
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 3 του Ν. 

3463/8-6-2006, καλείται να ψηφίσει τον 12ο, από την εφαρμογή του 

Διπλογραφικού Συστήματος, Ισολογισμό του Δήμου Αγ. Παρασκευής. 

Τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν στη χρήση 2017, βάσει των 

οποίων συντάχθηκαν οι καταστάσεις από τις Οικονομικές υπηρεσίες του 

Δήμου είναι: 

1. Βιβλία διπλογραφικού συστήματος: Γενικό ημερολόγιο, Γενικό 

καθολικό, Μητρώο Παγίων 

2. Στοιχεία: Τριπλότυπα βεβαίωσης, Γραμμάτια είσπραξης, 

Χρηματικά εντάλματα πληρωμής 

Ως προς την τήρηση των βιβλίων του Δήμου έχουν εφαρμογή οι αρχές 

και οι κανόνες εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. 

Ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα, αφού έλαβαν υπόψη τους και τις διατάξεις του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 όπως ισχύει). 

………………………………………………………………………………………… 

Στον παρόντα Ισολογισμό αποτυπώνονται οι δύο αλληλοσυμπληρούμενοι 

ρόλοι που ισχυριζόμαστε ότι καλείται να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

και συγκεκριμένα ο Δήμος μας: ο αναπτυξιακός αλλά και ο 

διαχειριστικός ρόλος. 

Ο αναπτυξιακός ρόλος αποτυπώνεται από το πάγιο ενεργητικό όπου 

αποτιμάται το σύνολο των εγκαταστάσεων και παγίων του Δήμου. Ο 

κοινωνικός/διαχειριστικός ρόλος αποτυπώνεται από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό όπως και το παθητικό με τις προβλέψεις - 

κινδύνους καθώς και με τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις. 



Θεωρώ ότι η εικόνα του Ισολογισμού για το έτος 2017 αποτυπώνει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματικότητα της σημερινής 

Δημοτικής Αρχής και στους δύο αυτούς ρόλους. 

Όσον αφορά το αναπτυξιακό σκέλος στο πάγιο ενεργητικό αποτυπώνεται: 

1. Η αγορά του κτήματος και της Οικίας Ιόλα όπως και  

2. Η τοποθέτηση των συστημάτων υπογειοποιημένων κάδων. 

 

Στο διαχειριστικό σκέλος και παρά το γεγονός ότι μέσα στο 2017 

σταμάτησε η επιχορήγηση των παρακρατηθέντων πόρων ύψους 900000 

ευρώ καθώς και ότι πληρώσαμε 400.000 ευρώ επιπλέον για το αντίτιμο 

ηλεκτρικού ρεύματος έναντι παλαιοτέρων ετών, καταφέραμε να 

απορροφήσουμε αυτές τις απώλειες χωρίς να δημιουργηθούν κραδασμοί 

στην ομαλή λειτουργία του Δήμου . 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρουσιάζουμε ένα ελαφρά πλεονασματικό 

Ισολογισμό. 

Επισημαίνουμε παράλληλα δύο εκκρεμότητες που αποτυπώνονται όλα 

τα χρόνια στους Ισολογισμούς του Δήμου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα 

στην επιδίωξη απόκτησης του ΟΤ118, αλλά και στην αποπεράτωση του 

Κολυμβητηρίου, δύο σημαντικά έργα για το Δήμο Αγίας Παρασκευής για 

τα οποία εργαζόμαστε να επιλυθούν. 

Για εμάς ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι να «σωρεύει» 

χρήματα και να παρουσιάζει πλεονάσματα, αλλά να αποδίδει τα 

χρήματα που εισπράττει στους Δημότες με έργα υποδομών που έχει 

ανάγκη η πόλη και θα ανεβάσουν το βιοτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

της επίπεδο. Ως εκ τούτου η επιδίωξη εμφάνισης οικονομικών επιτυχιών 

μέσα από Ισολογισμούς κατά κανόνα υποτιμά τον αναπτυξιακό ρόλο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αντιμετωπίζει ως έναν εισπρακτικό 

μηχανισμό και μακρύ χέρι της Κεντρικής εξουσίας προσφέροντας 

λιγότερα στους Δημότες. 



Σας καλώ να ψηφίσετε τον Ισολογισμό που αποτυπώνει στοιχεία χρήσης 

για το έτος 2017 όπως αποτυπώθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου και ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Λογιστές. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου που εργάζονται συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια 

ανεξάρτητα από το ποιος είναι Δήμαρχος.  


