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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αγ.Στέφανος : 31/01/2023 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΟ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                         ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

                                                                            
 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

ΕΤΟΥΣ  2019 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το 2019  είναι το ένατο (9) έτος εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 

του νέου Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου σύμφωνα με τα οριζόμενα που απαιτεί το Π.Δ. 

315/30.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 4604 / 1.2.2005 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

 

Tα βασικά στοιχεία των προς έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των                              

€  18.120.393,45. 
 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού  € 

1.544.662,49 και τα Έκτακτα – Ανόργανα έσοδα ποσού € 402.502,99 καθώς και τα έσοδα από 

επιστροφές καταβληθέντων ποσού € 45.616,78 τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται σε € 

20.113.175,71. 
. 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 ανά πρωτοβάθμιο λογαριασμό Γενικής 

Λογιστικής έχει ως εξής: 
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ΛΟΓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Χρήση 2019 

(Ποσά σε €) 

Χρήση 2018 

 (Ποσά σε €) 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές - πρόστιμα- προσαυξήσεις 1.196.154,68 1.678.055,02 

73 
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα μισθώματα και παροχή 

υπηρεσιών ( Ανταποδοτικά κ.λ.π) 
11.296.609,36 11.642.733,86 

74 Έσοδα από  Επιχορηγήσεις  για λειτουργικές δαπάνες. 5.428.790,10 4.676.837,27 

75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 11.534,97 86.340,80 

76 Έσοδα κεφαλαίων.( έσοδα από κινητή περιουσία). 187.304,34 230.908,04 

 Σύνολο Οργανικών Εσόδων 18.120.393,45 18.314.874,99 

81.01 Έκτακτα  & Ανόργανα  έσοδα 402.502,99 420.065,89 

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.544.662,49 2.215.575,05 

82.07 Έσοδα από επιστροφές καταβληθέντων  45.616,78 11.563,38 

 Σύνολο Εκτάκτων και Ανόργανων εσόδων 1.992.782,26 2.647.204,32 

 Γενικό Σύνολο Εσόδων 20.113.175,71          20.962.079,31 

 

   

 3.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

  

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019  έχει ως εξής:  

 

 

ΛΟΓ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Χρήση 2019 (Ποσά 

σε €) 

Χρήση 2018 

(Ποσά σε €) 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.703.990,98 6.008.654,66 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων 1.118.374,41 1.026.426,52 

62 Παροχές τρίτων  6.217.432,81 6.060.174,89 

63 Φόροι-τέλη 25.774,34 25.502,12 

64 Διάφορα έξοδα 2.220.787,33 2.608.910,46 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 170.350,91 139.216,65 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 
2.006.179,24 2.013.789,67 

67 Χορηγήσεις, Επιχορηγήσεις, Επιδοτήσεις. 1.541.488,84 1.655.241,43 

25 Μεταβολή    Αποθεμάτων 256.159,66 263.413,98 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων 20.260.538,52 19.801.330,38 

81.00 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 512,00 116.557,14 

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 287.633,37 778.835,71 

  Σύνολο Εκτάκτων και ανόργανων εξόδων 288.145,37 895.392,85 

 
 

Γενικό Σύνολο Εξόδων 20.548.683,89 20.696.723,23 
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4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναλωσίμων ειδών ανήλθε στο ποσό 

 € 16.079.606,18. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό € 3.971.283,99 ,   τα έξοδα 

λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό € 39.297,44  και τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

ανήλθαν στο ποσό  € 170.350,91. 

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών 

εξόδων διαμορφώνεται στο ποσό € 20.260.538,52. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα Έκτακτα & Ανόργανα  Έξοδα  ποσού                  

€ 512,00 τα Έξοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού € 287.633,37 προκύπτουν τα συνολικά έξοδα 

της χρήσεως 2019, τα οποία  ανήλθαν στο ποσό € 20.548.683,89.  

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού € 20.113.175,71 και των  

συνολικών εξόδων της χρήσεως 2019 ποσού € 20.548.683,89 αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα 

(έλλειμμα) της χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται στο ποσό € 435.508,18. 
 

 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 Το Κεφάλαιο του Δήμου Διονύσου ανέρχεται στο ποσό  των € 85.152.052,72   

 

 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Tα πάγια στοιχεία (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) ανέρχονται στο ποσό € 139.696.492,57 και 

αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού € 45.120.228,27 προκύπτει η αναπόσβεστη 

αξία των παγίων αυτών στοιχείων, η οποία ανέρχεται στο ποσό € 94.576.264,30. 
 

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και οι λοιπές  μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

ανέρχονται στο ποσό € 72.383,04.  

 

  7.    ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

         Το μακροπρόθεσμο τμήμα των δανείων του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων  ανέρχεται στο ποσό € 870.167,86.  
 

                                      8.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

        Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό                     

€ 3.041.622,24 , οι αντίστοιχες απαιτήσεις από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών 

μείον των προβλέψεων   ανέρχονται στο ποσό € 10.501.097,95. 

Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των από την 

ημερομηνία του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία 

των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές υποχρεώσεις έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των 

βραχυπρόθεσμων.  

9. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

        Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό € 1.103.303,66 και αφαιρουμένων των 

σωρευμένων αποσβέσεων ποσού € 1.017.790,54 προκύπτει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των  

λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως, το οποίο ανέρχεται στο ποσό € 85.513,12. 
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10. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2019 ανέρχονται στο ποσό € 11.406.937,19. 
 

11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

 

         Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι δωρεές παγίων ανέρχονται στο ποσό € 27.324.480,14. 
  

 

 12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού περιλαμβάνουν Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

ποσού €  4.909.646,48 . Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού περιλαμβάνουν Έξοδα χρήσεως 

δουλευμένα πληρωτέου ποσού € 452.256,40. 

 

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Πραγματοποιήθηκε η απογραφή της 31/12/2019 των αποθεμάτων λήξεως των αναλωσίμων 

υλικών και των ανταλλακτικών τα οποία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους όπως προβλέπεται 

από το Π.Δ. 315/1999 «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α.  

Κατά την 31/12/2019 το τελικό απόθεμα των αναλωσίμων υλικών και τα ανταλλακτικών ειδών 

ανέρχεται στο ποσό   € 269.515,94.     

                                                           

                                                         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 Η κλειόμενη χρήση 2019 παρουσιάζει έλλειμμα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 

435.508,18  έναντι πλεονάσματος ποσού  265.356,08 € της χρήσης 2018 .      
 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος της Ο.Ε.   Τα  Τακτικά  μέλη (αλφαβητικά): 

 

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             Τσουδερός Ιωάννης..............……………………. 

                                                           

                                                          Κριεμάδης Στέφανος....………………………….. 

 

                                                          Κόκκαλης Εμμανουήλ........................………… 

 

                                                          Φωτάκης Ιωάννης.............................................. 

 

                                                          Φώτος Βασίλειος..........…………………………...  

 

                                                          Ζαμάνης Διονύσιος..........................…………..                                     

                                                           

                                                          Κουριδάκης Κωνσταντίνος…...……….............                                               

                                                   

                                                          Μαϊχόσογλου – Ψυχογιού Αικατερίνη……….... 
                                                                                  

                                                           


