1-1-2000 για όσους Δήμους ή Κοινότητες έχουν πληθυσμό πάνω από 

5.000 κατοίκους ή έχουν ύψος ετήσιων εσόδων πάνω από 500.000.000 δραχμές. Το 

Π.Δ. 315/99 εξακολουθεί να εφαρμόζεται παράλληλα με την τήρηση του Δημόσιου 

Λογιστικού, από το οποίο και αντλεί την πρωτογενή πληροφόρηση, προκειμένου να 

συνταχθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις των Ο.Τ.Α. πρέπει να απεικονίζουν την 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης αλλά και των πηγών 

χρηματοδότησης και να συντάσσονται βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών. Η ορθή απεικόνιση της οικονομικής θέσης των Ο.Τ.Α. ελέγχεται από Ορκωτό 

Ελεγκτή. 

Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής, απαιτεί αλλαγή της 

υπάρχουσας κατάστασης και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Οι αλλαγές που 

απαιτούνται να γίνουν είναι τόσο στον ρόλο των αιρετών και των υπαλλήλων των 
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Ο.Τ.Α., όσο και στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφόρησης. 

Έτσι λοιπόν, οι αιρετοί καλούνται να αποκτήσουν έναν πιο σφαιρικό τρόπο σκέψης, 

όχι μόνο για την επίλυση τοπικών προβλημάτων αλλά και για την πολύπλευρη 

ανάπτυξη των τομέων για τους οποίους τους έχει δοθεί πολιτική ευθύνη. Αυτό 

φυσικά προϋποθέτει την ύπαρξη οράματος αλλά και την εξεύρεση πόρων για την 

εκπλήρωση αυτού. Πέρα από τους αιρετούς, ακόμα και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. θα 

πρέπει να αποκτήσουν ευρύτερη λογική και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξυπηρετούν το κοινό με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο αλλά και να παρέχουν στους 

αιρετούς όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να λάβουν τις καλύτερες δυνατές 

αποφάσεις. Προκειμένου οι υπάλληλοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες για 

πληροφόρηση, τόσο δικής τους όσο και προς τους αιρετούς, θα πρέπει να έχουν στην 

διάθεση τους αξιόπιστα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία 

προϋποθέτουν την ύπαρξη κατάλληλης τεχνικής υποδομής αλλά και την εκπαίδευση 

των υπαλλήλων προκειμένου αυτά να αξιοποιούνται πλήρως.   

 

 

 

3.2. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, οι Ο.Τ.Α. 

αντιμετωπίζονται όχι πλέον σαν οργανισμοί αλλά σαν οικονομικές μονάδες που 

παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας. Στόχος της συγκεκριμένης οικονομικής 

μονάδας είναι η μεγιστοποίηση του παρεχόμενου κοινωνικού έργου. Έτσι λοιπόν, 

προκειμένου ένα στέλεχος ή ένας διευθυντής να λάβει την σωστή απόφαση θα πρέπει 

να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση. Η σωστή πληροφόρηση βέβαια δεν αφορά 

μόνο στους αιρετούς ή στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. αλλά και σε αυτούς που 

συναλλάσσονται με αυτούς, όπως τους πολίτες, την κρατική διοίκηση αλλά και 

κάποιον που τους δανειοδοτεί (π.χ. Τ.Π.Δ.).  

Η απαιτούμενη πληροφόρηση δεν παρέχονταν πριν, με την χρήση μόνο της 

απλογραφικής μεθόδου, η οποία αποτελούσε ένα απλό σύστημα πληροφόρησης 

σχετικά με την ταμειακή διαχείριση (εισπράξεις-πληρωμές). Το διπλογραφικό 

σύστημα μπορεί να δώσει πληροφόρηση, σχετικά με : 

 Τα μέσα που διαθέτει η οικονομική μονάδα, για την υλοποίηση των στόχων 

της, δηλαδή τα στοιχεία του Ενεργητικού, τα οποία μπορεί να είναι : ο 
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εξοπλισμός (κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα), τα χρηματικά 

διαθέσιμα, οι απαιτήσεις, τίτλοι πάγιας επένδυσης κ.ο.κ. 

 Οι πηγές χρηματοδότησης της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του 

Παθητικού, τα οποία μπορεί να είναι : ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις σε 

προμηθευτές, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ή από φόρους κ.ο.κ. 

 Τα έξοδα τα οποία πραγματοποιεί ο Δήμος, προκειμένου να επιτελέσει το 

κοινωνικό του έργο, και μπορεί να είναι : μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων, φόροι-

τέλη, αλλά και κάποια έκτακτα έξοδα που μπορεί να συμβούν λόγω 

προστίμων, ζημίας, κλοπής, καταστροφής κ.ο.κ. 

 Τα έσοδα βάσει των οποίων ο Δήμος μπορεί να επιτελέσει το κοινωνικό του 

έργο, όπως έσοδα από την παροχή κοινωνικού έργου, από φόρους τέλη, από 

λοιπές δραστηριότητες αλλά και κάποια έκτακτα έσοδα όπως από πώληση 

ακινήτων, από συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις κ.ο.κ. 

 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες , οι οποίες και δίνονται μέσα από την 

εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, μπορούν να συνδράμουν στην λήψη 

ορθών αποφάσεων από τους αιρετούς, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των 

οικονομικών ζητημάτων από τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Το διπλογραφικό σύστημα 

ονομάζεται έτσι γιατί αποτυπώνει και καταγράφει κάθε οικονομική πράξη σε δύο 

διαφορετικά σημεία ως προς το τι έχει στην διάθεση της η οικονομική μονάδα, αλλά 

και ταυτόχρονα πού το οφείλει αυτό. Η εφαρμογή του διπλογραφικού από τους 

Ο.Τ.Α., τους δίνει την δυνατότητα όχι μόνο να γνωρίζουν το αποτέλεσμα στο τέλος 

κάθε διαχειριστικής χρήσης, αλλά και να βελτιώσουν αυτό, στα πλαίσια της 

βελτιστοποίησης του αποτελέσματος, δηλαδή της παροχής κοινωνικού έργου. 

 

 

3.3. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Προκειμένου να εφαρμοστεί το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής στους 

Δήμους από 1/1/2000, δεδομένου ότι η έναρξη της χρήσης του 2000 γίνεται από 

μηδενικής βάσης, οι Δήμοι έπρεπε να διενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών 

στοιχείων ιδιοκτησίας τους και κοινής χρήσεως, των πάσης φύσεως απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων όπως και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων, κατά την ημερομηνία 

ενάρξεως εφαρμογής. Στην παρ. 1.1.108 του Π.Δ. 315/99 ρυθμίζονται θέματα σχετικά 

με την διενέργειας της απογραφής έναρξης.     
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Η απογραφή έναρξης διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτεί ο Δήμος, με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου και του Δημάρχου ή νομίμου αναπληρωτή του. Η σύνθεση της Επιτροπής 

ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και του Δημάρχου. 

Η έκθεση της απογραφής περιλαμβάνει και την εκτίμηση της αξίας των 

απογραφέντων , που θα γίνει από την ίδια την Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη 

της: 

(α) Για τα πάσης φύσεως ακίνητα τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της 

αξίας τους, που εφαρμόζεται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αν δεν υπάρχουν 

αντικειμενικές αξίες, τους κανόνες εκτιμήσεως των ακινήτων που εφαρμόζονται από 

τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

(β) Για τα λοιπά πάγια στοιχεία, την τρέχουσα αξία αυτών που προσδιορίζεται με 

βάση τα στοιχεία αξίας κτήσεως ή κατασκευής και της ωφέλιμης ζωής αυτών. Η 

τρέχουσα αξία των λοιπών παγίων στοιχείων μπορεί να βασίζεται και στην τρέχουσα 

αξία αυτών ως καινούργια μειωμένη κατά την αναλογία της παλαιότητας αυτών και 

λαμβανομένης υπόψη τυχόν ιδιαίτερης τεχνολογικής απαξιώσεως αυτών. 

(γ) Για τις πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως και για τα διαθέσιμα, την 

τρέχουσα αξία αυτών με βάση νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία και τις τυχόν άλλες 

καταχωρήσεις στα ήδη τηρούμενα βιβλία του Δήμου. 

Τα δεδομένα των εκθέσεων απογραφής και αποτιμήσεως καταχωρούνται ως 

υπόλοιπα ενάρξεως στους αρμόδιους λογαριασμούς. Η διαφορά μεταξύ της 

συνολικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και της συνολικής αξίας των 

υποχρεώσεων καταχωρείται ως κεφάλαιο στον λογαριασμό 40.10. Οποιεσδήποτε 

διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο 

έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου ή της εποπτεύουσας το Δήμο αρμόδιας αρχής καταχωρούνται στους 

αρμόδιους λογαριασμούς, ύστερα από έγκριση των διαφορών αυτών από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και 

αποτίμησης που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 

Δήμου στις επόμενες τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις καταχωρούνται στους αρμόδιους 

λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της οικείας εκθέσεως ελέγχου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 
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Η έκθεση της απογραφής και της αποτιμήσεως αυτής υποβάλλεται από τη 

επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να 

διατάξει οποιοδήποτε έλεγχο ή επαλήθευση της εκθέσεως απογραφής με απόφαση 

του. 

 
 

 

 

 

3.4. ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Δ. 315/1999) 

 

3.4.1. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

Για να εφαρμοστεί το διπλογραφικό σύστημα στους Ο.Τ.Α. ήταν απαραίτητη 

η ύπαρξη μιας κωδικοποίησης, δηλαδή ενός λογιστικού σχεδίου, το οποίο θα ήταν 

ενιαίο για όλους τους Δήμους. Έτσι προέκυψε το Π.Δ. 315/1999, το οποίο βασίζεται 

σε τρεις βασικές παραδεκτές αρχές της λογιστικής : 

Αρχή της αυτονομίας , που σημαίνει ότι η λειτουργία των τριών παραπάνω 

λογιστικών κυκλωμάτων, είναι αυτόνομη και ασυσχέτιστη του ενός με το 

άλλο. 

Αρχή της κατ΄ είδους συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων , τα 

οποία και κατηγοριοποιούνται σε λογαριασμούς κατά είδος και όχι κατά 

προορισμό. 

Αρχή της κατάρτισης του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης με  

λογιστικές εγγραφές, δηλαδή προκειμένου να διαμορφωθεί ο λογαριασμός 

γενικής εκμετάλλευσης στο τέλος της χρονιάς, μεταφέρονται με λογιστικές 

εγγραφές τα υπόλοιπα των ομάδων 2, 6 και 7 στον λογαριασμό 80 «Γενική 

Εκμετάλλευση». 

Επιπλέον ισχύει η βασική αρχή της ύπαρξης παραστατικού,  δηλαδή απαιτείται 

η ύπαρξη σχετικού αποδεικτικού ή δικαιολογητικού της είσπραξης ή 

πληρωμής, ώστε να ενημερωθούν οι κατά περίπτωση λογαριασμοί. 

 

Το Π.Δ. 315/99, αν και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Ο.Τ.Α., διατηρεί 

την φιλοσοφία του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις 
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του ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η δομή του σχεδίου αυτού, έχει ως 

εξής αποτελείται από 3 λογιστικά κυκλώματα : 

1. Την Γενική Λογιστική, που αποτυπώνει πληροφορίες που έχουν σχέση με την 

οικονομική κατάσταση (Ενεργητικό-Παθητικό) και τα Αποτελέσματα  

(ομάδες 1-8). 

2. Την Αναλυτική Λογιστική, που αποτυπώνει το αναλυτικό κόστος και το 

αναλυτικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών του Δήμου (ομάδα 9) 

3. Τους Λογαριασμούς Τάξεως, που αποτυπώνουν διάφορες οικονομικές 

πληροφορίες, οι οποίες δεν επηρεάζουν το ενεργητικό ή το παθητικό, όπως 

για παράδειγμα ο προϋπολογισμός (ομάδα 0 ή 10) 

 

Οι ομάδες του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. καθώς και οι 

λογαριασμοί πρώτου βαθμού, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ παρακάτω 

θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή αυτών. 
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Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ  Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν  
 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η  
 

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ  
 

Λ Ο Γ / Μ Ο Ι  Ε Κ Μ / Σ Ε Ω Σ  
 
Λ Ο Γ / Μ Ο Ι  Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ  

 
Λ Ο Γ / Μ Ο Ι  Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ  

Οργανικά έξοδα κατ’ 
είδος 

Οργανικά έσοδα κατ’ 
είδος 

 
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

 
 

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομάδα 8 Ομάδα 9 Ομάδα10 (0) 

0. Εδαφικές Εκτάσεις  20. Εμπορεύματα  30. Απαιτήσεις από 
      πωλήσεις  
      υπηρεσίες και  
      λοιπά έσοδα 

40. Κεφάλαιο 50. Προμηθευτές 60. Αμοιβές & έξοδα  
      προσωπικού 

70. Πωλήσεις αγαθών και 
      λοιπών αποθεμάτων  

80. Γενική εκμ/ση 90. Διάμεσοι  
      αντικρυζόμενοι  
       λογ/μοι 

00. …………… 

1. Κτίρια Εγκ/σεις. 
  Κτιρίων-Τεχν. Έργα 

21. Προϊόντα έτοιμα  
      και ημιτελή 

31. ………… 41. Αποθεματικά    
     Διαφορές  
     αναπρος/γής  

51. Γραμμάτια  
      πληρωτέα 

61. Αμοιβές & έξοδα  
      τρίτων και αιρετών  
       αρχόντων  

71. Πωλήσεις προϊόντων  81. Έκτακτα και ανόργανα  
       αποτελέσματα 

91. Ανακατάταξη  
      εξόδων -αγορών  
      &  εσόδων  

01. Αλλότρια 
     περιουσιακά  
     στοιχεία  

2. Μηχανήματα Τεχν. 
  Εγκατ.- Λοιπός 
  εξοπλ 

22. Υποπροϊόντα  
      υπολείμματα  

32. Παραγγελίες  
      εξωτερικού 

42.  Αποτελέσματα εις 
       νέο 

52. Τράπεζες  
       λ/βραχυπρ.  
       Υποχρ/σεων 

62. Παροχές τρίτων 72. Έσοδα από φόρους,  
      τέλη, εισφορές  
      πρόστιμα και  
      προσαυξήσεις 

82 Έξοδα & έσοδα  
     προηγουμ. Χρήσεων 

92. Κέντρα (θέσεις)  
      κόστους 

02. Χρεωστικοί  
      λογ/μοι  
     προϋπολογισμού 

3. Μεταφορικά μέσα 23. Παραγωγή σε  
      εξέλιξη 

33. Χρεώστες 
      Διάφοροι 

43. Επιχορηγήσεις  
      επνδύσεων 

53. Πιστωτές  
      Διάφοροι 

63. Φόροι -Τέλη 73 . Έσοδα από παροχή  
        υπηρεσιών 

83. Προβλέψεις για  
      έκτακτους κινδύνους 

93. Κόστος 
     παραγωγής 

03. Χρεωστικοί  
      λογ/μοι  
      εγγυήσεων  
      εμπρ. Ασφ.  
      Αμφοτ. Συμβ. 

4. Έπιπλα λοιπός  
   εξοπλισμός 

24. Υλικά 
      κατασκευής και  
      επισκευής  
      τεχνικών έργων  

34. Χρεόγραφα 44. Προβλέψεις 54. Υποχρεώσεις  
      από φόρους 

64. Διάφορα έξοδα 74. Έσοδα  
       επιχορηγήσεων 

84. Έσοδα από  
       προβλέψεις  
       προηγουμένων  
        χρήσεων  

94. Αποθέματα 04. Διάφοροι 
      λογ/μοι  
      πληροφοριών  
      χρεωστικοί 

5. Ακινητοποίησ υπό 
  εκτέλεση- 
 προκαταβολές 

25. Αναλώσιμα  
      υλικά  

35. Λογ/σμοι  
      Διαχειρ. Και  
      προκαταβ. 

45. Μακροπροθ. 
       Υποχρεώσεις 

55. Ασφαλιστικοί  
      οργανισμοί 

65. Τόκοι και συναφή  
       έξοδα 

75. Έσοδα παρεπομένων  
       ασχολιών  

85. Αποσβέσεις παγίων  
      μη ενσωμ/ένες από  
      λειτουργ. κόστος 

95. Αποκλίσεις από 
     το πρότυπο  
     κόστος  

05. Δικαιούχοι 
      αλλότριων  
      στοιχείων  

6. Ασώματες  
  Ακινητοπ.-Έξοδα 
  πολυετούς απόσβ. 

26. Ανταλλακτικά  
      πάγιων  
      στοιχείων 

36. Μεταβατικοί  
      λογ/μοι 
      ενεργητικού 

46. ………… 56. Μεταβατικοί  
      λογ/σμοί  
      παθητικού  

66. Αποσβέσεις παγίων  76. Έσοδα κεφαλαίων  86. Αποτελέσματα  
      χρήσεως  

96. Έσοδα –μικτά  
      αναλυτικά  
      αποτελέσματα  

06. Πιστωτικοί 
      λογ/μοι  
     προϋπολογισμού 

7. Πάγιες (μόνιμες)  
  εγκατ. Κοινής   
  χρήσεως 

27. …………… 37. ……… 47. ………… 57. …………… 67. Παροχές Χορηγίες 
       Επιχορηγήσεις  
       Επιδοτήσεις    

77. ………………. 87. …………….. 97. Διαφορές  
      ενσωματώσεως    

07. Πιστωτικοί  
      λογ/μοι  
      εγγυήσεων  
      εμπρ. ασφαλ/ων     
      αμφ. υμβάσεων 

8. Τίτλοι πάγιας 
  επένδυσης  
  Μακροπρόθ.  
  απαιτήσεις   

28. Είδη 
     συσκευασίας  

38. Χρηματικά  
      Διαθέσιμα  

48. Λογ/σμοί  
      Συνδέσμου 

58. Λογ/σμοί 
      περιοδικής  
      κατανομής 

68. Προβλέψεις  
       εκμ/σεων  
 

78.Ιδιοπαραγωγή παγίων  
    –Τεκμαρτά έσοδα 

88. Αποτελέσματα προς  
      διάθεση 

98. Αναλυτικά  
      αποτελέσματα  

08. Διάφοροι  
       λογ/μοι  
       πληροφοριών  
       πιστωτικοί 

9. Πάγιο ενεργητικό  
  άλλων κέντρων 
  (όμιλος λ/σμών) 

29. Αποθέματα  
      άλλων κέντρων   
      (όμιλος λ/σμών) 

39. Απαιτήσεις &  
      Διαθέσιμα   
      άλλων κέντρων   
      (όμιλος λ/σμών)  

49. Προβλέψεις 
      μακροπροθ. Υποχρ.  
      άλλων κέντρων  
      (όμιλος λ/σμών) 

59. Βραχυπρόθ. 
      Υποχρεώσεις  
      άλλων κέντρων  
      (όμιλος λ/σμών) 

69. Οργανικά έξοδα  
      κατ’ είδος άλλων 
      κέντρων 
      (όμιλος λ/σμών) 

79. Οργανικά έξοδα κατ’  
      είδος άλλων κέντρων 
      (όμιλος λ/σμών) 

89. Ισολογισμός 99. Εσωτερικές  
      διασυνδέσεις 

09. Λογ/μοι τάξεως  
      άλλων κέντρων  
       (όμιλος λ/σμών)  
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3.4.2. ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

 

3.4.2.1 ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

   ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ 

12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ -ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

17. ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

18. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

19. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

  

Στην ομάδα 1 παρακολουθούνται τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού. Ως 

πάγιο ενεργητικό θεωρείται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων που 

προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια στην ίδια περίπου μορφή στον Δήμο, 

καθώς και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Το 

πάγιο ενεργητικό, πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα έξής : 

1. Ενσώματα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 10-15), όπως οικόπεδα, 

αγροτεμάχια, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός, έργα υπό εκτέλεση, δαπάνες για μελέτες. 

2. Άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασμός 16.00), όπως δικαιώματα εκμετάλλευσης 

ορυχείων, μεταλλείων, λατομείων, μισθωτικά δικαιώματα. 

3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης (λογαριασμοί 16.10-16.19), όπως έξοδα για 

την απόκτηση ακινήτων, λογισμικά προγράμματα. 

4. Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμός 18), όπως 

συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο δημοτικών, διαδημοτικών και λοιπών 

επιχειρήσεων. 

5. Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης (λογαριασμός 17), όπως πάρκα, 

πλατείες, οδοί, πεζοδρόμια, εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και κτιριακές 

εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ Κ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Στην παρ. 2.2.103 του Π.Δ. 315/99  ορίζεται πιο αναλυτικά ο τρόπος τήρησης 

του Μητρώου Παγίων.     

Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη 

λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων του, τηρείται 

υποχρεωτικά μητρώο πάγιων στοιχείων, το οποίο ενημερώνεται εσωλογιστικά και 

αποτελεί την τελευταία ανάλυση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμοί αναλυτικού καθολικού τρίτου ή τέταρτου 

κ.λ.π. βαθμού κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού). 

Από το μητρώο πάγιωv στοιχείων, οι λεπτομέρειες και ο τρόπος τηρήσεως 

του οποίου αφήνονται στη κρίση του Δήμου, πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονοματολογία και 

διακριτικά στοιχεiα )  

• Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του 

πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας )  

• Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως και οι 

μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, αναπροσαρμογές της αξίας, 

μειώσεις)  

• Ο τόπος εγκατάστασης ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν 

βρίσκεται. 

• Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, 

καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια. 

• Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη. 

• Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ' αυτό (π.χ. είδος βάρους, αιτία, ποσό). Ο 

κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων. 

• Οι λογισμέvες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της 

λογιστικής τους εγγραφής ( α / α παραστατικού, ημερομηνία), καθώς και οι 

αντιλογισμένες αποσβέσεις, π.χ. σε περίπτωση πωλήσεως ή καταστροφής. 

• Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής ζωής του (π.χ. 

εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή). 
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Από  τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δεν ορίζεται ρητά ο χρόνος 

ενημέρωσης του Μητρώου Παγίων. Επειδή όμως το βιβλίο αυτό αναπληρώνει 

μερικώς το Βιβλίο Απογραφών, η ενημέρωση του πρέπει να γίνεται το αργότερο 

μέχρι το κλείσιμο του Ισολογισμού. Η ενημέρωση του Μητρώου Παγίων, είναι 

προτιμότερο και πιο λειτουργικό να γίνεται κατά την παραλαβή των σχετικών 

τιμολογίων ή λογαριασμών και όχι κατά το τέλος της χρήσης. 

Οι συντελεστές αποσβέσεων συμπληρώνονται για κάθε κατηγορία παγίου, 

όπως ορίζονται από το Π.Δ. 100/98, το οποίο ορίζει τους συντελεστές σε ετήσια 

βάση. Για πάγια τα οποία αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης, ο 

υπολογισμός των αποσβέσεων ξεκινάει από τον μήνα κατά τον οποίο αυτά ξεκίνησαν 

να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία, και υπολογίζεται για τόσα δωδέκατα 

όσοι και οι μήνες ως το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 

 

 

 

 

2. ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στην παρ. 2.2.102 του Π.Δ. 315/99  ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τις 

αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

Πιο συγκεκριμένα, δίνονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί, σχετικά με 

έννοιες όπως : 

Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξiας του πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 

και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία 

χρήση. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή απευθείας 

τα αποτελέσματα χρήσεως, όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται 

στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη 

μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεώς του, της 

παρόδου του χρόνου και της οικοvομικής απαξιώσεως του. 

Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώματο ή άϋλο πάγιο 

στοιχείο που αποκτάται από το Δήμο για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής περιορισμένη, πάντως μεγαλύτερη από ένα έτος. 

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι, είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία 

υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από 

το Δήμο είτε η ολική ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο αναμένεται να 

επιτύχει ο Δήμος από το πάγιο αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής 

μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες) 
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Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το 

ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που αντικατάστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος 

(π.χ. αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που έχει προκύψει 

από εκτίμηση λόγω συγχωνεύσεως). 

Οι γενικές αρχές που ισχύουν για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των 

παγίων, είναι οι εξής ; 

• Η αποσβεστέα αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατανέμεται σε κάθε 

λογιστική χρήση, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, με ομοιόμορφο 

τρόπο. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της 

σταθερής αποσβέσεως. 

• Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους από τη κείμενη 

νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής αποσβέσεως για κάθε κατηγορία 

αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων. Οι συντελεστές αυτοί, κατά τεκμήριο, 

καλύπτουν τη φυσική φθορά (από τη χρήση και από την πάροδο του χρόνου) 

καθώς και την οικονομική απαξίωση των οικείων στοιχείων. 

• Δεν επιτρέπεται ο λογισμός αποσβέσεων με συντελεστές μικρότερους από 

τους ελάχιστους συντελεστές, που η κείμενη νομοθεσία προβλέπει. 

• Η διενέργεια αποσβέσεων για κάθε έτος με τους θεσπισμένους ελάχιστους 

συντελεστές είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών. Η 

διενέργεια αποσβέσεων διακόπτεται από τη στιγμή που το σύνολο των 

διενεργημένων αποσβέσεων για κάθε αποσβέσιμο στοιχείο γίνει ίσο με την 

αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου (μείον μιας μονάδας), ανεξάρτητα από 

το αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιμοποίησή του. 

• Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγμή που το πάγιο στοιχείο 

αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει 

με την έναρξη της λογιστικής χρήσεως, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα 

δωδέκατα της ετήσιας αποσβέσεως, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το τέλος της 

χρήσεως, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας μέσα στον οποίο το 

πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. 

• Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων τα οποία παραμένουν σε αδράνεια για 

χρονικό διάστημα που διαρκεί συνέχεια πέρα από έξι μήνες υπολογίζονται, 

για το διάστημα αυτό, με μειωμένους συντελεστές. Το ποσοστό μειώσεως 

καθορiζεται , συγχρόνως με τον καθορισμό των ετήσιων συντελεστών 

τακτικών αποσβέσεων. 

 

Στο διπλογραφικό, οι αποσβέσεις που διενεργούνται για κάθε λογιστική χρήση 

καταλογίζονται σ' αυτή με χρέωση των λογαριασμών 66 "αποσβέσεις πάγιων 
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στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος" και 85 "αποσβέσεις πάγιων 

στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος" και με πίστωση των από το 

Σχέδιο Λογαριασμών προβλεπόμενων αντίθετων λογαριασμών 10.99, 11.99, 12.99, 

13.99, 14.99, 16.99 και 17.99. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 

22. ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

23. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

24. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 

25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

26. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

27……………………………… 

28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα. Ως αποθέματα θεωρούνται 

τα υλικά αγαθά των Δήμων, που προορίζονται : 

1. να πωληθούν κατά την συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων του Δήμου, είτε 

αυτούσια, είτε κατόπιν επεξεργασίας, υπό την μορφή ετοίμων προϊόντων 

2. να αναλωθούν για την καλή λειτουργία, την συντήρηση ή επισκευή αλλά 

και την ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων 

3. να χρησιμοποιηθούν για την συσκευασία είτε των παραγόμενων προϊόντων, 

είτε των εμπορευμάτων που προορίζονται για πώληση. 

Οι συνηθέστερες κατηγορίες αποθεμάτων που υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους 

Ο.Τ.Α. είναι : 

 Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων (λογαριασμός 24) 

 Αναλώσιμα υλικά (λογαριασμός 25) 

 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων (λογαριασμός 26). 

Η παρακολούθηση των αποθεμάτων, λογιστικά και διαχειριστικά, 

προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωμένης αποθήκης. Στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία, οι Δήμοι δεν παρακολουθούν αποθήκη, και αν αυτό γίνεται, είναι 

υποτυπώδες. Προκειμένου οι Δήμοι να μπορούν να παρακολουθούν την διακίνηση 

των αναλωσίμων τους, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, θα πρέπει να 

προσανατολιστούν στην λειτουργία και παρακολούθηση οργανωμένης αποθήκης. Η 
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ανάγκη αυτή είναι άμεση, αφού τα αναλώσιμα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 

κονδύλι των εξόδων των Δήμων, το οποίο και συνεισφέρει στην εκπλήρωση του 

σκοπού τους. 

 

ΟΜΑΔΑ 3 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

30. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

31. ………………………… 

32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

36. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΌΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

37. ………………………….. 

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

39. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα 

αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία. Σημαντικός είναι ο λογαριασμός 

30. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών, υπηρεσιών και λοιπών εσόδων. Σε αυτόν τον 

λογαριασμό αποτυπώνονται οι απαιτήσεις από ιδιώτες, το Ελληνικό Δημόσιο κλπ, 

και είναι ο λογαριασμός που κινείται κατά την βεβαίωση πάσης φύσης εσόδων, από 

τον Δήμο. Ειδικά στον λογαριασμό 30.97. Επισφαλείς απαιτήσεις, απεικονίζονται οι 

απαιτήσεις των οποίων η είσπραξη δεν είναι σίγουρη. Επίσης σημαντικός είναι ο 

λογαριασμός 35. Λογαριασμοί διαχείρισης και προκαταβολών, όπου 

παρακολουθούνται η διαχείριση της παγίας προκαταβολής και των προπληρωμών.  

Στον λογαριασμό 36. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, παρακολουθούνται 

έξοδα που ήδη πληρώθηκαν αλλά αφορούν την επόμενη χρήση αλλά και 

δεδουλευμένα έσοδα της χρήσης τα οποία θα εισπραχθούν την επόμενη χρήση.  

Τέλος, πολύ σημαντικός είναι ο λογαριασμός 38. Χρηματικά διαθέσιμα, στον οποίον 

ο Δήμος παρακολουθεί τα μετρητά του και τις καταθέσεις του, σε λογαριασμούς 

όψεως ή προθεσμίας. 

 
 
ΟΜΑΔΑ 4 : ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ- ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡ. 

40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

43. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

46. ……………………………. 

47. ……………………………. 

48. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΑ 

49. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

Στην ομάδα 4 παρακολουθούνται το κεφάλαιο, οι επιχορηγήσεις, οι 

προβλέψεις και τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Το κεφάλαιο των Δήμων , προκύπτει από 

την λογιστική ισότητα :ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ + ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 

Επίσης, στον λογαριασμό 41.15  Αποθεματικό από την δωρεάν παραχώρηση 

ακινήτων και λοιπών πάγιων στοιχείων, παρακολουθείται η αξία των ακινήτων και 

λοιπών παγίων, που παραχωρούνται στον Δήμο, από δωρεές, κληρονομιές κλπ, χωρίς 

αντάλλαγμα. Στον λογαριασμό 41.15 Επιχορηγήσεις επενδύσεων, καταχωρούνται 

μόνο οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται για την χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων 

και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.  Επί της αξίας του λογαριασμού αυτού, 

υπολογίζονται και αποσβέσεις, οι οποίες είναι ίσης αξίας με τις αποσβέσεις των 

παγίων που χρηματοδοτήθηκαν από τις συγκεκριμένες επιχορηγήσεις. Στον 

λογαριασμό 44. Προβλέψεις, καταχωρούνται ποσά που δεσμεύονται κατά το 

κλείσιμο του Ισολογισμού, με αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού εκμετάλλευσης ή 

των αποτελεσμάτων χρήσης, προκειμένου να καλυφτεί η ζημία ή ενδεχόμενη 

υποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού. Οι συνηθέστερες προβλέψεις που 

σχηματίζονται στους Δήμους αφορούν αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία, υποτίμηση πάγιων στοιχείων, αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων κλπ. 

Στον λογαριασμό 45. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καταχωρούνται οι δόσεις των 

μακροπρόθεσμων δανείων του Δήμου, προς τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια. 

 

 ΟΜΑΔΑ 5 : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 

52. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓΑΡ. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 

55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

56. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

57. ……………………………… 
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58. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

59. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΥΠΟΚΑΤ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

 Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 

Δήμων. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, είναι αυτές των οποίων η ημερομηνία 

εξόφλησης λήγει πριν από την λήξη της επόμενης χρονιάς. Σημαντικός είναι ο 

λογαριασμός 50. Προμηθευτές, ο οποίος πιστώνεται με την καταχώρηση 

παραστατικών προμηθειών πάσης φύσεως, αλλά και ο λογαριασμός 53.00. Αποδοχές 

προσωπικού πληρωτέες, ο οποίος πιστώνεται με την καταχώρηση παραστατικών 

μισθοδοσίας. Επίσης σημαντικοί είναι οι λογαριασμοί 54. Υποχρεώσεις από φόρους-

τέλη και 55. Ασφαλιστικοί οργανισμοί, όπου απεικονίζονται οι κρατήσεις που 

παρακρατεί ο Δήμος, προς απόδοση. Τέλος, στον λογαριασμό 56. Μεταβατικοί 

λογαριασμοί παθητικού, απεικονίζονται έσοδα που αφορούν την επόμενη χρήση και 

προεισπράχθηκαν ή δαπάνες που αφορούν την κλειόμενη χρήση αλλά θα πληρωθούν 

στην επόμενη. 

 

 3.4.2.2 ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 ΟΜΑΔΑ 6 : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ΄ ΕΙΔΟΣ 

60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

67. ΠΑΡΟΧΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  

68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

69. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ΄ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

 Στην ομάδα 6 απεικονίζονται τα κατ΄ είδος έξοδα, που προκύπτουν από την 

λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου, όπως επίσης και οι ετήσιες αποσβέσεις και 

προβλέψεις που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Στο τέλος της χρήσης, τα 

υπόλοιπα της ομάδας 6 ( όπως και αυτά της ομάδας 2) μεταφέρονται στον 

λογαριασμό 80. Γενική Εκμετάλλευση, όπου συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα της 

ομάδας 7, θα διαμορφώσουν το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της χρήσης. Οι 

κυριότερες δαπάνες που παρακολουθούνται στην ομάδα 6 αφορούν σε : αμοιβές και 
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έξοδα προσωπικού, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, έξοδα κίνησης, έξοδα 

παράστασης αιρετών, δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, 

επισκευές, συντηρήσεις, τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, έξοδα εκθέσεων, 

προβολής, δεξιώσεων, γραφική ύλη, υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες των 

Δήμων. Σημαντικός είναι ο λογαριασμός 67 Παροχές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, 

επιδοτήσεις και δωρεές, όπου παρακολουθείται ένα σημαντικό μέρος του κοινωνικού 

έργου των Δήμων, και συγκεκριμένα οι επιχορηγήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 

οργανισμούς των Δήμων, οι χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και 

λοιπούς σκοπούς. 

 

  

 ΟΜΑΔΑ 7 : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ΄ ΕΙΔΟΣ 

70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

72. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

74. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

77. ……………………………… 

78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ – ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ 

79. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ΄ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

 Στην ομάδα 7 απεικονίζονται τα κατ΄ είδος έσοδα, που προκύπτουν από την 

λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου. Στο τέλος της χρήσης, τα υπόλοιπα της 

ομάδας 7 μεταφέρονται στον λογαριασμό 80. Γενική Εκμετάλλευση, όπου 

συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα των ομάδων 2 και 6, θα διαμορφώσουν το αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης της χρήσης. Οι κυριότερες δαπάνες που παρακολουθούνται στην 

ομάδα 7 αφορούν σε : πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις, δωρεές,  

παρεπόμενες ασχολίες, τόκους κεφαλαίων κλπ.  Σημαντικός είναι ο λογαριασμός 73. 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, όπου παρακολουθούνται τα πάσης φύσεως έσοδα από 

την κύρια δραστηριότητα του Δήμου και όπου ουσιαστικά απεικονίζεται ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών του Δήμου. 

 

 ΟΜΑΔΑ 8 : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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82. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

83. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

84. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ, ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

87. ………………………………… 

88. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Στους λογαριασμούς της ομάδας 8, ο Δήμος στο τέλος κάθε χρήσης 

προσδιορίζει τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, το μικτό αποτέλεσμα και το τελικό 

αποτέλεσμα της χρήσης. Ειδικότερα, οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται κατά το 

κλείσιμο της χρήσης είναι οι :  80, 86, 88 και 89. Με τον λογαριασμό 80. Γενική 

εκμετάλλευση, καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσης η κατάσταση του 

Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Με τον λογαριασμό 86. Αποτελέσματα 

Χρήσης, καταρτίζεται υποχρεωτικά η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Με τον 

λογαριασμό 88. Αποτελέσματα προς διάθεση, καταρτίζεται υποχρεωτικά κατά το 

κλείσιμο της χρήσης ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Τέλος με τον λογαριασμό 

89. Ισολογισμός, καταρτίζεται ο Ισολογισμός της χρήσης. Οι παραπάνω τέσσερις 

οικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται βάσει  των υποδειγμάτων της παρ. 4.1.402 

του Π.Δ. 315/99. Αυτές μαζί με το Προσάρτημα αποτελούν τις οικονομικές 

καταστάσεις που οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν , να υποβάλλουν και 

να δημοσιεύουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

 

3.4.2.3 ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η οικονομική διαχείριση των Δήμων διενεργείται, παρακολουθείται και 

ελέγχεται με βάση την ισχύουσα για τους Δήμους νομοθεσία. Τα οικονομικά μεγέθη 

της διαχειρίσεως των Δήμων αποτυπώνονται με την απλογραφική μέθοδο 

προϋπολογιστικός στον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και απολογιστικός στον 

απολογισμό εσόδων και εξόδων.  

Οι έννοιες των εσόδων και των εξόδων, στον προϋπολογισμό και στον 

απολογισμό των Δήμων, είναι ευρύτερες αυτών που δέχεται η λογιστική και στην 

ουσία ταυτίζονται με τις έννοιες των εισπράξεων και των πληρωμών, αντίστοιχα.  

Είναι γνωστό ότι η απεικόνιση του προϋπολογισμού, της εκτελέσεως αυτού 

και του απολογισμού ενός Δήμου με την απλογραφική λογιστική μέθοδο 

διαλαμβάνει κινδύνους παραλείψεων και λαθών, ενώ η διπλογραφική λογιστική 

μέθοδος εξασφαλίζει την αξιοπιστία των αριθμητικών δεδομένων.  
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Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, μέσα σε ένα σύστημα 

λογαριασμών τάξεως, εξασφαλίζει ορθότερη, πληρέστερη και αξιόπιστη απεικόνιση 

του προϋπολογισμού, των μεταβολών του, της εκτελέσεώς του και του απολογισμού 

κάθε Δήμου. 

Το ζεύγος των λογαριασμών τάξεως 02 (χρεωστικοί) και 06 (πιστωτικοί) 

αποτελούν το σύστημα των λογαριασμών του Προϋπολογισμού, που με την 

εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, εξασφαλίζει την απεικόνιση του 

προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των μεταβολών και της εκτέλεσης αυτού ως 

και του απολογισμού κάθε Δήμου. 

 

 

 ΟΜΑΔΑ 10 : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

00. …………………………………………………. 

01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

02. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

03. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  

       ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ       

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

06. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

07. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  

       ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ       

08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

09. ΛΟΓΑΡ. ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 
Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη 

λογαριασμών, σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδος 10, χωρίς να υπάρχει 

δυνατότητα συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της γενικής 

λογιστικής (λογαριασμοί ομάδων 1-8) και της αναλυτικής λογιστικής 

εκμεταλλεύσεως (λογαριασμοί ομάδος 9). Αυτό συμβαίνει γιατί οι λογαριασμοί 

τάξεως, δεν είναι λογαριασμοί ουσίας, δηλαδή δεν παρακολουθούν την μεταβολή της 

οικονομικής θέσης του Δήμου, παρά μόνο χρήσιμες πληροφορίες ή γεγονότα, τα 

οποία δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις. Οι λογαριασμοί τάξεως έχουν καθαρά 

πληροφοριακό χαρακτήρα και λειτουργούν κατά ζεύγη. 

Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως:  

• Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία .  

• Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου, η αναμόρφωση αυτού, η 
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εκτέλεση του και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου, μέσα στο 

πλαίσιο των αρχών του Δημόσιου Λογιστικού. 

• Εγγυήσεις που λαμβάνονται από το Δήμο και Εγγυήσεις που παραχωρούνται 

από το Δήμο , για εξασφάλιση απαιτήσεων και υποχρεώσεων αυτού, 

αντίστοιχα.  

• Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος 

αυτών.  

• Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία.   

 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το ζεύγος των λογαριασμών 02. Χρεωστικοί 

λογαριασμοί Προϋπολογισμού και 06. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού, 

στους οποίους παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού και του 

απολογισμού των Δήμων. Οι λογαριασμοί 02 και 06 αναπτύσσονται σε δεύτερο, 

τρίτο, και τέταρτο βαθμό, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. 

Επομένως η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ο απολογισμός 

των Δήμων, γίνεται με διπλογραφικό τρόπο, μέσα από την κίνηση αυτών των 

λογαριασμών τάξεως. Η λειτουργία των λογαριασμών τάξεως δεν επηρεάζει τη 

λειτουργία των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, αλλά μπορεί να συσχετίζεται με 

τα δεδομένα των τελευταίων. 

  

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των εξόδων έχει τα εξής στάδια : 

 Προϋπολογισμός 

 Ανάληψη υποχρέωσης 

 Ενταλματοποίηση 

 Εξόφληση 

Αντίστοιχα, για τα έσοδα, τα στάδια εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι : 

 Προϋπολογισμός 

 Βεβαίωση 

 Είσπραξη 

 

Για την παρακολούθηση των σταδίων εκτέλεσης, τόσο των εξόδων όσο και 

των εσόδων, δημιουργήθηκαν δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί τάξεως στους 02 και 06. 

 Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 02 είναι οι εξής : 

 02.00 Προϋπολογισμός Εξόδων, ο οποίος χρεώνεται με τα έξοδα και 

αντίστοιχα πιστώνεται  ο 06.00 με τα έσοδα,  μόλις εγκριθεί ο 

προϋπολογισμός από το αρμόδιο όργανο. 
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 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων, ο οποίος χρεώνεται αμέσως μετά 

από την λογιστικοποίηση του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη πίστωση των 

λογαριασμών του 02.00. Επίσης, στον λογαριασμό αυτόν καταχωρούνται οι 

τροποποιήσεις του προϋπολογισμού των εξόδων (αναμορφώσεις). 

 02.21 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων), ο οποίος 

χρεώνεται με τα ποσά που έχουν αναληφθεί ως υποχρέωση για να 

δαπανηθούν, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 02.10. Η ανάληψη 

υποχρέωσης αποτυπώνεται με την σύσταση της Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης 

(Ε.Α.Δ.) 

 02.29 Προπληρωμές ο οποίος χρεώνεται με τα ποσά για τα οποία εκδόθηκαν 

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, με αντίστοιχη πίστωση του 

λογαριασμού 02.21. 

 02.30 Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες, ο οποίος χρεώνεται με τα ποσά για τα 

οποία εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα, με αντίστοιχη πίστωση του 

λογαριασμού 02.21. 

 02.31 Απολογισμός Εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα), ο οποίος χρεώνεται 

με τα ποσά για τα οποία εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα, με αντίστοιχη 

πίστωση του λογαριασμού 02.30 ( ή 02.29 αν πρόκειται για προπληρωμή). 

Στο τέλος της χρήσης, το συνολικό ποσό της χρέωσης του 02.31 αποτελεί τον 

Απολογισμό Εξόδων του Δήμου. 

 

Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 06 είναι οι εξής : 

 06.00 Προϋπολογισμός Εσόδων, ο οποίος πιστώνεται με τα έσοδα και 

αντίστοιχα χρεώνεται  ο 02.00 με τα έξοδα, μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός 

από το αρμόδιο όργανο 

 06.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων, ο οποίος πιστώνεται αμέσως μετά 

από την λογιστικοποίηση του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη χρέωση των 

λογαριασμών του 06.00. Επίσης, στον λογαριασμό αυτόν καταχωρούνται οι 

τροποποιήσεις του προϋπολογισμού των εσόδων (τροποποιήσεις). 

 06.21 Βεβαιωθέντα Έσοδα, ο οποίος πιστώνεται με το ποσό των εσόδων που 

βεβαιώνονται, με αντίστοιχη χρέωση του 06.10. 

 06.31 Απολογισμός Εσόδων (εισπραχθέντα έσοδα), ο οποίος πιστώνεται με το 

ποσό των εσόδων που εισπράχθηκαν, με αντίστοιχη χρέωση του 06.21. Στο 

τέλος της χρήσης, το συνολικό ποσό της πίστωσης του 06.31 αποτελεί τον 

Απολογισμό Εσόδων του Δήμου. 
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Έτσι λοιπόν, οι λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς τάξεως 02 και 06, 

που προκύπτουν από την κίνηση του προϋπολογισμού, είναι οι εξής : 

 

 Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Χρέωση : Λογαριασμός   02.00 Προϋπολογισμός Εξόδων 
  
 Πίστωση : Λογαριασμός   06.00 Προϋπολογισμός Εσόδων 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Χρέωση : Λογαριασμός   02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων 
   
 Πίστωση : Λογαριασμός   06.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων 
 
 

 

Β. ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 

   
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   
 
Χρέωση : Λογαριασμός   02.21 Αναληφθείσες υποχρεώσεις   
  
 Πίστωση : Λογαριασμός   02.10 Εκτέλεση προϋπολογισμού δαπανών   
  
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  
  
Χρέωση : Λογαριασμός   02.30 Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες   
  

 Πίστωση : Λογαριασμός  02.21 Αναληφθείσες υποχρεώσεις   
   
  
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
  
Χρέωση : Λογαριασμός   02.29 Προπληρωμές   
  

 Πίστωση : Λογαριασμός  02.21 Αναληφθείσες υποχρεώσεις   
 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  
  
Χρέωση : Λογαριασμός  02.31 Απολογισμός δαπανών (πραγματοποιηθέντα έξοδα)   
  
 Πίστωση : Λογαριασμός 02.30  Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες   
 
 
 

 
Γ. ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ  
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Χρέωση : Λογαριασμός   06.10 Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων 
  
 Πίστωση : Λογαριασμός   06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα   
 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΟΥ  
  
Χρέωση : Λογαριασμός   06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα 
  
 Πίστωση : Λογαριασμός   06.31 Απολογισμός εσόδων (Εισπραχθέντα έσοδα)   
 

  

3.5. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι Ο.Τ.Α., λόγω της εφαρμογής του 

διπλογραφικού, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες : σε αυτά που απεικονίζουν τις 

οικονομικές πράξεις με ημερολογιακή σειρά (ημερολόγια) και σε αυτά που 

αποτυπώνουν τις οικονομικές πράξεις ανά ομοειδή κατηγορία-λογαριασμό 

(καθολικά). 

Τα ημερολόγια που τηρούνται μπορεί να είναι αναλυτικά ή συγκεντρωτικά, 

όπως : 

 Γενικό ημερολόγιο, όπου αποτυπώνονται όλες οι οικονομικές πράξεις 

 Αναλυτικά ημερολόγια, όπου αποτυπώνονται σε ιδιαίτερα ημερολόγια μόνο 

οι ομοειδείς εγγραφές (π.χ. ημερολόγιο αγορών, πωλήσεων, διαφόρων 

πράξεων κλπ). 

 Για όλες τις εγγραφές που γίνονται κατά την σύνταξη του ισολογισμού και το 

κλείσιμο της χρήσης, χρησιμοποιείται το Ημερολόγιο πράξεων Ισολογισμού. 

 

Τα καθολικά που τηρούνται μπορεί να είναι αναλυτικά ή συγκεντρωτικά, 

όπως : 

 Αναλυτικό Καθολικό, όπου αποτυπώνονται οι πράξεις ενός αναλυτικού 

λογαριασμού, με ημερολογιακή σειρά. 

 Γενικό Καθολικό, όπου αποτυπώνονται οι κινήσεις των πρωτοβάθμιων 

λογαριασμών. 

 

Πέρα από τα ημερολόγια και τα καθολικά, οι Ο.Τ.Α. πρέπει να τηρούν και τα 

εξής βιβλία : 

 Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, όπου καταχωρούνται στο τέλος του 

χρόνου οι απογραφές των αποθεμάτων (αν υπάρχουν) και στην συνέχεια όλης 

της περιουσίας και υποχρεώσεων του Δήμου. Έπειτα, αποτυπώνεται ο 

Ισολογισμός, ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης, των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και ο Πίνακας Διανομής των Αποτελεσμάτων 
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 Μητρώο Παγίων, το οποίο είναι το αναλυτικό βιβλίο των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

3.6. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στο κεφάλαιο 4 του Π.Δ. 315/99 ορίζονται ποιες είναι οι υποχρεωτικές 

Οικονομικές Καταστάσεις των Δήμων,  που πρέπει να συντάσσονται, να 

υποβάλλονται και να υπόκεινται σε έλεγχο ετησίως, καθώς επίσης και τι στοιχεία 

πρέπει να περιλαμβάνουν αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους 

οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων 

λογαριασμών των Δήμων, κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα των 

οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες 

σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους 

στην αναγκαία πλήρη ενημέρωσή τους.  

Οι υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσει ο Δήμος 

κατά την λήξη του οικονομικού έτους, υποχρεωτικά βάσει του Π.Δ. 315/99,  είναι οι 

εξής:  

• Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως  

• Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως  

• Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων  

• Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως  

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως   

 

Η κατάσταση του Ισολογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε 

χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. και δημοσιεύεται μαζί με την 

κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 

Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του ισολογισμού απεικονίζονται, σε δύο στήλες, 

στις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (1) κατά το τέλος της 

χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και (2) κατά το τέλος της 

προηγούμενης χρήσεως. Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται 

στην αξία κτήσεως τους (ή αναπροσαρμογής). Για τα ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι 

συνολικές αποσβέσεις μέχρι τέλους της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο 

ισολογισμός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά και κατά κατηγορίες αυτών. 

Η κατάσταση του Ισολογισμού, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και 

ισολογισμών του Δήμου. 

Η κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως καταρτίζεται 
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υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202. Η 

κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, δημοσιεύεται στο τέλος κάθε 

χρήσης μαζί με τον ισολογισμό και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.  Όλα τα στοιχεία της 

καταστάσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο 

στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 86: (1) 

κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα και (2) κατά το 

τέλος της προηγούμενης χρήσεως. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, που 

καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου. 

Ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στην 

περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 

4.1.302. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύεται στο τέλος κάθε 

χρήσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 'Όλα τα στοιχεία του 

πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες 

αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτού χρήση.  Ο 

πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και 

ισολογισμών του Δήμου.  

Η κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. 

Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως 

απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν: (1) στη χρήση του 

ισολογισμού και (2) στην προηγούμενη αυτού χρήση. Η κατάρτιση του λογαριασμού 

γενικής εκμεταλλεύσεως καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών 

αμέσως μετά την καταχώρηση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. Η κατάσταση αυτή δε 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά.  

Το Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι 

απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο 

δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 

έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους παράγοντες, προς του οποίους 

απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενο τους 

και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση και τα ακριβή 

αποτελέσματα (πλεονάσματα ή ελλείμματα) των Δήμων. Το προσάρτημα του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως περιέρχεται σε γνώση των τρίτων 

δημοσιεύεται ή υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους - σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ :    ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003. 

 

 4.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά από την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

λειτουργούν οι Ο.Τ.Α. και την περιγραφή του συστήματος της οικονομικής 

διαχείρισης αυτών, θα επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων σε 10 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης      

(Ο.Τ.Α)  του Νομού Θεσσαλονίκης. Οι δήμοι των οποίων θα μετρηθεί η 

χρηματοοικονομική επίδοση είναι οι εξής : Αγίου Αθανασίου, Κορδελιού, 

Μενεμένης, Νεάπολης, Χορτιάτη, Θέρμης, Λαγκαδά, Πανοράματος και 

Ωραιοκάστρου. Οι οικονομικές καταστάσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάλυση 

είναι υπογεγραμμένες από Ορκωτό Ελεγκτή και αφορούν τις οικονομικές χρήσεις 

2001 ως και 2003. Οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο 

Παράρτημα 2, ενώ οι πίνακες πάνω στους οποίους βασίστηκε η ανάλυση 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1.  

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει ανάλυση κοινού μεγέθους, 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, διαχρονική ανάλυση καθώς και υπολογισμό του 

κεφαλαίου κίνησης. Μέσα από τις μετρήσεις αυτές, θα επιχειρηθεί η εξαγωγή 

συμπερασμάτων τόσο για τον κάθε Δήμο ξεχωριστά όσο και συγκριτικά για το 

σύνολο των Δήμων που εξετάζονται. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Εφόσον οι δήμοι δεν προχώρησαν στην τήρηση Αποθήκης, όλα τα αποθέματα 

θεωρούνται αναλωθέντα στις 31/12, με αποτέλεσμα η γενική ρευστότητα να συμπίπτει 

με την ειδική, γι αυτό και η τελευταία δεν υπολογίστηκε ξεχωριστά. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Κατά τον υπολογισμό των δεικτών ρευστότητας, πλην της ταμειακής 

ρευστότητας, αλλά και σε όσους δείκτες χρησιμοποιούνται δεδομένα από 

κυκλοφορούν ενεργητικό και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί του ενεργητικού και του παθητικού αντίστοιχα. Αυτό 
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γίνεται με την λογική ότι στο άμεσο μέλλον οι λογαριασμοί αυτοί θα επηρεάσουν το 

κυκλοφορούν ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντίστοιχα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 

Η αύξηση των παγίων από την χρήση 2001 στη χρήση 2002 αλλά και στο 2003, 

όπως και στην πλειοψηφία των Δήμων, οφείλεται κυρίως στην διόρθωση της 

απογραφής έναρξης, εφόσον βρέθηκαν στοιχεία τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά 

την απογραφή στις 31/12/2000. Βάσει του Π.Δ. 315/99, οι δήμοι είχαν το δικαίωμα 

διόρθωσης της απογραφής τους, έως και μια τριετία μετά την απογραφή έναρξης. Η 

διόρθωση αυτή των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, γίνεται με 

αντίστοιχη αυξομείωση των ιδίων κεφαλαίων των δήμων.  Κάτι άλλο το οποίο αξίζει 

να σημειωθεί για το σύνολο των δήμων είναι πως δεν γίνεται αναπροσαρμογή στην 

αξία των παγίων, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι φορολογίας και εφόσον κάτι τέτοιο 

δεν έχει θεσμοθετηθεί, ως τώρα. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 – ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο.) που προκύπτουν από το σύνολο των δήμων, που στην 

συγκεκριμένη εργασία αποτελούν τον κλάδο, φαίνονται στους πίνακες του 

κεφαλαίου 4.1 του Παραρτήματος Ι 

 

 

4.2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟY 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Αγίου Αθανασίου (Πίνακας 4.2.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για το 2001 αποτελούν το 70,48 % του 

ενεργητικού και μέσα σε ένα έτος αυξάνονται περίπου κατά 10% (σε 79,89 

%). Από το 2002 στο 2003 δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή. Σε σχέση 

με τους αντίστοιχους Μέσους Όρους του κλάδου (M.O.), η συμμετοχή των 

παγίων είναι χαμηλότερη καθόλη την τριετία. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μειώνονται κατά 10 % περίπου από 

το 2001 στο 2002, ενώ κατά το 2003 δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή. 

Οι απαιτήσεις αποτελούν το κύριο μέρος των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων, όπως και στους περισσότερους δήμους που εξετάζονται παρακάτω. 

Σε σχέση με το σύνολό των δήμων, ο δήμος Αγίου Αθανασίου εμφανίζει 

σχετικά μεγάλο ύψος κυκλοφορούντος ενεργητικού καθόλη την τριετία. Ενώ 

ο Μ.Ο. του συνόλου των δήμων κυμαίνεται στο 8% περίπου, ο συγκεκριμένος 
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Δήμος έχει σχετικά μεγάλη απόκλιση από αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

ταμειακά διαθέσιμα για το 2001 αποτελούν το 9,76 % του ενεργητικού, ενώ 

σταδιακά παρατηρείται μια μείωση στην τριετία, φτάνοντας τελικά στο 5 % 

περίπου για το 2003. 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι σχεδόν 90% του παθητικού κατά το 2001, ενώ 

παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις στα επόμενα έτη. Κατά το 2002 

μειώνονται κατά 3,55% ενώ το 2003 αυξάνονται πάλι και ανέρχονται τελικά 

στο 88% περίπου. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο συγκεκριμένος δήμος 

έχει  χαμηλό ύψος ιδίων κεφαλαίων. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά το 2001 αποτελούν το 4,14 % του 

παθητικού και παρουσιάζουν μια αύξηση το 2002 στο 5,49 % του παθητικού, 

ενώ στο 2003 μειώνονται σε ελάχιστο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος 

κατά το 2002 σύναψε μακροπρόθεσμο δάνειο, του οποίου την αποπληρωμή 

ξεκίνησε το 2003. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό 

συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι διπλάσιο σχεδόν σε 

όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που κατά το 2001 ανέρχονται στο 6,11% 

του παθητικού, παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση κατά το 2002 σε 7,27 %, ενώ 

το 2003 μειώνονται. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό 

συμμετοχής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι διπλάσιο σχεδόν σε 

όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου.  Η μείωση των 

υποχρεώσεων κατά το 2002, οφείλεται προφανώς στην σύναψη του 

μακροπρόθεσμου δανείου. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως και στην 

πλειοψηφία των δήμων που εξετάζονται, το μεγαλύτερο μέρος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Αγίου Αθανασίου (Πίνακας 4.2.1.2), προκύπτουν 

κυρίως τα εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών κυμαίνονται περίπου στο 

30% των συνολικών εσόδων, ποσοστό σχετικά μικρό αν εξετάσει κανείς τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου καθόλη την τριετία, που κυμαίνονται περίπου 

στο 45%. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν το 

κυριότερο έσοδο του δήμου.  

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση από 

59,19% των συνολικών εσόδων το 2001 σε 87,57% το 2002, ενώ το 2003 
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μειώνεται στο 62,25 %. Ειδικά κατά το 2002, το κόστος παρουσιάζει μεγάλη 

απόκλιση από το αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά το 2001 απορροφούν το 36,38% των 

συνολικών εσόδων, ενώ το 2002 παρουσιάζουν μια αύξηση στο 39,87%, και 

το 2003 μειώνονται σημαντικά φτάνοντας στο 25,96% των συνολικών 

εσόδων. Κατά την διάρκεια της τριετίας δεν παρουσιάζουν σημαντική 

απόκλιση από τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

4. Τα καθαρά κέρδη αποτελούν το 2,96% των συνολικών εσόδων για το 2001, 

ενώ το 2002 μετατρέπονται σε ζημία (-33,24% ) των συνολικών εσόδων. Η 

μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση του κόστους από 

59,19% το 2001 σε 87,57% των συνολικών εσόδων. Κατά το 2003, το 

αποτέλεσμα μετατρέπεται σε κέρδος το οποίο ανέρχεται στο 3,50% των 

συνολικών εσόδων. Καθόλη την διάρκεια της τριετίας, το αποτέλεσμα του 

συγκεκριμένου δήμου είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό του Μ.Ο. του 

κλάδου. 

 

Από τον Πίνακα 4.2.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Αγίου Αθανασίου με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν 

κυρίως τα εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια σημαντική πτώση από 4,83 το 2001 σε 

2,41 το 2002, ενώ το 2003 αυξάνεται λίγο στο 2,97. Η κάμψη το 2002 

οφείλεται στην μείωση των κυκλοφορούντων στοιχείων και στην παράλληλη 

αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η μικρή αύξηση του 2003 

οφείλεται στην αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και ειδικά των 

απαιτήσεων. Καθόλη την τριετία, η γενική ρευστότητα παραμένει κοντά στα 

επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου παρουσιάζει σημαντική πτώση από 1,60 

το 2001 σε 0,61 το 2002. Αυτό οφείλεται στην σημαντική μείωση των 

διαθεσίμων. Καθόλη την τριετία, η ταμειακή ρευστότητα παραμένει 

σημαντικά χαμηλότερη από τα  επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, 

που σημαίνει ότι ο Δήμος βρίσκεται σε δυσμενή ταμειακή θέση. 

3. Ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος, ο οποίος δείχνει πόσες φορές 

καλύπτουν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του δήμου τις προβλεπόμενες 

ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες, παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία. Μάλιστα παρουσιάζει μια 

σημαντική μείωση από 403 το 2001 σε 186 το 2002, γεγονός που επαληθεύει 

το πρόβλημα της ρευστότητας που ήδη αναφέρθηκε στον παραπάνω δείκτη. 
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4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων είναι πολύ μικρή και φυσικά η 

μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων πολύ μεγάλη, συγκρινόμενη με 

τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία. Αυτό σημαίνει πώς 

η είσπραξη των απαιτήσεων γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Παρόλα 

αυτά, στην διάρκεια της τριετίας, οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν κάποια 

σταδιακή βελτίωση, η οποία οφείλεται στην μείωση του ύψους των 

απαιτήσεων. 

5. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο 2001 είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από τον Μ.Ο. του κλάδου και φυσικά η μέση διάρκεια 

παραμονής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  πολύ μεγαλύτερη. Ο 

τελευταίος δείκτης παρουσιάζει μια σταδιακή βελτίωση από 299 ημέρες το 

2001 σε 107 ημέρες το 2003. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο ότι η αύξηση 

του κόστους πωληθέντων είναι ποσοστιαία μεγαλύτερη από την αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω δείκτες, ο δήμος παρουσιάζει βελτίωση 

τόσο στην ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων όσο και στην εξόφληση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, αλλά παρόλαυτά στην διάρκεια της τριετίας οι 

δείκτες παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τους αντίστοιχους Μ.Ο. του 

κλάδου, γεγονός που δείχνει ότι ο δήμος θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες 

του. 

6. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση 

από 0,92 το 2001 σε 2,01 το 2003, αλλά σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους 

είναι σε καλύτερη θέση, αφού είναι μειωμένος από τον αντίστοιχο Μ.Ο. Αυτό 

σημαίνει πώς ο δήμος έχει πιθανόν υπεραποθεματοποίηση κεφαλαίων 

κίνησης. Η κατάσταση αυτή, έχει σχέση με την χαμηλή ταχύτητα 

κυκλοφορίας των απαιτήσεων. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και 

παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, σε επίπεδα υψηλότερα του 

κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος κάνει λογική και εντατική χρησιμοποίηση 

των στοιχείων του ενεργητικού, προκειμένου να βελτιώσει τα έσοδα του. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κινείται 

παράλληλα με τους παραπάνω δείκτες και είναι σε εξίσου ικανοποιητικά 

επίπεδα, που σημαίνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου 

αξιοποιούνται επίσης αποτελεσματικά. 

9. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και παρόλο που η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων είναι 
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σχετικά χαμηλή στο παθητικό, ο δήμος καταφέρνει να τα αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά. 

10. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους, παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη 

χειροτέρευση από 29,30% το 2001 σε –3,79% των συνολικών εσόδων το 

2002. Η χειροτέρευση οφείλεται στην υπερβολική αύξηση του κόστους 

πωληθέντων, που ξεπερνά την αύξηση των πωλήσεων, ενώ στο 2003οι 

πωλήσεις αυξάνονται ενώ το κόστος παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα. 

11. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ακολουθεί πορεία παράλληλη με τον 

παραπάνω δείκτη. Σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, οι δύο παραπάνω δείκτες 

παρουσιάζουν υστέρηση. 

12. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και η αποδοτικότητα συνολικών 

κεφαλαίων, παρουσιάζουν μεγάλη χειροτέρευση από 0,85 και 0,76 αντίστοιχα 

το 2001 σε –11,15 και σε –9,61 αντίστοιχα στο 2002, ενώ στο 2003 

παρουσιάζουν και πάλι βελτίωση και ανέρχονται σε 1,44 και 1,27 αντίστοιχα. 

 

Αξίζει να σημειωθεί και ισχύει για το σύνολο των δήμων, πώς το 2002 ήταν 

προεκλογική περίοδος δημοτικών εκλογών, με αποτέλεσμα την υπερβολική 

διόγκωση των εξόδων και την χειροτέρευση της αποδοτικότητας για την 

πλειοψηφία των δήμων. 

 

13. Η οικονομική μόχλευση του δήμου, κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του 

κλάδου, και εφόσον ξεπερνά την μονάδα η επίδραση των ξένων κεφαλαίων 

είναι επωφελής και ευνοϊκή για τον δήμο. 

14. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια παρουσιάζει μια πτώση από 89,75 

το 2001 σε 86,20 το 2002 και έπειτα μια άνοδο φτάνοντας στο 87,87 το 2003. 

Αυτό συμβαίνει επειδή στο 2002 η αύξηση των ξένων κεφαλαίων είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των ιδίων κεφαλαίων, ενώ στο 2003 τα ξένα 

κεφάλαια μειώνονται. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης παραμένει χαμηλότερος 

από τον αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

15. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

16. Η σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου σε όλη την τριετία, κάτι το οποίο υποδηλώνει 

πως η ασφάλεια των πιστωτών της επιχείρησης είναι σχετικά μικρή.  

17. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια, παρουσιάζει επίσης μια κάμψη το 

2002, αλλά σε όλη την τριετία παραμένει κοντά στα επίπεδα του Μ.Ο. του 

κλάδου. Το γεγονός ότι ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι 
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τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου χρηματοδοτούνται αποκλειστικά 

από ίδια κεφάλαια και θεωρείται πώς ο δείκτης είναι σε καλό επίπεδο. 

18. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις είναι 

επίσης πολύ κοντά στον Μ.Ο. του κλάδου. 

19. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν του κλάδου και 

μάλιστα παρουσιάζει μια πτώση από 17,04 το 2001 σε 14,61 το 2003, γεγονός 

που δείχνει  ότι για το 2002 και το 2003 μέρος της αύξησης των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων καλύφθηκε από μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.2.3.2.3 

 

Από τον Πίνακα 4.2.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Αγίου Αθανασίου, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 543.107,42 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 5,89%. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 1.332.625,59 ευρώ (19,80%) ενώ σημαντική 

μείωση παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 

722.054,10 ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται κατά 

149.939,21 ευρώ (25,68%) και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  αυξάνονται 

επίσης κατά 158.980,32 ευρώ (40,25%). Αύξηση παρουσιάζουν επίσης τα 

ίδια κεφάλαια κατά 129.091,23 ευρώ (1,51%).   

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 1.196.314,81 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 11,85 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 989.221,36 ευρώ (12,27%). Επίσης, φαίνεται 

καθαρά πως η αύξηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων χρηματοδοτείται 

κυρίως από ίδια κεφάλαια, αφού η αύξηση των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων είναι μόνο 64.067,70 ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνονται κατά 75.068,64 ευρώ (10,23%). 

 

Από τον Πίνακα 4.2.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Αγίου Αθανασίου προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε σημαντικό 

ποσοστό (76,10%), κατά 1.104.743,89 ευρώ και ξεπερνά κατά πολύ την 
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αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων, η οποία μόλις φτάνει το 19,96%, δηλαδή 

κατά 409.809,95 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του μικτού 

αποτελέσματος κατά 694.933,94 ευρώ (115,52%). Αυτό σε συνδυασμό με την 

αύξηση των λοιπών εξόδων, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των 

λοιπών εσόδων, οδηγούν στην πολύ μεγάλη χειροτέρευση του καθαρού 

αποτελέσματος κατά 1.042.908,37 ευρώ ( 1.435,59%). Όπως ήδη αναφέρθηκε 

παραπάνω, το 2002 ήταν προεκλογική περίοδος με υπεραυξημένες δαπάνες, 

οι οποίες οδήγησαν σε χειροτέρευση του αποτελέσματος για τους 

περισσότερους δήμους. 

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξάνονται κατά 

499.810,84 ευρώ (20,29%) ακολουθώντας την ίδια περίπου πορεία με το 

προηγούμενο έτος, ενώ το κόστος παρουσιάζει μια μικρή πτώση ύψους 

9.810,08 ευρώ (0,38%). Αυτό συνεπάγεται βελτίωση του μικτού 

αποτελέσματος κατά 509.620,92 ευρώ (545,78%). Η αύξηση των λοιπών 

εσόδων υπερτερεί της αύξησης των λοιπών εξόδων και έτσι το καθαρό 

αποτέλεσμα βελτιώνεται τελικά κατά 1.113.318,68 ευρώ (114,74%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.2.3.2.1 και 4.2.3.2.2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον 

Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης. 

 

Από τον Πίνακα  4.2.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μείωση του συνολικού όσο και του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στην μείωση των απαιτήσεων 

από 1.669.457,63 ευρώ σε 1.445.398,68 ευρώ και στην παράλληλη μείωση 

των διαθεσίμων, σχεδόν στο διπλάσιο, από 931.762,12 ευρώ σε 448.380,17 

ευρώ. Παράλληλα με αυτά αυξάνονται και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

από 583.882,35 ευρώ σε 838.918,22 ευρώ. Τα δυο αυτά γεγονότα οδηγούν 

στην μείωση του κεφαλαίου κίνησης, που σημαίνει ότι ο δήμος δυσχερεί στην 

εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται μια βελτίωση τόσο του συνολικού όσο 

και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο ότι ο δήμος 

καταφέρνει να μειώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε βαθμό 

μεγαλύτερο από την μείωση των κυκλοφορούντων στοιχείων του, και τελικά 

να έχει συνολικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 2.222.782,98 ευρώ και καθαρό 

κεφαλαίο κίνησης ύψους 1.473.816,78 ευρώ. 
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Βέβαια αν εξετάσει κανείς το κεφάλαιο κίνησης του συγκεκριμένου δήμου σε 

σχέση με αυτό του υπόλοιπου κλάδου, μπορεί εύκολα να παρατηρήσει πως ο 

δήμος αυτός καθόλη την τριετία βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. Αυτό επαληθεύει το γεγονός ότι ο δήμος δεν 

αντιμετωπίζει πρόβλημα εξεύρεσης κεφαλαίων κίνησης γενικότερα, αλλά θα 

πρέπει να προσέξει να μην οδηγηθεί σε υπεραποθεματοποίηση κεφαλαίων 

κίνησης. 

 

 

4.3. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Κορδελιού (Πίνακας 4.3.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για το 2001 αποτελούν το 90,13 % του 

ενεργητικού φτάνοντας το 91,67% του ενεργητικού ως το 2003, δηλαδή δεν 

παρατηρείται σημαντική μεταβολή. Σε σχέση με τους αντίστοιχους Μέσους 

Όρους του κλάδου (M.O.), η συμμετοχή των παγίων κυμαίνεται κοντά σε 

αυτούς καθόλη την τριετία. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία δεν παρουσιάζουν επίσης 

σημαντική μεταβολή, απλά μειώνονται από 7,38% το 2001 στο 5,95% το 

2003. Οι απαιτήσεις αποτελούν το κύριο μέρος των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων, όπως και στους περισσότερους δήμους. Σε σχέση με 

το σύνολό των δήμων, ο δήμος Κορδελιού έχει ύψος κυκλοφορούντων 

στοιχείων, κοντά στα επίπεδα των υπόλοιπων δήμων, καθόλη την τριετία. Τα 

ταμειακά διαθέσιμα δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή στην τριετία και 

κυμαίνονται σε ομαλά επίπεδα. 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι σχεδόν 95% του παθητικού κατά την τριετία 2001-

2003, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 

συγκεκριμένος δήμος έχει σχετικά μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που κατά το 2001 ανέρχονται στο 1,50% 

του παθητικού, παρουσιάζουν μια σταδιακή μείωση, φτάνοντας τελικά το 

1,09% το 2003. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος καταφέρνει στην διάρκεια της 

τριετίας να μην προσφύγει σε νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό, αλλά και να 

αποπληρώνει τις παλιότερες υποχρεώσεις του. Σε σχέση με το σύνολο των 

δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το 

μισό σχεδόν σε όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, 

γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 
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5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που κατά το 2001 ανέρχονται στο 2,91% 

του παθητικού, παρουσιάζουν μια σταδιακή μικρή αύξηση φτάνοντας στο 

3,22% το 2003. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερο σε όλη την τριετία από 

αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως και 

στην πλειοψηφία των δήμων που εξετάζονται, το μεγαλύτερο μέρος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Αγίου Κορδελιού (Πίνακας 4.3.1.2), προκύπτουν 

κυρίως τα εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών μειώνονται σταδιακά από 

49,56% των συνολικών εσόδων το 2001 σε 39,74% το 2003. Οι 

επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν το  δεύτερο 

κυριότερο έσοδο του δήμου, αυξάνοντας την συμμετοχή τους στα συνολικά 

έσοδα από 34,09% το 2001 σε 38,80% το 2003, ποσοστά σημαντικά 

υψηλότερα σε σχέση με τους άλλους δήμους. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση από 

59,19% των συνολικών εσόδων το 2001, σε 87,57% το 2002, ενώ το 2003 

μειώνεται στο 62,25 %. Ειδικά κατά το 2002, το κόστος παρουσιάζει μεγάλη 

απόκλιση από το αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά το 2001 απορροφούν το 42,44% των 

συνολικών εσόδων, ενώ το 2002 παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση στο 

43,18% και το 2003 μειώνονται πάλι φτάνοντας στο 38,62% των συνολικών 

εσόδων. Κατά τα έτη 2001 και 2003 είναι λίγο υψηλότεροι από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα  σε όλη την τριετία είναι ζημίες οι οποίες από -

8,89% των συνολικών εσόδων φτάνουν στο –11,09% το 2003, δηλαδή 

παρουσιάζουν σταδιακή αλλά μικρή χειροτέρευση. Καθόλη την διάρκεια της 

τριετίας, το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δήμου είναι σημαντικά χειρότερο 

από αυτό του Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Από τον Πίνακα 4.3.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Κορδελιού με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια σταδιακή πτώση από 3,21 το 2001 σε 

2,08 το 2003. Η κάμψη το 2002 οφείλεται στην μείωση των κυκλοφορούντων 
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στοιχείων και στην παράλληλη και μεγαλύτερη αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Καθόλη την τριετία, η γενική ρευστότητα παραμένει κοντά 

στα επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου παρουσιάζει μικρή πτώση από 0,61 το 

2001 σε 0,50 το 2003. Αυτό οφείλεται στην μικρή μείωση των διαθεσίμων και 

στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Καθόλη την τριετία, η 

ταμειακή ρευστότητα παραμένει χαμηλότερη από τα  επίπεδα του αντίστοιχου 

Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι ο Δήμος βρίσκεται σε σχετικά δυσμενή 

ταμειακή θέση. 

3. Ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος, ο οποίος δείχνει πόσες φορές 

καλύπτουν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του δήμου, τις προβλεπόμενες 

ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες, παραμένει χαμηλότερος από τον αντίστοιχο 

Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία.  

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων είναι σχετικά χαμηλή και φυσικά η 

μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων σχετικά μεγάλη, συγκρινόμενη με 

τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία. Αυτό σημαίνει πώς 

η είσπραξη των απαιτήσεων γίνεται με σχετική καθυστέρηση. Παρόλα αυτά, 

στην διάρκεια της τριετίας, οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν σταδιακή 

βελτίωση, η οποία οφείλεται στην μείωση του ύψους των απαιτήσεων και 

στην παράλληλη αύξηση των εσόδων από πωλήσεις. 

5. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  όπως και η 

μέση διάρκεια παραμονής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  κυμαίνεται 

κοντά στα επίπεδα του κλάδου.  

6. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση 

από 3,01 το 2001 σε 5,71 το 2003, και σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους 

είναι σε χειρότερη θέση, αφού είναι πιο υψηλός από τον αντίστοιχο Μ.Ο. 

Αυτό σημαίνει πώς ο δήμος δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση από άποψη 

εξεύρεσης κεφαλαίων κίνησης. Η κατάσταση αυτή, έχει σχέση με την υψηλή 

ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού παρουσιάζει ασήμαντη βελτίωση, και 

παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, σε επίπεδα λίγο υψηλότερα του 

κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος κάνει λογική και εντατική χρησιμοποίηση 

των στοιχείων του ενεργητικού, προκειμένου να βελτιώσει τα έσοδα του. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι σε εξίσου ικανοποιητικά 

επίπεδα, που σημαίνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου 

αξιοποιούνται αποτελεσματικά. 
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9. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 

είναι αρκετά υψηλή (περίπου 95%) στο παθητικό, ο δήμος καταφέρνει να τα 

αξιοποιήσει αποτελεσματικά. 

10. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μια σημαντική βελτίωση 

από 28,55% το 2001 σε 33,43% των συνολικών εσόδων το 2002. Αυτό 

οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από πωλήσεις η οποία ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους. Στο 2003 συμβαίνει το ακριβώς 

αντίθετο, για αυτό και ο δείκτης πέφτει στο 22,91% των συνολικών εσόδων. 

11. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει χειροτέρευση στην 

τριετία, από –9,75% το 2001 σε –12,91% το 2003. Αυτό συμβαίνει λόγω του 

ότι η κάθε χρήση επιβαρύνεται σημαντικά από ανόργανα έξοδα και έξοδα 

προηγουμένων χρήσεων των οποίων η αύξηση είναι μεγαλύτερη από αυτήν 

των αντίστοιχων εσόδων. Σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω 

δείκτης είναι  από τους χειρότερους. 

12. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και η αποδοτικότητα συνολικών 

κεφαλαίων παρουσιάζουν χειροτέρευση και παραμένουν αρνητικοί σε όλη 

την τριετία. Αυτό σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων δεν γίνεται 

αποτελεσματικά γι αυτό εξάλλου και ο δήμος είναι ζημιογόνος. 

13. Η οικονομική μόχλευση του δήμου, κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του 

κλάδου, και εφόσον ξεπερνά την μονάδα η επίδραση των ξένων κεφαλαίων 

είναι επωφελής και ευνοϊκή για τον δήμο. 

14. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης παραμένει πολύ κοντά στον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

15. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

16. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια, δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή 

και σε όλη την τριετία παραμένει κοντά στα επίπεδα του Μ.Ο. του κλάδου. 

Το γεγονός ότι ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 

ίδια κεφάλαια και θεωρείται πώς ο δείκτης είναι σε καλό επίπεδο. 

17. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις είναι 

επίσης πολύ κοντά στον Μ.Ο. του κλάδου. 

18. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είναι πολύ κοντά σε αυτόν του κλάδου και παρουσιάζει μια 

αύξηση από 60,33 το 2001 σε 81,55 το 2003, γεγονός που δείχνει  ότι για το 
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2002 και το 2003, μέρος της αύξησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

καλύφθηκε από μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.3.3.2.3 

 

Από τον Πίνακα 4.3.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Κορδελιού, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 584.020,32 και σε 

ποσοστό κατά 2,89 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 592.342,97 ευρώ (3,26%) ενώ μείωση 

παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 41.590,31 ευρώ 

(2,79%). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται μόνο κατά 39.430,73 

ευρώ (6,72%) και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  μειώνονται κατά 

67.751,40 ευρώ (-22,44%). Αύξηση παρουσιάζουν επίσης τα ίδια κεφάλαια 

κατά 416.623,62 ευρώ (2,16%).   

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό μειώνεται κατά 200.218,72 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 0,96 %. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία κατά 224.725,49 ευρώ (15,51%). Επίσης Τα ίδια 

κεφάλαια μειώνονται σημαντικά, κατά 143.215,83 ευρώ (-0,73%). 

 

Από τον Πίνακα 4.3.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Κορδελιού προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε ασήμαντο 

ποσοστό (6,99%), κατά 204.441,73 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση των 

πωλήσεων, η οποία μόλις φτάνει το 14,83 %, δηλαδή κατά   607.153,90 ευρώ. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού αποτελέσματος κατά 

402.712,17 ευρώ (34,45%). Η αύξηση των λοιπών εξόδων η οποία είναι 

σχεδόν δεκαπλάσια της αύξησης των λοιπών εσόδων, οδηγεί στην 

χειροτέρευση του καθαρού αποτελέσματος κατά 138.386,08 ευρώ ( 34,66%). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, το 2002 ήταν προεκλογική περίοδος με 

υπεραυξημένες δαπάνες, οι οποίες οδήγησαν σε χειροτέρευση του 

αποτελέσματος για τους περισσότερους δήμους. 

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξάνονται κατά 

232.897,48 ευρώ (4,95%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση  
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ύψους 674.121,00 ευρώ (21,54%). Αυτό συνεπάγεται χειροτέρευση του 

μικτού αποτελέσματος κατά 441.223,52 ευρώ (-28,08%). Η αύξηση των 

λοιπών εσόδων υπερτερεί της αύξησης των λοιπών εξόδων και έτσι το 

καθαρό αποτέλεσμα βελτιώνεται τελικά κατά 99.521,38 ευρώ (18,51%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.3.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

Από τον Πίνακα  4.3.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή του συνολικού 

κεφαλαίου κίνησης, ενώ το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μειώνεται στο 2002, 

λόγω της αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από 617.287,80 ευρώ 

σε 852.435,90 ευρώ. Αυτό οδηγεί στην μείωση του κεφαλαίου κίνησης, που 

σημαίνει ότι ο δήμος δυσχερεί στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων το. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται επίσης μείωση τόσο του συνολικού όσο 

και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο ότι ο δήμος 

καταφέρνει να μειώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αλλά παράλληλα 

μειώνονται και τα κυκλοφορούντα στοιχεία του και τελικά να έχει συνολικό 

κεφάλαιο κίνησης ύψους 1.662.370,67 ευρώ και καθαρό κεφαλαίο κίνησης 

ύψους 1.864.714,92 ευρώ. 

 

 

4.4. ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Μενεμένης (Πίνακας 4.4.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για το 2001 αποτελούν το 97,28 % του 

ενεργητικού και ακολουθούν ελαφρώς πτωτική πορεία φτάνοντας το 94,42% 

του ενεργητικού ως το 2003. Η μικρή αυτή πτώση οφείλεται κυρίως στην 

μείωση της αξίας των συμμετοχών, προφανώς από υποτίμηση αυτών.  Σε 

σχέση με τους αντίστοιχους Μέσους Όρους του κλάδου (M.O.), η συμμετοχή 

των παγίων κυμαίνεται λίγο υψηλότερα από αυτούς καθόλη την τριετία. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν επίσης μια πτώση 

και μειώνονται από 2,46% το 2001 στο 0,69% το 2003.  Οι απαιτήσεις 

αποτελούν το κύριο μέρος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Σε 

σχέση με το σύνολό των δήμων, ο δήμος Μενεμένης έχει ύψος 
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κυκλοφορούντων στοιχείων αρκετά χαμηλό σε σχέση με τα επίπεδα των 

υπόλοιπων δήμων, καθόλη την τριετία. Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν 

παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή στην τριετία και κυμαίνονται σε αρκετά 

χαμηλά επίπεδα. 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι σχεδόν 88% του παθητικού κατά την τριετία 2001-

2003, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 

συγκεκριμένος δήμος διαθέτει πολύ χαμηλό ύψος ιδίων κεφαλαίων. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που κατά το 2001 ανέρχονται στο 3,95% 

του παθητικού, παρουσιάζουν μια σταδιακή μείωση, φτάνοντας τελικά το 

2,67% το 2003. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος καταφέρνει στην διάρκεια της 

τριετίας να μην προσφύγει σε νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό, αλλά και να 

αποπληρώνει τις παλιότερες υποχρεώσεις του. Σε σχέση με το σύνολο των 

δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι 

υψηλότερο σε όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, 

γεγονός που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που κατά το 2001 ανέρχονται στο 11,37% 

του παθητικού και τελικά φτάνουν στο 11,45% το 2003. Σε σχέση με το 

σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων είναι σχεδόν το διπλάσιο σε όλη την τριετία από αυτό του 

αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. Αυτό το γεγονός είναι κάπως ανησυχητικό και 

θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθούν οι υποχρεώσεις του δήμου. Αξίζει να 

σημειωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

αποτελούν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές. 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Μενεμένης (Πίνακας 4.4.1.2), προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών μειώνονται από 51,38% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 50,28% το 2003. Το ποσοστό αυτό είναι 

σχετικά υψηλότερο από αυτό των άλλων δήμων. Οι επιχορηγήσεις από τον 

κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν το  δεύτερο κυριότερο έσοδο του δήμου, 

αυξάνοντας την συμμετοχή τους στα συνολικά έσοδα από 28,55% το 2001 σε 

29,41% το 2003, ποσοστά αρκετά κοντά σε αυτά των άλλων δήμων. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια σημαντική μείωση από 

61,89% των συνολικών εσόδων το 2001, σε 32,55% το 2003 Ειδικά κατά το 

2003, το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον αντίστοιχο Μ.Ο. του 

κλάδου. 
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3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά το 2001 απορροφούν το 52,42% των 

συνολικών εσόδων, ενώ το 2003 αυξάνονται σημαντικά φτάνοντας στο 

61,19% των συνολικών εσόδων. Σε όλη την τριετία αλλά ειδικότερα το 2003 

είναι αρκετά υψηλότερα από τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα  κατά την διετία 2001-2002 είναι ζημίες του ύψους 

των –15,32% και –9,89% των συνολικών εσόδων αντίστοιχα ενώ κατά το 

2003 φτάνουν να γίνουν κέρδη σε ποσοστό 5,06% των συνολικών εσόδων. 

Κατά τα έτη 2001-2002 το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δήμου είναι 

σημαντικά χειρότερο από αυτό του Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Από τον Πίνακα 4.4.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Μενεμένης με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια μικρή αύξηση από 0,33 το 2001 σε 

0,51 το 2003, ενώ στο 2002 παρουσιάζει μια μικρή κάμψη στο 0,29. Η κάμψη 

το 2002 οφείλεται αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Καθόλη την 

τριετία, η γενική ρευστότητα παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα 

αντίστοιχα επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι ο 

δήμος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου παρουσιάζει μεγάλη πτώση από 0,30 το 

2001 σε 0,06 το 2003. Αυτό οφείλεται στην πολύ μεγάλη μείωση των 

διαθεσίμων και παράλληλα στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Καθόλη την τριετία, η ταμειακή ρευστότητα παραμένει 

σημαντικά σε χειρότερη κατάσταση από τα  επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. 

του κλάδου, που σημαίνει ότι ο Δήμος βρίσκεται σε πολύ δυσμενή ταμειακή 

θέση και θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα. 

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων είναι πολύ υψηλή και φυσικά η 

μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων πολύ χαμηλή, συγκρινόμενη με 

τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία. Αυτό οφείλεται 

στην μείωση του ύψους των απαιτήσεων αλλά και κυρίως στην παράλληλη 

αύξηση των εσόδων από πωλήσεις. 

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  μειώνεται από 

1,85 το 2001 σε 1,11 το 2003 και φυσικά η μέση διάρκεια παραμονής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  αυξάνεται από 198 το 2001 σε 330 ημέρες 

το 2003.Αυτό συμβαίνει λόγω της σημαντικής αύξησης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους πωληθέντων. 
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5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παραμένει αρνητική σε όλη την 

τριετία, γεγονός που οφείλεται στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, και σε σχέση 

με τους υπόλοιπους δήμους είναι στη χειρότερη θέση. Αυτό σημαίνει πώς ο 

δήμος δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση από άποψη εξεύρεσης 

κεφαλαίων κίνησης, γεγονός το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού παρουσιάζει μια ασήμαντη βελτίωση, 

και παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, σε επίπεδα λίγο υψηλότερα 

από αυτά του κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος κάνει λογική και εντατική 

χρησιμοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού, προκειμένου να βελτιώσει τα 

έσοδα του. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι σε εξίσου ικανοποιητικά 

επίπεδα, που σημαίνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου 

αξιοποιούνται αποτελεσματικά. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 

είναι σχετικά πολύ χαμηλή (περίπου 89%) στο παθητικό, ο δήμος καταφέρνει 

να τα αξιοποιήσει αποτελεσματικά. 

9. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους, παρουσιάζει μια σημαντική βελτίωση 

από 31,14% το 2001 σε 61,24% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό 

οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και στην παράλληλη 

σημαντική μείωση του κόστους. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, το 

μικτό περιθώριο κέρδους είναι υψηλότερο και μάλιστα κατά το 2003 

σημειώνεται σημαντική διαφορά σε σχέση με τους άλλους δήμους. 

10. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση 

στην τριετία, από -17,05% το 2001 σε 6,02% το 2003. Η σταδιακή αυτή 

βελτίωση οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από 

πωλήσεις. Σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω δείκτης είναι  από 

τους χαμηλότερους. 

11. Η αποδοτικότητα ενεργητικού είναι αρνητική κατά τα έτη 2001-2002 ενώ 

κατά το 2003 παρουσιάζει βελτίωση, φτάνοντας  το 1,54, και η βελτίωση 

φυσικά οφείλεται στην μετατροπή του αποτελέσματος από ζημίες σε κέρδη. 

12. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και η αποδοτικότητα συνολικών 

κεφαλαίων παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση φτάνοντας σε θετική τιμή κατά 

το 2003. Αυτό σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων δεν γίνεται 

αποτελεσματικά κατά τα έτη 2001-2002, γι αυτό εξάλλου και ο δήμος είναι 

ζημιογόνος, ενώ στο 2003 η κατάσταση βελτιώνεται. 
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13. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του 

κλάδου, και εφόσον ξεπερνά την μονάδα η επίδραση των ξένων κεφαλαίων 

είναι επωφελής και ευνοϊκή για τον δήμο. 

14. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης παραμένει χαμηλότερος από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

15. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει επίσης αξιόλογες 

μεταβολές 

16. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή 

και σε όλη την τριετία παραμένει κάπως χαμηλότερος από τα επίπεδα του 

Μ.Ο. του κλάδου. Το γεγονός ότι ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας 

σημαίνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου δεν χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια και θεωρείται πώς ο δείκτης δεν είναι σε 

τόσο καλό επίπεδο. 

17. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις είναι 

πολύ χαμηλότερος από τον Μ.Ο. του κλάδου. Αυτό οφείλεται στο χαμηλό 

ύψος των κυκλοφορούντων στοιχείων και στο παράλληλα αυξημένο ύψος των 

υποχρεώσεων του δήμου. 

18. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είναι σχετικά χαμηλότερος από αυτόν του κλάδου και 

παρουσιάζει μια αύξηση από 24,67 το 2001 σε 35,76 το 2003. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.4.3.2.3 

 

Από τον Πίνακα 4.4.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Μενεμένης, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 315.731,70 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 1,69 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 281.471,84 ευρώ (1,55%) ενώ σημαντική μείωση 

παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 316.328,82 

ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται μόνο κατά 334.977,35 

ευρώ (24,16%) και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  μειώνονται κατά 

10.363,37 ευρώ (-14,12%). Αύξηση παρουσιάζουν επίσης τα ίδια κεφάλαια, 

κατά 85.117,72 ευρώ (0,51%).   
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2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 308.950,36 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 1,63 %. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 226.711,35 ευρώ (-1,23%). Τα ίδια κεφάλαια 

αυξάνονται σημαντικά, κατά 415.014,40 ευρώ (2,49%), και οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώνονται κατά 116.977,62 ευρώ (-18,75%). 

 

Από τον Πίνακα 4.4.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Μενεμένης προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε μικρό ποσοστό 

(9,87%), δηλαδή κατά 252.777,51 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων 

φτάνει το 20,54 %, δηλαδή κατά 763.847,54 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση του μικτού αποτελέσματος κατά 511.070,03 ευρώ (44,13%).  Το 

αποτέλεσμα παραμένει αρνητικό, αλλά παρόλαυτά παρουσιάζει μια βελτίωση 

κατά 158.862,34 ευρώ (25,05%). Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, το 2002 

ήταν προεκλογική περίοδος με υπεραυξημένες δαπάνες, οι οποίες οδήγησαν 

σε χειροτέρευση του αποτελέσματος για τους περισσότερους δήμους. 

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξάνονται κατά 

469.433,36 ευρώ (10,47%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια μεγάλη μείωση 

ύψους 894.581,46 ευρώ (31,79%). Αυτό συνεπάγεται σημαντική βελτίωση 

του μικτού αποτελέσματος κατά 1.364.014,82 ευρώ (81,72%). Η αύξηση των 

λοιπών εσόδων υπερτερεί της αύξησης των λοιπών εξόδων και έτσι το 

καθαρό αποτέλεσμα βελτιώνεται τελικά κατά 773.794,49 ευρώ (182,76%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.4.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

Από τον Πίνακα  4.4.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή του συνολικού 

κεφαλαίου κίνησης, ενώ το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μειώνεται στο 2002, 

λόγω της αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτό οδηγεί στην 

μείωση του κεφαλαίου κίνησης, που σημαίνει ότι ο δήμος δυσχερεί στην 

εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του, αφού αυτές αυξάνονται 

με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από τα κυκλοφορούντα στοιχεία. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται μια βελτίωση τόσο του συνολικού όσο 

και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο ότι ο δήμος 

καταφέρνει να αυξήσει  τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του και 
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τελικά να έχει - αρνητικό και πάλι βέβαια - συνολικό κεφάλαιο κίνησης 

ύψους-876.249,88 ευρώ και καθαρό κεφαλαίο κίνησης ύψους – 858.105,87 

ευρώ. 

Το γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό, σε όλη την τριετία, χρήζει 

ιδιαίτερης σημασίας και προβληματισμού, από την διοίκηση του δήμου και θα πρέπει 

να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό. 

  

 

4.5. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Νεάπολης (Πίνακας 4.5.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για το 2001 αποτελούν το 91,78 % του 

ενεργητικού φτάνοντας το 94,58% του ενεργητικού ως το 2003, δηλαδή 

παρατηρείται μια μικρή μεταβολή. Σε σχέση με τους αντίστοιχους Μέσους 

Όρους του κλάδου (M.O.), η συμμετοχή των παγίων κυμαίνεται κοντά σε 

αυτούς καθόλη την τριετία. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν μια μείωση από 

7,08% το 2001 στο 3,96% το 2003. Τα ταμειακά διαθέσιμα για το 2001 

αποτελούν το κύριο μέρος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, 

αλλά αυτό αλλάζει κατά τα έτη 2002-2003. Σε σχέση με το σύνολό των 

δήμων, ο δήμος Νεάπολης έχει σχετικά χαμηλό ύψος κυκλοφορούντων 

στοιχείων. Οι απαιτήσεις δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή στην τριετία 

και κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι σχεδόν 93% του παθητικού κατά την τριετία 2001-

2003, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 

συγκεκριμένος δήμος έχει κάπως χαμηλό ύψος ιδίων κεφαλαίων. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που κατά το 2001 ανέρχονται στο 4,92% 

του παθητικού, παρουσιάζουν μια σταδιακή μείωση, φτάνοντας τελικά το 

4,06% το 2003. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος καταφέρνει στην διάρκεια της 

τριετίας να μην προσφύγει σε νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό, αλλά και να 

αποπληρώνει τις παλιότερες υποχρεώσεις του. Σε σχέση με το σύνολο των 

δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το 

σχεδόν διπλάσιο σε όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του 

κλάδου, γεγονός όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή .Σε 

σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι πολύ κοντά σε όλη την τριετία από 
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αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως και 

στην πλειοψηφία των δήμων που εξετάζονται, το μεγαλύτερο μέρος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Νεάπολης (Πίνακας 4.5.1.2), προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών μειώνονται από 31,36% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 28,24% το 2003. Οι επιχορηγήσεις από 

τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν το κυριότερο έσοδο του δήμου, και η  

συμμετοχή τους στα συνολικά έσοδα είναι περίπου στο 45%, ποσοστό  

σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τους άλλους δήμους. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση από 

73,78% των συνολικών εσόδων το 2001, σε 84,45% το 2002, ενώ το 2003 

μειώνεται στο 68,26 %. Σε όλη την τριετία, το κόστος είναι σημαντικά 

υψηλότερο από το αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης απορροφούν σχεδόν το 27% των συνολικών 

εσόδων στην τριετία 2001-2003.Σε όλη την τριετία ο δήμος καταφέρνει να τα 

συγκρατήσει, σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, από τους αντίστοιχους Μ.Ο. του 

κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα  κατά τα έτη 2001-2002 είναι ζημίες οι οποίες από -

1,96% των συνολικών εσόδων φτάνουν στο –18,34% το 2002, δηλαδή 

παρουσιάζουν μια μεγάλη χειροτέρευση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

σημαντική αύξηση του κόστους κατά το 2002. Στο 2003, μετατρέπονται σε 

κέρδη, ποσοστού 0,96% των συνολικών εσόδων, που συμβαίνει λόγω της 

σημαντικής μείωσης του κόστους. Καθόλη την διάρκεια της τριετίας, το 

αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δήμου είναι σημαντικά χειρότερο από αυτό 

του Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Από τον Πίνακα 4.5.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Νεάπολης με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια σταδιακή πτώση από 3,99 το 2001 σε 

1,82 το 2003. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση των κυκλοφορούντων 

στοιχείων και στην παράλληλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

Καθόλη την τριετία, η γενική ρευστότητα είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 

του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. 
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2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου παρουσιάζει μεγάλη πτώση από 3,04 το 

2001 σε 0,88 το 2003. Αυτό οφείλεται στην σημαντική μείωση των 

διαθεσίμων στο τριπλάσιο σχεδόν και στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Καθόλη την τριετία, η ταμειακή ρευστότητα παραμένει 

χαμηλότερη από τα  επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει 

ότι ο Δήμος βρίσκεται σε σχετικά δυσμενή ταμειακή θέση. 

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων  όπως και η μέση διάρκεια 

παραμονής των απαιτήσεων δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή και 

μάλιστα κυμαίνονται σε επίπεδα κάπως υψηλότερα συγκρινόμενοι με τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία. Αυτό οφείλεται στην 

αύξηση του ύψους των πωλήσεων και στην παράλληλη αλλά μικρότερη 

αύξηση των απαιτήσεων. 

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  μειώνεται από 

7,09 το 2001 σε 5,08 το 2003, και μάλιστα είναι κάπως υψηλότερη σε σχέση 

με τους άλλους δήμους, που σημαίνει ότι ο δήμος σταδιακά δυσκολεύεται 

στην εξόφληση των υποχρεώσεων του,  ενώ η μέση διάρκεια παραμονής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  κινείται αντίθετα.  

5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση 

από 3,01 το 2001 σε 5,71 το 2003, και σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους 

είναι σε χειρότερη θέση, αφού είναι πιο υψηλός από τον αντίστοιχο Μ.Ο. 

Αυτό σημαίνει πώς ο δήμος δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση από άποψη 

εξεύρεσης κεφαλαίων κίνησης.  

6. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης βελτιώνεται σημαντικά από 2,84 το 

2001 σε 10,35 το 2002, ενώ το 2003 παρουσιάζει πάλι μια κάμψη στο 7,45. Η 

σημαντική βελτίωση στο 2002 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων 

από πωλήσεις και στην τριπλάσια σχεδόν μείωση του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού δεν παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, 

και παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, κοντά στα επίπεδα του 

κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος κάνει λογική και εντατική χρησιμοποίηση 

των στοιχείων του ενεργητικού, προκειμένου να βελτιώσει τα έσοδα του. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι σε εξίσου ικανοποιητικά 

επίπεδα, που σημαίνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου 

αξιοποιούνται αποτελεσματικά. 

9. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 
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είναι αρκετά υψηλή (περίπου 95%) στο παθητικό, ο δήμος καταφέρνει να τα 

αξιοποιήσει αποτελεσματικά. 

10. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μια σημαντική κάμψη από 

16,37% το 2001 σε 4,70% των συνολικών εσόδων το 2002. Αυτό οφείλεται 

στην πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους. Στο 2003 συμβαίνει το ακριβώς 

αντίθετο, για αυτό και ο δείκτης ανέρχεται στο 17,03% των συνολικών 

εσόδων. 

11. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει χειροτέρευση στην 

τριετία, από –2,22% το 2001 σε –20,70% το 2002. Αυτό συμβαίνει  πάλι λόγω 

της αύξησης του κόστους. Το 2003 ο δείκτης γίνεται θετικός. Σε σχέση με τον 

υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω δείκτης είναι  από τους χειρότερους, που 

σημαίνει ότι η διαχείριση του δήμου είναι προβληματική. 

12. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και η αποδοτικότητα συνολικών 

κεφαλαίων παρουσιάζουν χειροτέρευση και είναι αρνητικοί κατά την διετία 

2001-2002. Αυτό σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων δεν γίνεται 

αποτελεσματικά γι αυτό εξάλλου και ο δήμος είναι ζημιογόνος. Στο 2003 οι 

δείκτες γίνονται θετικοί. 

13. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του 

κλάδου, και εφόσον ξεπερνά την μονάδα η επίδραση των ξένων κεφαλαίων 

είναι επωφελής και ευνοϊκή για τον δήμο. 

14. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης παραμένει πολύ κοντά στον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

15. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

16. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή 

και σε όλη την τριετία παραμένει κοντά στα επίπεδα του Μ.Ο. του κλάδου. 

Το γεγονός ότι ο δείκτης είναι χαμηλότερος της μονάδας σημαίνει ότι τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου δεν χρηματοδοτούνται αποκλειστικά 

από ίδια κεφάλαια. 

17. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις 

παρουσιάζει πτώση από 1,16 το 2001 σε 0,75 το 2003, η οποία οφείλεται στην 

μείωση των κυκλοφορούντων στοιχείων και είναι χαμηλότερος από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

18. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είναι χαμηλότερος από αυτόν του κλάδου και παρουσιάζει μια 

αύξηση από 18,68 το 2001 σε 22,75 το 2003, γεγονός που δείχνει  ότι για το 
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2002 και το 2003, μέρος της αύξησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

καλύφθηκε από μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.5.3.2.3 

Από τον Πίνακα 4.5.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Νεάπολης, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό μειώνεται κατά 70.382,71 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 0,22 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 1.022.421,93 ευρώ (3,43%) ενώ πολύ μεγάλη 

μείωση παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 

1.133.464,64 ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται κατά 

249.522,60 ευρώ (41,06%) και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  μειώνονται 

κατά 111.612,46 ευρώ (-6,99%). Σημαντική μείωση παρουσιάζουν επίσης τα 

ίδια κεφάλαια, κατά 222.224,45 ευρώ (-0,74%).   

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 1.228.596,00 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 3,79 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 982.948,05 ευρώ (3,19%) ενώ μεγάλη αύξηση 

παρουσιάζουν και τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 167.591,48 

ευρώ (14,40%). Μείωση παρουσιάζουν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

κατά 120.978,11 ευρώ (-8,14%) . Τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται σημαντικά 

κατά 1.250.371,64 ευρώ (4,17%). 

 

Από τον Πίνακα 4.5.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Νεάπολης προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε σημαντικό 

ποσοστό (29,96%), δηλαδή κατά 1.394.181,69 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση 

των πωλήσεων μόλις φτάνει το 14,05 %, δηλαδή κατά   781.929,28 ευρώ. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του μικτού αποτελέσματος κατά 

612.252,41 ευρώ (-67,24%). Η αύξηση των λοιπών  και έκτακτων εξόδων η 

οποία είναι μεγαλύτερη της αύξησης των λοιπών εσόδων, οδηγούν στην πολύ 

μεγάλη χειροτέρευση του καθαρού αποτελέσματος κατά 1.190.110,90 ευρώ ( 

964,29%). Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, το 2002 ήταν προεκλογική 

περίοδος με υπεραυξημένες δαπάνες, οι οποίες οδήγησαν σε χειροτέρευση 

του αποτελέσματος για τους περισσότερους δήμους. 
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2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώνονται κατά 

320.406,38 ευρώ (-5,05%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια μεγάλη μείωση , 

ύψους 1.048.163,87 ευρώ (-17,33%). Αυτό συνεπάγεται την βελτίωση του 

μικτού αποτελέσματος κατά 727.757,49 ευρώ (243,96%). Το καθαρό 

αποτέλεσμα βελτιώνεται  κατά (103,54%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.5.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

 

Από τον Πίνακα  4.5.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μια σημαντική μείωση τόσο του 

συνολικού όσο και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, λόγω η οποία οφείλεται 

εκτός από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και στην πολύ 

μεγάλη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων . Αυτό οδηγεί στην μείωση του 

κεφαλαίου κίνησης, που σημαίνει ότι ο δήμος δυσχερεί στην εξόφληση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του, αφού και τα κυκλοφορούντα στοιχεία  

και ειδικά τα ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται σε αξία. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται επίσης μια αύξηση τόσο του συνολικού 

όσο και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο ότι ο δήμος 

καταφέρνει να αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα σε βαθμό μεγαλύτερο από 

την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του και τελικά να έχει 

συνολικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 1.793.244,57 ευρώ και καθαρό κεφαλαίο 

κίνησης ύψους 808.818,26 ευρώ. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, μόνο 

κατά το 2001 ο δήμος διαθέτει κεφάλαιο κίνησης υψηλότερο από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. 

 

4.6. ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Χορτιάτη (Πίνακας 4.6.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τριετία αποτελούν το 98 % περίπου 

του ενεργητικού Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος είναι 

ένας από τους τρεις δήμους με το μεγαλύτερο ύψος παγίων ως ποσοστό του 

ενεργητικού. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περίπου το 2% του 

ενεργητικού, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή. 
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3. Τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου 99% του παθητικού κατά την τριετία 2001-

2003, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 

συγκεκριμένος δήμος έχει πολύ μεγάλο ύψος ιδίων κεφαλαίων, που σημαίνει 

ότι η χρηματοδότηση των ενεργητικών στοιχείων γίνεται σχεδόν κατά 

αποκλειστικότητα από ίδια κεφάλαια. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  υφίστανται σε σχεδόν ανύπαρκτο ποσοστό. 

Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το χαμηλότερο σε όλη την τριετία από 

αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή .Σε 

σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε όλη την τριετία 

από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως 

και στην πλειοψηφία των δήμων που εξετάζονται, το μεγαλύτερο μέρος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Χορτιάτη (Πίνακας 4.6.1.2), προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών αυξάνονται από 54,75% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 60,13% το 2003. Οι επιχορηγήσεις από 

τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν το δεύτερο κυριότερο έσοδο του 

δήμου. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση από 31,03% 

των συνολικών εσόδων το 2001, σε 74,43% το 2002, ενώ το 2003 μειώνεται 

στο 54,14 %. Μόνο κατά το 2001, το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο 

από το αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου, ενώ για τα έτη 2002-2003 κυμαίνεται 

κοντά στους Μ.Ο. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά το 2001 απορροφούν σχεδόν το 60% 

των συνολικών εσόδων ενώ στο τέλος της τριετίας μειώνονται σημαντικά, 

στο διπλάσιο σχεδόν. Μόνο κατά το 2001 ο δήμος αποκλίνει κατά πολύ από 

τον αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα  χειροτερεύουν σημαντικά  από 8,62% των 

συνολικών εσόδων το 2001, φτάνουν στο –9,65% το 2002 γεγονός που 

οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση του κόστους κατά το 2002. Στο 

2003 μετατρέπονται σε κέρδη, ποσοστού 19,75% των συνολικών εσόδων, που 

συμβαίνει λόγω της σημαντικής μείωσης του κόστους. Μόνο κατά το 2002, 
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το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δήμου είναι κάπως χειρότερο από αυτό 

του Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Από τον Πίνακα 4.6.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Χορτιάτη με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια σημαντική πτώση από 11,12 το 2001 

σε 3,67 το 2003, σχεδόν δηλαδή στο τριπλάσιο. Η μείωση αυτή οφείλεται 

στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

και τους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού. Πάντως σε όλη  την τριετία, 

η γενική ρευστότητα είναι υψηλότερη από τα επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. 

του κλάδου. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου παρουσιάζει επίσης μεγάλη πτώση από 

4,46 το 2001 σε 0,98 το 2003. Αυτό οφείλεται στην μείωση των διαθεσίμων 

και στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Κατά τα έτη 2001-

2002, η ταμειακή ρευστότητα είναι υψηλότερη, ενώ κατά το 2003 πέφτει σε  

επίπεδα χαμηλότερα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι  η 

ταμειακή ρευστότητα αρχίζει να χειροτερεύει και θα πρέπει να δοθεί προσοχή 

σε αυτό το σημείο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω πτώση. 

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων  όπως και η μέση διάρκεια 

παραμονής των απαιτήσεων δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή, και 

μάλιστα η πρώτη κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα συγκρινόμενη με τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία. Αυτό σημαίνει ότι ο 

δήμος παρουσιάζει βραδύτητα στην είσπραξη των απαιτήσεων του. 

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  αυξάνεται από 

4,96 το 2001 σε 6,31 το 2002 και μετά πάλι μειώνεται στο 3,46 το 2003. 

5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση 

από 1,50 το 2001 σε 2,19 το 2003, και σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους 

είναι σε χειρότερη θέση, αφού είναι πιο χαμηλός από τον αντίστοιχο Μ.Ο.  

6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή, και 

παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, σημαντικά χαμηλότερα από τα 

αντίστοιχα επίπεδα του κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος δεν αξιοποιεί 

ικανοποιητικά  τα στοιχεία του ενεργητικού, προκειμένου να βελτιώσει τα 

έσοδα του. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι επίσης σε επίπεδα που δείχνουν 
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την όχι και τόσο αποτελεσματική αξιοποίηση των πάγιων στοιχείων του 

δήμου. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 

είναι αρκετά υψηλή (περίπου 98%) στο παθητικό, ο δήμος δεν καταφέρνει να 

τα αξιοποιήσει πλέον αποτελεσματικά. 

9. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μια σημαντική κάμψη από 

67,29% το 2001 σε 40,92% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται 

στην πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους.  

10. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει βελτίωση στην τριετία, 

από 9,09% το 2001 σε 21,55% το 2003, με μια μεγάλη όμως κάμψη το 2002, 

οπότε το αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ζημία. Αυτό συμβαίνει  πάλι λόγω της 

αύξησης του κόστους. Σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω δείκτης 

παρουσιάζει αποκλίσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές στην διάρκεια της 

τριετίας. 

11. Η αποδοτικότητα ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και συνολικών κεφαλαίων 

παρουσιάζουν μεγάλη κάμψη και είναι αρνητικοί κατά το 2002. Αυτό 

σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων δεν γίνεται αποτελεσματικά γι αυτό 

εξάλλου και ο δήμος είναι ζημιογόνος. 

12. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του κλάδου 

και η τιμή της είναι οριακά στην μονάδα όπως επίσης οριακό είναι το αν η 

χρήση ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για τον δήμο ή όχι. 

13. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης είναι υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

14. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

15. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια, δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή 

και σε όλη την τριετία παραμένει κοντά στα επίπεδα του Μ.Ο. του κλάδου. 

Το γεγονός ότι ο δείκτης είναι ελαφρώς μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει 

ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια. 

16. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις 

παρουσιάζει πτώση από 9,87 το 2001 σε 3,57 το 2003, η οποία οφείλεται στην 

αύξηση των υποχρεώσεων. Μάλιστα σε όλη την τριετία και είναι υψηλότερος 

από τον αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 
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17. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις παρουσιάζει μια ακραία τιμή, στο σύνολο των δήμων, γεγονός 

που οφείλεται στην σχεδόν μηδενική χρήση μακροπρόθεσμων ξένων 

κεφαλαίων. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.6.3.2.3 

 

Από τον Πίνακα 4.6.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Χορτιάτη, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 228.168,19 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 0,26 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 349.803,08 ευρώ (0,40%) ενώ πολύ μεγάλη 

μείωση παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 

158.601,09 ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται κατά 

123.564,17 ευρώ (1,03%).  

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 1.300.906,36 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 1,46 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 685.890,42 ευρώ (0,76%) ενώ μεγάλη αύξηση 

παρουσιάζουν και τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 564.745,90 

ευρώ (38,84%). Αύξηση παρουσιάζουν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά  

291.820,99 ευρώ (106,14%) . Τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται σημαντικά κατά 

1.011.594,48 ευρώ (1,14%). 

 

Από τον Πίνακα 4.6.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Χορτιάτη προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε σημαντικό 

ποσοστό (160,18%), κατά 1.202.813,76 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση των 

πωλήσεων, η οποία μόλις φτάνει το 5,84 %, δηλαδή κατά 134.043,15 ευρώ. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του μικτού αποτελέσματος κατά 

1.068.770,61 ευρώ (-69,19%). Το καθαρό αποτέλεσμα μειώνεται κατά 

461.863,57 ευρώ ( -221,37%). Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, το 2002 

ήταν προεκλογική περίοδος με υπεραυξημένες δαπάνες, οι οποίες οδήγησαν 

σε χειροτέρευση του αποτελέσματος για τους περισσότερους δήμους. 

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξάνονται 

σημαντικά κατά 1.077.888,37 ευρώ (44,36%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια 



 86

μικρή αύξηση  ύψους 118.572,10 ευρώ (6,07%). Αυτό συνεπάγεται βελτίωση 

του μικτού αποτελέσματος κατά 959.361,27 ευρώ (201,56%), ενώ το καθαρό 

αποτέλεσμα βελτιώνεται  τελικά κατά 1.009.241,01 ευρώ (398,55%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.6.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

Από τον Πίνακα  4.6.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μια μείωση τόσο του συνολικού όσο και 

του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται εκτός από την αύξηση 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και στην πολύ μεγάλη μείωση των 

ταμειακών διαθεσίμων .Αυτό οδηγεί στην μείωση του κεφαλαίου κίνησης, 

που σημαίνει ότι ο δήμος δυσχερεί στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του, αφού και τα κυκλοφορούντα στοιχεία  και ειδικά τα 

ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται σε αξία. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται  μια αύξηση τόσο του συνολικού όσο και 

του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο ότι ο δήμος 

καταφέρνει να αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα σε βαθμό μεγαλύτερο από 

την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του και τελικά να έχει 

συνολικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 2.204.106,18 ευρώ και καθαρό κεφαλαίο 

κίνησης ύψους 599.762,22 ευρώ. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, μόνο 

κατά την χρήση 2001 ο δήμος διαθέτει κεφάλαιο κίνησης σε υψηλότερο 

επίπεδο από τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

 

 

4.7. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Θέρμης (Πίνακας 4.7.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τριετία αποτελούν το 98 % περίπου 

του ενεργητικού Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος είναι 

ένας από τους τρεις δήμους με το μεγαλύτερο ύψος παγίων ως ποσοστό του 

ενεργητικού. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περίπου το 2% του 

ενεργητικού, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου 99% του παθητικού κατά την τριετία 2001-

2003, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 
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συγκεκριμένος δήμος έχει πολύ υψηλό ύψος ιδίων κεφαλαίων, που σημαίνει 

ότι η χρηματοδότηση των ενεργητικών στοιχείων γίνεται σχεδόν κατά 

αποκλειστικότητα από ίδια κεφάλαια. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  αυξάνονται σε μικρό ποσοστό από 0,61 το 

2001 σε 1,30 το 2003, που σημαίνει ότι ο δήμος προχώρησε στην σύναψη 

μακροπρόθεσμου δανείου κατά το 2003. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, 

το ποσοστό συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι από τα 

χαμηλότερα σε όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, 

γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται, όχι όμως σημαντικά, από 0,95 

το 2001 σε 1,89 το 2003. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό 

συμμετοχής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε 

όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. Αξίζει να 

σημειωθεί πως, όπως και στην πλειοψηφία των δήμων που εξετάζονται, το 

μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν οι 

υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Θέρμης (Πίνακας 4.7.1.2), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών μειώνονται από 63,87% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 54,57% το 2003. Σε όλη την τριετία το 

ποσοστό των εσόδων από πωλήσεις είναι κατά πολύ υψηλότερο από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση από 47% 

περίπου των συνολικών εσόδων το 2001, σε 74,43% το 2002 και σε 60,48 το 

2003. Μόνο κατά το 2003, το κόστος είναι κάπως υψηλότερο από το 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου, ενώ για τα έτη 2001-2002 κυμαίνεται πολύ 

χαμηλότερα από τους αντίστοιχους  Μ.Ο. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξάνονται από 23,57% το 2001 σε 24,51% 

το 2002, ενώ το 2003  μειώνονται στο 19,77 των συνολικών εσόδων. Σε όλη 

την τριετία πάντως, τα έξοδα αυτά διατηρούνται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα 

από τα αντίστοιχα του κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα    από 27,24% των συνολικών εσόδων το 2001, 

φτάνουν στο 26,17% το 2002, ενώ το 2003 μειώνονται σημαντικά φτάνοντας 

στο 15% των συνολικών εσόδων. Αυτό οφείλεται  κυρίως στην σημαντική 

αύξηση του κόστους κατά το 2003. Σε όλη την τριετία, ο δήμος καταφέρνει 
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να πραγματοποιεί καθαρά αποτελέσματα, σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από 

τους υπόλοιπους δήμους. 

 

Από τον Πίνακα 4.7.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Θέρμης με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια σημαντική πτώση από 3,64 το 2001 σε 

2,35 το 2003. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, η οποία ξεπερνά την αύξηση των κυκλοφορούντων στοιχείων. 

Πάντως σε όλη  την τριετία, η γενική ρευστότητα είναι αρκετά κοντά στα  

επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή. 

Μάλιστα σε όλη την τριετία βρίσκεται επίσης κοντά στα επίπεδα του 

αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου. 

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων  όπως και η μέση διάρκεια 

παραμονής των απαιτήσεων βελτιώνονται σημαντικά από 8,88 και 41 ημέρες 

το 2001, σε 12,88 και 28 ημέρες το 2003 αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στην 

αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και στην μείωση των απαιτήσεων. 

Μάλιστα η πρώτη κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα συγκρινόμενη με τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου, καθόλη την τριετία. Αυτό σημαίνει ότι ο 

δήμος έχει αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων του. 

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  μειώνεται από 

9,87 το 2001 σε 8,01 το 2003. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κόστους 

πωληθέντων που ξεπερνά την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

και σημαίνει πως ο δήμος σταδιακά δυσκολεύεται στην εξόφληση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε σχέση 

με τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος παρουσιάζει ταχύτητα 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, διπλάσια σχεδόν από τούς αντίστοιχους 

Μ.Ο. που δείχνει ότι ο δήμος έχει σχετική ευχέρεια στην εξόφληση των 

υποχρεώσεων του. 

5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια αύξηση από 6,33 το 

2001 σε 7,68 το 2003, και σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους είναι σε πολύ 

καλύτερη θέση, αφού είναι πιο σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο Μ.Ο. 

Αυτό σημαίνει πώς ο δήμος είναι σε καλή κατάσταση από άποψη εξεύρεσης 

κεφαλαίων κίνησης. 

6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή, και 

παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, σημαντικά χαμηλότερα – σχεδόν 

κατά το ήμισυ- από τα αντίστοιχα επίπεδα του κλάδου, που σημαίνει ότι ο 



 89

δήμος δεν αξιοποιεί ικανοποιητικά  τα στοιχεία του ενεργητικού, προκειμένου 

να βελτιώσει τα έσοδα του. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι επίσης σε επίπεδα, που 

δείχνουν την όχι και τόσο αποτελεσματική αξιοποίηση των πάγιων στοιχείων 

του δήμου. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 

είναι αρκετά υψηλή (περίπου 98%) στο παθητικό, ο δήμος δεν καταφέρνει να 

τα αξιοποιήσει πλέον αποτελεσματικά. 

9. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους, παρουσιάζει μια σημαντική κάμψη 

από 40,87% το 2001 σε 22,62% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό 

οφείλεται στον διπλασιασμό σχεδόν του  κόστους. Μόνο κατά το 2003, ο 

δήμος πραγματοποιεί κέρδη ελαφρώς χαμηλότερα από τους υπόλοιπους 

δήμους, αλλά γενικά είναι από τους κερδοφόρους δήμους. 

10. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ακολουθεί πορεία παράλληλη με τον 

παραπάνω. Σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω δείκτης είναι από 

τους υψηλότερους στην διάρκεια της τριετίας. 

11. Η αποδοτικότητα ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και συνολικών κεφαλαίων, 

παρουσιάζουν μικρή πτώση από 2,36 περίπου το 2001 σε 1,47 περίπου το 

2003. Μόνο κατά το 2003, οι δείκτες αυτοί είναι σε επίπεδο ελαφρώς 

χαμηλότερο από τους αντίστοιχους Μ.Ο. Αυτό σημαίνει πως η χρήση των 

κεφαλαίων γίνεται πολύ αποτελεσματικά γι αυτό εξάλλου και ο δήμος είναι 

από τους πλέον κερδοφόρους. 

12. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του 

κλάδου, και η τιμή της είναι μεγαλύτερη από την μονάδα που σημαίνει ότι η 

χρήση ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για τον δήμο. 

13. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης είναι αρκετά υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

14. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

15. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια  δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και 

σε όλη την τριετία παραμένει ελαφρώς χαμηλότερος από τους Μ.Ο. του 

κλάδου. Το γεγονός ότι ο δείκτης είναι ίσος με την μονάδα σημαίνει ότι τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 

ίδια κεφάλαια. 



 90

16. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις 

παρουσιάζει πτώση από 1,46 το 2001 σε 0,84 το 2003, η οποία οφείλεται στην 

αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Μάλιστα σε όλη την τριετία και 

είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

17. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνεται κατά το ήμισυ σχεδόν από 160,40 το 2001 σε 75,88 το 

2003. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, η 

οποία ξεπερνά την αντίστοιχη αύξηση των παγίων. Σε όλη την τριετία 

μάλιστα, ο δείκτης αυτός βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.7.3.2.3 

Από τον Πίνακα 4.7.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Θέρμης, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 4.421.890,74 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 3,86 %. Η κυριότερη αύξηση είναι αυτή των παγίων κατά 

4.146.012,95 ευρώ (3,67%). Ίδια περίπου αύξηση παρουσιάζουν και τα ίδια 

κεφάλαια, τα οποία αυξάνονται κατά 4.221.232,83 ευρώ (3,72%).  

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 18.408.962,97 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 15,45 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν πάλι τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 18.053.825,33 ευρώ (15,42%) ενώ σημαντική 

αύξηση παρουσιάζουν και τα ίδια κεφάλαια κατά 17.006.356,08 ευρώ 

(14,44%). Αύξηση παρουσιάζουν και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά  

1.109.128,12 ευρώ (164,93%) .  

 

Από τον Πίνακα 4.7.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Θέρμης προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε σημαντικό 

ποσοστό (21,41%), κατά 1.003.706,99 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση των 

πωλήσεων, φτάνει το 20,12 %, δηλαδή αυξάνονται κατά   1.594.666,60 ευρώ. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού αποτελέσματος κατά 

590.959,61 ευρώ (18,24%). Το καθαρό αποτέλεσμα αυξάνεται τελικά κατά 

473.583,82 ευρώ ( 17,59%). Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2002, που όπως 

ήδη αναφέρθηκε ήταν προεκλογική περίοδος, ο δήμος καταφέρνει να 

διατηρήσει την κερδοφορία του. 
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2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξάνονται κατά 

839.979,27 ευρώ (8,82%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση  

ύψους 2.327.234,81 ευρώ (40,89%). Αυτό συνεπάγεται χειροτέρευση του 

μικτού αποτελέσματος κατά 1.487.255,54 ευρώ (-38,82%), ενώ το καθαρό 

αποτέλεσμα χειροτερεύει  τελικά κατά 1.176.674,46 ευρώ (37,17%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.7.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

 

Από τον Πίνακα  4.7.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του συνολικού και 

μια μικρότερη αύξηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Η πρώτη οφείλεται 

εκτός στην αύξηση των απαιτήσεων και στην αύξηση των μεταβατικών 

λογαριασμών ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος έχει σχετική ευχέρεια  

στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του  

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται  μια αύξηση τόσο του συνολικού όσο και 

του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο ότι ο δήμος 

καταφέρνει να αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα σε βαθμό μεγαλύτερο από 

την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του και τελικά να έχει 

συνολικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 2.349.499,76 ευρώ και καθαρό κεφαλαίο 

κίνησης ύψους 1.348.453,58 ευρώ. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, 

μόνο κατά την τριετία ο δήμος διαθέτει κεφάλαιο κίνησης σε υψηλότερο 

επίπεδο σε σχέση με τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

 

 

4.8. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Λαγκαδά (Πίνακας 4.8.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για την διετία 2001-2002 αποτελούν το 95 % 

περίπου του ενεργητικού, ενώ κατά το 2003 η συμμετοχή τους στο ενεργητικό 

πέφτει στο 93%. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος έχει 

μέσο ύψος παγίων ως ποσοστό του ενεργητικού. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περίπου το 5% του 

ενεργητικού για τα έτη 2001-2002, ενώ κατά το 2003 αυξάνουν την 

συμμετοχή τους στο ενεργητικό στο 7%. 
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3. Τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου 98% του παθητικού κατά την τριετία 2001-

2003, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 

συγκεκριμένος δήμος έχει πολύ υψηλό ύψος ιδίων κεφαλαίων, που σημαίνει 

ότι η χρηματοδότηση των ενεργητικών στοιχείων γίνεται σχεδόν κατά 

αποκλειστικότητα από ίδια κεφάλαια. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  μειώνονται σε μικρό ποσοστό από 1,33 το 

2001 σε 1,21 το 2002, ενώ το 2003 αυξάνονται στο 1,63 που σημαίνει ότι ο 

δήμος προχώρησε στην σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου κατά το 2003. Σε 

σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερο σε όλη την τριετία από 

αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώνονται, όχι όμως σημαντικά, από 0,72 

το 2001 σε 0,62 το 2003. .Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό 

συμμετοχής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε 

όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου.  

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Λαγκαδά (Πίνακας 4.8.1.2), προκύπτουν κυρίως τα 

εξής: 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών μειώνονται από 35,24% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 31,84% το 2003. Σε όλη την τριετία το 

ποσοστό των εσόδων από πωλήσεις, είναι κατά πολύ χαμηλότερο από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. Το κυριότερο έσοδο του δήμου αποτελούν οι τακτικές 

επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια μικρή μείωση από 59,79% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 55,87% το 2003. Μόνο κατά το 2001, το 

κόστος είναι κάπως υψηλότερο από το αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου, ενώ για 

τα έτη 2001-2002, κυμαίνεται χαμηλότερα από τους αντίστοιχους  Μ.Ο. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώνονται σημαντικά από 45,62% το 2001 

σε 41,61% των συνολικών εσόδων για το 2003. Σε όλη την τριετία πάντως, τα 

έξοδα αυτά διατηρούνται σε επίπεδα υψηλότερα από τα αντίστοιχα του 

κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα   παραμένουν ζημίες σε όλη την τριετία, αλλά 

παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση από –11,62% το 2001 σε -0,19% των 

συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται  τόσο στην μείωση του κόστους, 

όσο και στην μείωση των εξόδων διοίκησης-διάθεσης. Σε όλη την τριετία, ο 

δήμος παραμένει ζημιογόνος. 
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Από τον Πίνακα 4.8.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Λαγκαδά με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα 

εξής: 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια μικρή πτώση από 6,17 το 2001 σε 5,51 

το 2003. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, η οποία ξεπερνά την αύξηση των κυκλοφορούντων στοιχείων. 

Πάντως σε όλη  την τριετία, η γενική ρευστότητα είναι αρκετά υψηλότερη  

επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος είναι σε 

πλεονεκτική θέση από άποψη ρευστότητας. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή. ατά 

τα έτη 2001-2002, αλλά κατά το 2003 εμφανίζει πολύ μεγάλη άνοδο στο 8,80. 

Αυτό οφείλεται στην σημαντική αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, στο 

διπλάσιο σχεδόν από το 2001. Μάλιστα σε όλη την τριετία βρίσκεται επίσης 

υψηλότερα από τα επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει 

ότι ο δήμος είναι σε πλεονεκτική θέση και από άποψη ταμειακής 

ρευστότητας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό. 

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων  όπως και η μέση διάρκεια 

παραμονής των απαιτήσεων παρουσιάζουν μια μικρή χειροτέρευση από 12,29 

και 30 ημέρες το 2001, σε 9,61 και 38 ημέρες το 2003 αντίστοιχα. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από πωλήσεις. Μάλιστα η πρώτη 

κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα συγκρινόμενη με τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

του κλάδου, τουλάχιστον για την διετία 2001-2002. Αυτό σημαίνει ότι ο 

δήμος έχει σχετική αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων του. 

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  μειώνεται από 

8,92 το 2001 σε 5,00 το 2003. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και σημαίνει πως ο δήμος σταδιακά 

δυσκολεύεται στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο 

συγκεκριμένος παρουσιάζει ταχύτητα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

διπλάσια σχεδόν από τούς αντίστοιχους Μ.Ο. που δείχνει ότι ο δήμος έχει 

μεγάλη ευχέρεια στην εξόφληση των υποχρεώσεων του. 

5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια πτώση από 2,37 το 

2001 σε 1,44 το 2003. 

6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή 

και παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, σημαντικά χαμηλότερα – 

σχεδόν κατά το ήμισυ- από τα αντίστοιχα επίπεδα του κλάδου, που σημαίνει 
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ότι ο δήμος δεν αξιοποιεί ικανοποιητικά  τα στοιχεία του ενεργητικού, 

προκειμένου να βελτιώσει τα έσοδα του. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι επίσης σε επίπεδα, που 

δείχνουν την όχι και τόσο αποτελεσματική αξιοποίηση των πάγιων στοιχείων 

του δήμου. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 

είναι αρκετά υψηλή (περίπου 98%) στο παθητικό, ο δήμος δεν καταφέρνει να 

τα αξιοποιήσει πλέον αποτελεσματικά. 

9. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους, παρουσιάζει μια πτώση από 27,33% το 

2001 σε 23,07% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται στην 

μείωση των εσόδων από πωλήσεις. Πάντως, στην διάρκεια της τριετίας δεν 

παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

10. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει σχετική βελτίωση από –

14,13% το 2001 σε –0,27% των συνολικών εσόδων το 2003. Σε σχέση με τον 

υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω δείκτης είναι από τους χειρότερους στην 

διάρκεια της τριετίας, με σταδιακή όμως βελτίωση. 

11. Η αποδοτικότητα ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και συνολικών κεφαλαίων, 

παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση αλλά είναι αρνητικοί κατά την τριετία. 

Αυτό σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων δεν γίνεται αποτελεσματικά γι 

αυτό εξάλλου και ο δήμος είναι ζημιογόνος. 

12. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του 

κλάδου, και η τιμή της είναι μεγαλύτερη από την μονάδα που σημαίνει ότι η 

χρήση ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για τον δήμο. 

13. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης είναι αρκετά υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

14. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

15. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια, δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και 

σε όλη την τριετία παραμένει πολύ κοντά στους Μ.Ο. του κλάδου. Το γεγονός 

ότι ο δείκτης είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από την μονάδα σημαίνει ότι τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 

ίδια κεφάλαια. 
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16. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις δεν 

παρουσιάζει σημαντική μεταβολή στην τριετία. Μάλιστα σε όλη την τριετία 

είναι κοντά στους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

17. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνεται από 71,42 το 2001 σε 56,83 το 2003. Αυτό οφείλεται 

στην αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, η οποία ξεπερνά την 

αντίστοιχη αύξηση των παγίων. Σε όλη την τριετία μάλιστα, ο δείκτης αυτός 

βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.8.3.2.3 

 

 

Από τον Πίνακα 4.8.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Λαγκαδά, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 825.694,53 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 2,69 %. Η κυριότερη αύξηση είναι αυτή των παγίων κατά 

794.108,87 ευρώ (2,74%). Επίσης σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και τα 

ίδια κεφάλαια, τα οποία αυξάνονται κατά 687.616,68 ευρώ (2,29%).  

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 886.057,70 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 2,81 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία κατά 623.855,00 ευρώ (43,25%) ενώ σημαντική 

αύξηση παρουσιάζουν και τα ίδια κεφάλαια κατά 732.894,98 ευρώ (2,39%). 

Αύξηση παρουσιάζουν και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά  146.625,23 

ευρώ (38,48%) .  

 

Από τον Πίνακα 4.8.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Λαγκαδά προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων μειώνεται σε  ποσοστό (-

4,88%), κατά 114.737,33 ευρώ. Η αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων φτάνει 

το 4,27%, δηλαδή μειώνονται 138.150,20 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την μείωση του μικτού αποτελέσματος κατά 23.412,87 ευρώ (-2,65%). Το 

καθαρό αποτέλεσμα αυξάνεται τελικά κατά 227.140,75 ευρώ ( 49,69%).  

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώνονται κατά 

277.645,82 ευρώ (-8,96%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια μείωση  ύψους 

67.323,34 ευρώ (-3,01%). Αυτό συνεπάγεται χειροτέρευση του μικτού 
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αποτελέσματος κατά 210.322,48 ευρώ (-24,42%), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα 

βελτιώνεται  τελικά κατά 222.451,56 ευρώ (96,72%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.8.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

 

 

Από τον Πίνακα  4.8.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μια μικρή αύξηση του συνολικού 

κεφαλαίου κίνησης, που οφείλεται στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων 

κυρίως, αλλά και μια μικρή  μείωση  του καθαρού κεφαλαίου κίνησης που 

οφείλεται στην μικρή αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές.  

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται  μια σχετικά μεγάλη αύξηση τόσο του 

συνολικού όσο και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο 

ότι ο δήμος καταφέρνει να αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα σε βαθμό 

μεγαλύτερο από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του και 

τελικά να έχει συνολικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 2.389.742,77 ευρώ και 

καθαρό κεφαλαίο κίνησης ύψους 1.955.845,30 ευρώ. Σε σχέση με τους 

υπόλοιπους δήμους, μόνο κατά την τριετία, αλλά ειδικά κατά το 2003, ο 

δήμος διαθέτει κεφάλαιο κίνησης σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. 

 

 

4.9. ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Μυγδονίας (Πίνακας 4.9.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για το 2001 αποτελούν μόλις το 82 % περίπου 

του ενεργητικού, ενώ κατά το 2003 η συμμετοχή τους στο ενεργητικό πέφτει 

στο 57,64%. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος έχει το 

χαμηλότερο ύψος παγίων ως ποσοστό του ενεργητικού. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περίπου το 10% του 

ενεργητικού για τα έτη 2001-2002, ενώ κατά το 2003 αυξάνουν την 

συμμετοχή τους στο ενεργητικό στο 32,10%. 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου 89% του παθητικού κατά το 2001 χωρίς 

αξιόλογες μεταβολές κατά την διάρκεια της τριετίας. Σε σχέση με τον Μ.Ο. 
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του κλάδου, ο συγκεκριμένος δήμος έχει σχετικά χαμηλό ύψος ιδίων 

κεφαλαίων. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  μειώνονται από 3,19 το 2001 σε 0,80 το 

2003 που σημαίνει ότι ο δήμος δεν προχώρησε σε νέα σύναψη 

μακροπρόθεσμου δανείου κατά την τριετία 2001-2003. Σε σχέση με το 

σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων είναι υψηλότερο μόνο κατά το 2001 από αυτό του αντίστοιχου 

Μ.Ο. του κλάδου, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται  από 12,28 το 2001 σε 13,58 το 

2003. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι πολύ υψηλότερο σε όλη την τριετία από 

αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου.  

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Μυγδονίας (Πίνακας 4.9.1.2), προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών παρουσιάζουν μια άνοδο 

από 26,76% των συνολικών εσόδων το 2001, σε 39,89% το 2002. Κατά το 

2003 επανέρχονται πάλι στα επίπεδα του 2001, στο 27,43% των συνολικών 

εσόδων Σε όλη την τριετία το ποσοστό των εσόδων από πωλήσεις, είναι κατά 

πολύ χαμηλότερο από τους αντίστοιχους Μ.Ο. Το δεύτερο κυριότερο έσοδο 

του δήμου αποτελούν οι τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση από 37,45% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 65,69% το 2002, ενώ το 2003 μειώνονται 

πάλι στο 40,16% των συνολικών εσόδων. Κατά το 2001 και 2003, ο δήμος 

καταφέρνει να διατηρήσει το κόστος σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 

αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου.  

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξάνονται σημαντικά από 39,76% το 2001 

σε 55,61% των συνολικών εσόδων για το 2002. Στο 2003 τα έξοδα αυτά 

μειώνονται σημαντικά στο 11,47%. Στην τριετία πάντως, τα έξοδα αυτά 

αυξομειώνονται και παρουσιάζουν αποκλίσεις προς τα πάνω και προς τα 

κάτω από τα αντίστοιχα του κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα   χειροτερεύουν  σημαντικά από 22,07% των 

συνολικών εσόδων το 2001 σε –27,91% των συνολικών εσόδων το 2002, 

οπότε και μετατρέπονται σε ζημίες. Αυτό οφείλεται στην σημαντική αύξηση 

του κόστους πωληθέντων αλλά και των εξόδων διοίκησης-διάθεσης κατά το 
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2002. Στο 2003 το καθαρό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε κέρδη ποσοστού 

35,49% των συνολικών εσόδων. Αυτό οφείλεται  τόσο στην μείωση του 

κόστους, όσο και στην μείωση των εξόδων διοίκησης-διάθεσης. Μόνο κατά 

το 2002 ο δήμος παρουσιάζει αποτέλεσμα χειρότερο από τον αντίστοιχο Μ.Ο. 

του κλάδου. 

 

Από τον Πίνακα 4.9.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Μυγδονίας με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια μεγάλη πτώση από 2,04 το 2001 σε 

0,67 το 2002, η οποία οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και στην παράλληλη μείωση των κυκλοφορούντων στοιχείων. 

Επίσης παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση το 2003 και ανέρχεται στο 2,64, 

γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων και στην μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Πάντως 

κατά την διετία 2001-2002 η γενική ρευστότητα είναι χαμηλότερη από τα 

επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος είναι σε 

σχετικά δυσμενή θέση από άποψη ρευστότητας, ενώ κατά το 2003 

παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου παρουσιάζει μια μεγάλη πτώση από 0,50 

το 2001 σε 0,24 το 2002, η οποία οφείλεται στην αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά κατά το 2003 εμφανίζει πολύ μεγάλη 

άνοδο στο 2,31. Αυτό οφείλεται στην σημαντική αύξηση των ταμειακών 

διαθεσίμων, στο δεκαπλάσιο σχεδόν από το 2002. Μάλιστα κατά την διετία 

2001-2002βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του 

κλάδου, ενώ κατά το 2003 είναι πάνω από τον αντίστοιχο Μ.Ο.  

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων  όπως και η μέση διάρκεια 

παραμονής των απαιτήσεων παρουσιάζουν μια μεγάλη βελτίωση από 4,79 και 

76 ημέρες το 2001, σε 11,94 και 31 ημέρες το 2003 αντίστοιχα. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από πωλήσεις. Μάλιστα η πρώτη 

κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα συγκρινόμενη με τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

του κλάδου, κατά το 2003. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος σταδιακά βελτιώνει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων του. 

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  βελτιώνεται 

από 1,71 το 2001 σε 2,07 το 2003. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των 

εσόδων από πωλήσεις, και σημαίνει πως ο δήμος σταδιακά βελτιώνεται όσον 

αφορά στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Σημαντικό 
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είναι το γεγονός ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος 

παρουσιάζει ταχύτητα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, μισή σχεδόν από τούς 

αντίστοιχους Μ.Ο. που δείχνει ότι ο δήμος έχει σχετική βραδύτητα στην 

εξόφληση των υποχρεώσεων του. 

5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια πτώση από 2,58 το 

2001 σε 1,39 το 2003. 

6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού παρουσιάζει βελτίωση από 0,24 το 

2001 σε 0,31 το 2003, και παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία, 

σημαντικά υψηλότερα – σχεδόν διπλάσια- από τα αντίστοιχα επίπεδα του 

κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος αξιοποιεί πολύ ικανοποιητικά  τα στοιχεία 

του ενεργητικού, προκειμένου να βελτιώσει τα έσοδα του. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι επίσης σε σχεδόν διπλάσια 

επίπεδα από τους αντίστοιχους Μ.Ο, που δείχνουν την πλέον αποτελεσματική 

αξιοποίηση των πάγιων στοιχείων του δήμου. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 

είναι σχετικά χαμηλή στο παθητικό, ο δήμος καταφέρνει να τα αξιοποιήσει 

πλέον αποτελεσματικά. 

9. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μια πτώση από 35,99% το 

2001 σε 9,40% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη 

αύξηση του κόστους πωληθέντων. Πάντως, στην διάρκεια της διετίας 2002-

2003 οι τιμές του δείκτη είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους αντίστοιχους 

Μ.Ο. 

10. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση από 

37,72% το 2001 σε 80,06% των συνολικών εσόδων το 2003, η οποία 

οφείλεται εκτός από την μεγάλη αύξηση των πωλήσεων και στην σημαντική 

μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 

11. Η αποδοτικότητα ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και συνολικών κεφαλαίων 

παρουσιάζουν βελτίωση από το 2001 στο τριπλάσιο σχεδόν το 2003, αλλά 

είναι αρνητικοί κατά το 2002. Μάλιστα κατά τα έτη 2001 και 2003, οι τιμές 

των δεικτών αυτών είναι από τις υψηλότερες σε σχέση με τους υπόλοιπους 

δήμους. Αυτό σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων γίνεται πλέον 

αποτελεσματικά- εκτός από το 2002 που το αποτέλεσμα είναι ζημία 

12. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται πάνω από τα επίπεδα του 

κλάδου, και η τιμή της είναι μεγαλύτερη από την μονάδα που σημαίνει ότι η 

χρήση ξένων κεφαλαίων είναι  αρκετά επωφελής για τον δήμο. 
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13. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια παρουσιάζει αυξομειώσεις. Σε όλη 

την τριετία, ο δείκτης είναι ένας από τους χαμηλότερους από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

14. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

15. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια παρουσιάζει επίσης αυξομειώσεις 

αλλά σε όλη την τριετία παραμένει πολύ κοντά στους Μ.Ο. του κλάδου.  

16. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις 

παρουσιάζει επίσης αυξομειώσεις. 

17. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις βελτιώνεται από 25,52 το 2001 σε 80,43 το 2003. Αυτό 

οφείλεται στην αύξηση των παγίων με παράλληλη μείωση των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σε όλη την τριετία μάλιστα ο δείκτης αυτός 

βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.9.3.2.3 

 

Από τον Πίνακα 4.9.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Μυγδονίας, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 362.702,54 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 7,01 %. Η κυριότερη αύξηση είναι αυτή των παγίων κατά 

502.052,32 ευρώ (11,90%). Ακόμα σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι 

μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού κατά 236.133,01 (51,10%). Στο 

παθητικό, σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

ενώ τα ίδια κεφάλαια τα οποία μειώνονται κατά 261.670,22 ευρώ (-5,76%).  

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 1.544.569,29 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 27,88 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 1.730.768,32 ευρώ (318,34%) 

ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και τα ίδια κεφάλαια κατά 

1.783.281,92 ευρώ (41,67%).  

 

Από τον Πίνακα 4.9.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Αγίου Μυγδονίας προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 
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1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε  ποσοστό 

(111,99%) δηλαδή κατά 900.347,35 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση των 

πωλήσεων φτάνει το 45,16%, δηλαδή αυξάνονται κατά 567.237,29 ευρώ. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του μικτού αποτελέσματος κατά 

333.110,06 ευρώ (-73,69%). Το καθαρό αποτέλεσμα χειροτερεύει τελικά 

κατά 1.198.090,21 ευρώ ( -252,86%).  

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξάνονται κατά 

383.278,86 ευρώ (21,02%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια αύξηση ύψους 

294.806,97 ευρώ (17,30%). Αυτό συνεπάγεται βελτίωση του μικτού 

αποτελέσματος κατά 88.471,89 ευρώ (74,38%), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα 

βελτιώνεται  τελικά κατά 2.490.848,66 ευρώ . 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.9.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

 

Από τον Πίνακα  4.9.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μια μείωση τόσο του συνολικού όσο και 

του καθαρού κεφαλαίου κίνησης και μάλιστα το τελευταίο γίνεται αρνητικό 

κατά το 2002. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τριπλάσια αύξηση των 

υποχρεώσεων σε προμηθευτές. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται  μια σχετικά μεγάλη αύξηση τόσο του 

συνολικού όσο και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, η οποία οφείλεται στο 

ότι ο δήμος καταφέρνει να αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα με παράλληλη 

μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του και τελικά να έχει συνολικό 

κεφάλαιο κίνησης ύψους 2.548.928,75 ευρώ και καθαρό κεφαλαίο κίνησης 

ύψους 1.583.742,52 ευρώ. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, μόνο κατά 

το 2003 ο δήμος διαθέτει κεφάλαιο κίνησης σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση 

με τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

 

4.10. ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Πανοράματος (Πίνακας 4.10.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το 2001 αποτελούν το 95%, ενώ για την 

διετία 2002-2003 αποτελούν το 98% περίπου του ενεργητικού. Σε σχέση με 
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τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος έχει αρκετά μεγάλο ύψος παγίων 

ως ποσοστό του ενεργητικού. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περίπου το 5% του 

ενεργητικού για το 2001, ενώ κατά το 2003 μειώνουν την συμμετοχή τους στο 

ενεργητικό στο 2%. 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου 98% του παθητικού κατά την τριετία 2001-

2003, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 

συγκεκριμένος δήμος έχει πολύ υψηλό ύψος ιδίων κεφαλαίων, που σημαίνει 

ότι η χρηματοδότηση των ενεργητικών στοιχείων γίνεται σχεδόν κατά 

αποκλειστικότητα από ίδια κεφάλαια. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  αυξάνονται σε μικρό ποσοστό από 1,51 το 

2001 σε 1,72 το 2002, ενώ το 2003 μειώνονται στο 1,57 που σημαίνει ότι ο 

δήμος προχώρησε στην σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου κατά το 2002, του 

οποίου την αποπληρωμή ξεκίνησε κατά το 2003. Σε σχέση με το σύνολο των 

δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι 

πιο χαμηλό σε όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, 

γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται, όχι όμως σημαντικά, από 2,47 

το 2001 σε 2,96 το 2003. .Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό 

συμμετοχής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε 

όλη την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου.  

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Πανοράματος (Πίνακας 4.10.1.2), προκύπτουν κυρίως 

τα εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών αυξάνονται από 55,89% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 61,17% το 2003. Σε όλη την τριετία το 

ποσοστό των εσόδων από πωλήσεις είναι κατά πολύ υψηλότερο από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. Το δεύτερο κυριότερο έσοδο του δήμου αποτελούν οι 

τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση από 57,96% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 80,53% το 2003. Μόνο κατά το 2002 το 

κόστος είναι κάπως χαμηλότερο από το αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου, ενώ για 

τα έτη 2001 και 2003 κυμαίνεται υψηλότερα από τους αντίστοιχους  Μ.Ο. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώνονται σημαντικά από 20,07% το 2001 

σε 18,77% των συνολικών εσόδων για το 2003. Σε όλη την τριετία πάντως, τα 
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έξοδα αυτά διατηρούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 

κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα   σημειώνουν μεγάλη πτώση  από 18,43% το 2001 

σε ζημίες -12,72% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται στην 

σημαντική αύξηση του κόστους, ειδικά κατά το 2003 

  

Από τον Πίνακα 4.10.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Πανοράματος με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια πτώση από 3,15 το 2001 σε 1,61 το 

2003. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και στην μείωση των κυκλοφορούντων στοιχείων. Πάντως σε 

όλη  την τριετία, η γενική ρευστότητα είναι χαμηλότερη από τα  επίπεδα του 

αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος είναι σε πλεονεκτική 

θέση από άποψη ρευστότητας. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα παρουσιάζει μια πτώση από 2,38 το 2001 σε 1,03 το 

2003. Αυτό οφείλεται στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και στην 

παράλληλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Μόνο κατά το 2003 

η ταμειακή ρευστότητα πέφτει λίγο κάτω από τα επίπεδα του αντίστοιχου 

Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος γενικά είναι σε καλή θέση και 

από άποψη ταμειακής ρευστότητας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό. 

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων  όπως και η μέση διάρκεια 

παραμονής των απαιτήσεων παρουσιάζουν μια βελτίωση από 31,17 και 12 

ημέρες το 2001, σε 37,54 και 10 ημέρες το 2002 αντίστοιχα, ενώ το 2003 

παρουσιάζουν μια μικρή πτώση στο 22,15 και στις 16 ημέρες αντίστοιχα. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην σημαντική  αύξηση των εσόδων από πωλήσεις 

κατά το 2002, ενώ κατά το 2003 οι απαιτήσεις αυξάνονται περισσότερο από 

τις πωλήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί κυμαίνονται 

σε επίπεδα πολύ καλύτερα συγκρινόμενοι με τους αντίστοιχους Μ.Ο. του 

κλάδου σε όλη την τριετία. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος έχει μεγάλη 

αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων του. 

4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  δεν 

παρουσιάζει σημαντική μεταβολή στην τριετία, εκτός από μια κάμψη του 

δείκτη κατά το 2002. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους 

δήμους – εκτός από την κάμψη στο 2002- παρουσιάζει ταχύτητα 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σημαντικά υψηλότερη από τούς αντίστοιχους 
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Μ.Ο. που δείχνει ότι ο δήμος έχει μεγάλη ευχέρεια στην εξόφληση των 

υποχρεώσεων του. 

5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια  σημαντική άνοδο 

από 2,35 το 2001 σε 6,91 το 2003, που οφείλεται στην σημαντική αύξηση των 

εσόδων από πωλήσεις και στην παράλληλη μείωση του κεφαλαίου κίνησης. 

6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή 

και παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία σημαντικά χαμηλότερα – 

σχεδόν κατά το ήμισυ- από τα αντίστοιχα επίπεδα του κλάδου, που σημαίνει 

ότι ο δήμος δεν αξιοποιεί ικανοποιητικά  τα στοιχεία του ενεργητικού, 

προκειμένου να βελτιώσει τα έσοδα του. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι επίσης σε επίπεδα τέτοια που 

δείχνουν την όχι και τόσο αποτελεσματική αξιοποίηση των πάγιων στοιχείων 

του δήμου. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών και με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων 

είναι αρκετά υψηλή (περίπου 98%) στο παθητικό, ο δήμος δεν καταφέρνει να 

τα αξιοποιήσει πλέον αποτελεσματικά. 

9. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μια πτώση από 27,01% το 

2001 σε 11,08% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται στην 

σημαντική αύξηση του κόστους πωληθέντων ειδικά κατά το 2003. Πάντως, 

εκτός από το 2002, ο δήμος δεν καταφέρνει να πραγματοποιήσει κέρδη πάνω 

από τα επίπεδα των αντίστοιχων Μ.Ο.  

10. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει χειροτέρευση από 

23,21% το 2001 σε  –14,04% των συνολικών εσόδων το 2003. Σε σχέση με 

τον υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω δείκτης μόνο κατά το 2003 είναι χειρότερος 

από τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

11. Η αποδοτικότητα ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και συνολικών κεφαλαίων, 

παρουσιάζουν σημαντική χειροτέρευση κατά το 2002 και 2003. Αυτό 

σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων δεν γίνεται αποτελεσματικά γι αυτό 

εξάλλου και ο δήμος είναι ζημιογόνος. Πάντως μόνο κατά το 2003 οι δείκτες 

αυτοί είναι σημαντικά χειρότεροι από τους αντίστοιχους Μ.Ο., ενώ κατά το 

2001 και 2002 κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα. 

12. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του κλάδου 

και η τιμή της είναι μεγαλύτερη από την μονάδα που σημαίνει ότι η χρήση 

ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για τον δήμο. 
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13. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία πάντως ο δείκτης είναι αρκετά υψηλότερος από 

τον αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

14. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

15. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια παρουσιάζει μια πολύ μικρή οριακή 

πτώση από 1,01 το 2001 σε 0,99 το 2003 και σε όλη την τριετία παραμένει 

πολύ κοντά στους Μ.Ο. του κλάδου. Το γεγονός ότι ο δείκτης είναι  κοντά 

στην μονάδα σημαίνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου 

χρηματοδοτούνται κατά κύριο ποσοστό από ίδια κεφάλαια. 

16. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις 

παρουσιάζει πτώση από 1,24 το 2001 σε 0,77 το 2003. Μάλιστα σε όλη την 

τριετία είναι χαμηλότερος από τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

17. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνεται ελαφρώς από 64,32 το 2001 σε 62,21 το 2003. Σε όλη 

την τριετία μάλιστα, ο δείκτης αυτός βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από 

τους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.10.3.2.3 

 

Από τον Πίνακα 4.10.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Πανοράματος, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 6.562.134,21 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 9,20 %. Η κυριότερη αύξηση είναι αυτή των παγίων κατά 

6.755.527,59 ευρώ (2,74%). Σημαντική ποσοστιαία μείωση παρουσιάζουν τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 188.756,67 ευρώ (-10,80%). 

Επίσης σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία 

αυξάνονται κατά 5.971.886,88 ευρώ (8,58%), ενώ αύξηση παρουσιάζουν 

τόσο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά 298.734,87 (43,57%), όσο και οι 

μακροπρόθεσμες, κατά 264.031,86 ευρώ (24,56%). 

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό μειώνεται κατά 347.849,59 ευρώ και σε 

ποσοστό κατά 0,45 %. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία κατά 234.548,94 ευρώ (-15,05%). Επιπλέον μειώνονται 

και τα πάγια ενεργητικά στοιχεία κατά 146.019,34 ευρώ (-0,19%) αλλά και τα 
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ίδια κεφάλαια κατά 318.722,60 ευρώ (-0,42%). Μείωση παρουσιάζουν και οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά  121.401,43 ευρώ (9,06%).  

 

Από τον Πίνακα 4.10.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Πανοράματος προκύπτουν κυρίως τα 

εξής: 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε  ποσοστό 

(16,45%), δηλαδή κατά 421.978,32 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση των 

πωλήσεων φτάνει το 28,20%, δηλαδή κατά 991.306,79 ευρώ. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού αποτελέσματος κατά 569.328,47 ευρώ 

(59,96%). Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξάνονται σημαντικά κατά 

891.984,49 ευρώ (100,41%). Το καθαρό αποτέλεσμα μειώνεται τελικά κατά 

1.088.744,63 ευρώ ( -133,45 %).  

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξάνονται κατά 

209.675,66 ευρώ (4,65%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση 

ύψους 1.206.113,66 ευρώ (40,37%). Αυτό συνεπάγεται χειροτέρευση του 

μικτού αποτελέσματος κατά 996.438,20 ευρώ (-65,60%), ενώ το καθαρό 

αποτέλεσμα χειροτερεύει τελικά κατά 389.403,57 ευρώ (142,70%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.10.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και 

τα Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

Από τον Πίνακα  4.10.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μια μείωση τόσο του συνολικού όσο και 

του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, που οφείλεται στην σημαντική μείωση των 

ταμειακών διαθεσίμων κυρίως αλλά και στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται επίσης μείωση τόσο του συνολικού όσο 

και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, που οφείλεται στην σημαντική μείωση 

των ταμειακών διαθεσίμων κυρίως αλλά και στην αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και τελικά να έχει συνολικό κεφάλαιο 

κίνησης ύψους 1.795.234,68 ευρώ και καθαρό κεφαλαίο κίνησης ύψους 

682.384,76 ευρώ. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, κατά την διετία 

2001-2002 ο δήμος διαθέτει κεφάλαιο κίνησης σε υψηλότερο επίπεδο σε 

σχέση με τους αντίστοιχους Μ.Ο., ενώ κατά το 2003 παρατηρείται πτώση 

κάτω από τον Μ.Ο. 
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4.11. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων του Ισολογισμού του 

Δήμου Ωραιοκάστρου (Πίνακας 4.11.1.1), προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για την διετία 2001-2002 αποτελούν το 95 % 

περίπου του ενεργητικού, ενώ κατά το 2003 η συμμετοχή τους στο ενεργητικό 

πέφτει στο 93%. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο συγκεκριμένος έχει 

μέσο ύψος παγίων ως ποσοστό του ενεργητικού. 

2. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περίπου το 5% του 

ενεργητικού για τα έτη 2001-2002, ενώ κατά το 2003 αυξάνουν την 

συμμετοχή τους στο ενεργητικό στο 7%. 

3. Τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου 95% του παθητικού κατά την διετία 2001-

2002, ενώ κατά το 2003 είναι το 93%. Σε σχέση με τον Μ.Ο. του κλάδου, ο 

συγκεκριμένος δήμος έχει μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων, που σημαίνει ότι η 

χρηματοδότηση των ενεργητικών στοιχείων δεν γίνεται αποκλειστικά από 

ίδια κεφάλαια. 

4. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  αυξάνονται από 2,45 το 2001 σε 3,83 το 

2002 που σημαίνει ότι ο δήμος προχώρησε στην σύναψη μακροπρόθεσμου 

δανείου κατά το 2002. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό 

συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερο σε όλη 

την τριετία από αυτό του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, γεγονός όχι τόσο 

ενθαρρυντικό. 

5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  αυξάνονται από 3,83 το 2001 σε 6,19 το 

2003. Σε σχέση με το σύνολο των δήμων, το ποσοστό συμμετοχής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι πολύ χαμηλότερο κατά τα έτη 2001-

2002, και μόνο κατά το 2003 είναι ελαφρώς υψηλότερο από αυτό του 

αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου.  

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους των στοιχείων της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου (Πίνακας 4.11.1.2), προκύπτουν κυρίως 

τα εξής : 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών-παροχή υπηρεσιών αυξάνονται από 56,26 % 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 62,95% το 2003. Σε όλη την τριετία το 

ποσοστό των εσόδων από πωλήσεις, είναι κατά πολύ υψηλότερο από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. Το δεύτερο κυριότερο έσοδο του δήμου αποτελούν οι 

τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
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2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει επίσης μια αύξηση από 54,64% 

των συνολικών εσόδων το 2001 σε 77,22% το 2003. Μόνο κατά το 2003, το 

κόστος είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου, ενώ για τα έτη 

2001-2002 κυμαίνεται πολύ κοντά  στους αντίστοιχους  Μ.Ο. 

3. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώνονται σημαντικά από 29,43% το 2001 

σε 2,37% των συνολικών εσόδων για το 2003. Σε όλη την τριετία πάντως, τα 

έξοδα αυτά διατηρούνται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 

κλάδου. 

4. Τα καθαρά αποτελέσματα  παραμένουν κέρδη σε όλη την τριετία και 

παρουσιάζουν βελτίωση από 14,67% το 2001 σε 15,04% των συνολικών 

εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται  τόσο των εξόδων διοίκησης-διάθεσης. Σε 

όλη την τριετία, ο δήμος παραμένει σε επίπεδα καθαρών αποτελεσμάτων 

πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα του Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Από τον Πίνακα 4.11.2.2, όπου απεικονίζεται η χρηματοοικονομική επίδοση 

του Δήμου Ωραιοκάστρου με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, προκύπτουν κυρίως 

τα εξής : 

1. Η γενική ρευστότητα παρουσιάζει μια μικρή πτώση από 3,08 το 2001 σε 2,61 

το 2003. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, η οποία ξεπερνά την αύξηση των κυκλοφορούντων στοιχείων. 

Πάντως, ειδικά κατά το 2002, η γενική ρευστότητα είναι αρκετά υψηλότερη  

επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος είναι σε 

πλεονεκτική θέση από άποψη ρευστότητας κατά το 2002, ενώ κατά το 2001 

κυμαίνεται κάτω από τον Μ.Ο. και κατά το 2003 πολύ κοντά σε αυτόν. 

2. Η ταμειακή ρευστότητα του δήμου παρουσιάζει πτώση από 1,47 το 2001 σε 

1,00 το 2003. Αυτό οφείλεται στην σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων που ξεπερνά την αύξηση των διαθεσίμων. Μάλιστα κατά το 

2003 ο δείκτης πέφτει κάτω από τα επίπεδα του αντίστοιχου Μ.Ο. του 

κλάδου, που σημαίνει ότι ο δήμος είναι σε δυσμενή θέση και από άποψη 

ταμειακής ρευστότητας, γεγονός που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα. 

3. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων  όπως και η μέση διάρκεια 

παραμονής των απαιτήσεων  δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή στην 

διάρκεια της τριετίας.  Πάντως σε όλη την τριετία, οι δείκτες αυτοί 

κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους Μ.Ο. 

γεγονός που δείχνει ότι ο δήμος δεν έχει αποτελεσματικότητα στην είσπραξη 

των απαιτήσεων του. 
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4. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν 

παρουσιάζει επίσης σημαντική μεταβολή στην διάρκεια της τριετίας. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους, ο 

συγκεκριμένος δήμος κατά τα έτη 2002-2003 παρουσιάζει ταχύτητα 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καλύτερη από τούς αντίστοιχους Μ.Ο. που 

δείχνει ότι ο δήμος έχει σχετική ευχέρεια στην εξόφληση των υποχρεώσεων 

του. 

5. Η ταχύτητα καθαρού κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζει μια μικρή αύξηση από 

2,24  το 2001 σε 2,64 το 2003. 

6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού παρουσιάζει μια αύξηση από 0,07 το 

2001 σε 0,11 το 2003 και παράλληλα διατηρείται σε όλη την τριετία σε 

σημαντικά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα του κλάδου, που σημαίνει 

ότι ο δήμος δεν αξιοποιεί ικανοποιητικά  τα στοιχεία του ενεργητικού, 

προκειμένου να βελτιώσει τα έσοδα του. 

7. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κινείται 

παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη και είναι επίσης σε επίπεδα που δείχνουν 

την όχι και τόσο αποτελεσματική αξιοποίηση των πάγιων στοιχείων του 

δήμου. 

8. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί επίσης την πορεία των 

παραπάνω δεικτών γεγονός που δείχνει ότι ο δήμος δεν καταφέρνει να 

αξιοποιήσει τα ίδια κεφάλαια του αποτελεσματικά. 

9. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μια πτώση από 30,83% το 

2001 σε 14,44% των συνολικών εσόδων το 2003. Αυτό οφείλεται στην πολύ 

μεγάλη αύξηση του κόστους. Πάντως μόνο κατά το 2002 ο δήμος καταφέρνει 

να πραγματοποιήσει μικτά κέρδη υψηλότερα τον αντίστοιχο Μ.Ο. 

10. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μικρή άνοδο από 

18,58% το 2001 σε 26,66% των συνολικών εσόδων το 2003. Σε σχέση με τον 

υπόλοιπο κλάδο, ο παραπάνω δείκτης είναι υψηλότερος από τους 

αντίστοιχους Μ.Ο. 

11. Η αποδοτικότητα ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και συνολικών κεφαλαίων, 

παρουσιάζουν σημαντική και είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους 

αντίστοιχους Μ.Ο.  την τριετία. Αυτό σημαίνει πως η χρήση των κεφαλαίων 

γίνεται πολύ αποτελεσματικά. 

12. Η οικονομική μόχλευση του δήμου κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του κλάδου 

και η τιμή της είναι μεγαλύτερη από την μονάδα που σημαίνει ότι η χρήση 

ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για τον δήμο. 



 110

13. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές. Σε όλη την τριετία, ο δείκτης είναι αρκετά υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο Μ.Ο. του κλάδου. 

14. Ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια ακολουθεί φυσικά την ακριβώς 

αντίθετη πορεία από αυτήν του προηγούμενου δείκτη. 

15. Ο δείκτης ίδίων κεφαλαίων προς πάγια δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και 

σε όλη την τριετία παραμένει πολύ κοντά στους Μ.Ο. του κλάδου. Το γεγονός 

ότι ο δείκτης είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από την μονάδα σημαίνει ότι τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 

ίδια κεφάλαια. 

16. Ο δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς υποχρεώσεις 

παρουσιάζει μια μικρή πτώση στην τριετία από 1,21 σε 1,10. Μάλιστα σε όλη 

την τριετία είναι κοντά στους αντίστοιχους Μ.Ο. του κλάδου. 

17. Ο δείκτης παγίων περιουσιακών στοιχείων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνεται από 38,80 το 2001 σε 26,28 το 2003. Αυτό οφείλεται 

στην αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, η οποία ξεπερνά την 

αντίστοιχη αύξηση των παγίων. Σε όλη την τριετία μάλιστα, ο δείκτης αυτός 

βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα, στο μισό σχεδόν, από τους αντίστοιχους 

Μ.Ο. του κλάδου. 

 

Η πορεία των δεικτών διαχρονικά, φαίνεται καλύτερα αν μελετήσει κανείς 

την πορεία των αριθμοδεικτών τάσης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

του δήμου στον Πίνακα 4.11.3.2.3 

 

Από τον Πίνακα 4.11.3.1.1., όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση των 

Ισολογισμών του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκύπτουν κυρίως τα εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το ενεργητικό αυξάνεται κατά 1.994.706,88 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 5,31 %. Η κυριότερη αύξηση είναι αυτή των παγίων κατά 

1.236.851,42 ευρώ (3,46%), αλλά και του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 

613.704,55 ευρώ (36,53%). Επίσης σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και τα 

ίδια κεφάλαια, τα οποία αυξάνονται κατά 1.307.788,82 ευρώ (3,63%), αλλά 

και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που αυξάνονται κατά 596.084,48 ευρώ 

(64,70%).  

2. Από το 2002 στο 2003 το ενεργητικό αυξάνεται κατά 1.301.333,29 ευρώ και 

σε ποσοστό κατά 3,29 %. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κατά 1.151.001,93 ευρώ (3,11%) όπως επίσης και τα 
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ίδια κεφάλαια κατά 1.011.958,24 ευρώ (2,71%). Αύξηση παρουσιάζουν και οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά  349.550,36 ευρώ (56,54%) .  

 

Από τον Πίνακα 4.11.3.1.2, όπου γίνεται η συγκριτική ανάλυση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου προκύπτουν κυρίως τα 

εξής : 

1. Από το 2001 στο 2002, το κόστος πωληθέντων αυξάνεται σε  ποσοστό 

(69,99%), δηλαδή κατά 1.351.418,36 ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση των 

πωλήσεων φτάνει το 66,97%, δηλαδή κατά 1.869.583,39 ευρώ. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την βελτίωση του μικτού αποτελέσματος κατά 518.165,03 ευρώ 

(60,20%). Το καθαρό αποτέλεσμα αυξάνεται τελικά κατά 570.677,45 ευρώ ( 

110,04%).  

2. Από το 2002 στο 2003, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώνονται κατά 

202.014,86 ευρώ (-4,33%) ενώ το κόστος παρουσιάζει μια αύξηση  ύψους 

532.821,74 ευρώ (16,23%). Αυτό συνεπάγεται χειροτέρευση του μικτού 

αποτελέσματος κατά 734.836,60 ευρώ (-53,29%), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα 

χειροτερεύει  τελικά κατά 346.211,39 ευρώ (-31,78%). 

 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα προκύπτουν και αν εξετάσει κανείς τους Πίνακες 

4.11.3.2.1 - 2 όπου παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες τάσης για τον Ισολογισμό και 

τα Αποτελέσματα Χρήσης αντίστοιχα. 

 

Από τον Πίνακα  4.11.4.1. όπου υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης του δήμου, 

προκύπτει ότι : 

1. Από το 2001 στο 2002 παρατηρείται μια αύξηση τόσο του συνολικού όσο και 

του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Η πρώτη, που είναι μεγαλύτερη οφείλεται 

στην αύξηση των απαιτήσεων κυρίως, αλλά και των ταμειακών διαθεσίμων. 

2. Από το 2002 στο 2003 παρατηρείται  μια αύξηση τόσο του συνολικού και μια 

μείωση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Η μείωση του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης οφείλεται στο ότι ο δήμος αυξάνει τα κυκλοφορούντα στοιχεία του 

σε βαθμό μικρότερο από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του 

και τελικά να έχει συνολικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 2.738.995,15 ευρώ και 

καθαρό κεφαλαίο κίνησης ύψους 1.691.555,54 ευρώ. Σε σχέση με τους 

υπόλοιπους δήμους, κατά την τριετία, ο δήμος διαθέτει κεφάλαιο κίνησης σε 

υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους αντίστοιχους Μ.Ο. 
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4.12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Οι δήμοι μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του 

ελληνικού δημοσίου, σημειώνουν όντως αξιοσημείωτες αλλαγές. Η μετάβαση από το 

απλογραφικό στο διπλογραφικό σύστημα λογιστικής δεν ήταν κάτι απλοϊκό ούτε 

εύκολο. Παρόλες τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεραστούν, η πλειοψηφία των 

δήμων κατάφερε να εφαρμόσει το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής, μόνο με μικρή 

χρονική καθυστέρηση.  

 Η προσαρμογή στο νέο σύστημα απαιτεί αλλαγές, τόσο στην νοοτροπία των 

αιρετών όσο και των υπαλλήλων. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους πως αυτό 

που έχει σημασία δεν είναι τόσο η έκδοση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

αλλά η μελέτη αυτών και η άντληση πολύτιμων πληροφοριακών στοιχείων. Η 

ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, πάντα 

όμως σε σύγκριση με άλλους δήμους, μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση ορισμένων 

αδύνατων σημείων του οργανισμού αλλά και γενικά στην βελτίωση του 

αποτελέσματος της οικονομικής δραστηριότητας αυτού. 

Το διπλογραφικό σύστημα παρέχει σημαντική συμπληρωματική πληροφόρηση, 

την οποία δεν μπορεί να δώσει το απλογραφικό. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και σαν οδηγός, προκειμένου να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα η ακόμα και να 

γίνουν ριζικές αλλαγές τόσο στην οργάνωση όσο και στον έλεγχο των διαδικασιών 

οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. 

Σε μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα της παραπάνω περιπτωσιακής μελέτης, θα 

μπορούσε να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν κάποιοι παράγοντες την 

χρηματοοικονομική επίδοση των Ο.Τ.Α. Τέτοιοι πιθανοί παράγοντες θα μπορούσαν 

να είναι το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου, το ύψος του Ενεργητικού, ο κύκλος 

εργασιών, το αν είναι καποδιασριακός δήμος ή όχι, αλλά και λοιπά κριτήρια, τα 

οποία μπορεί να αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσματος της 

οικονομικής δραστηριότητας του οργανισμού. 
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