
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018

8η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2018 χρήσεως 2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 559.041,34 493.036,97 66.004,37 553.386,94 473.179,21 80.207,73 Ι.  Κεφάλαιο 32.312.841,10 32.487.312,98

559.041,34 493.036,97 66.004,37 553.386,94 473.179,21 80.207,73 32.312.841,10 32.487.312,98

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 13.600.065,16 13.648.723,87

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 25.467.068,40 0,00 25.467.068,40 25.467.068,40 0,00 25.467.068,40 13.600.065,16 13.648.723,87

1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 3.357.860,81 1.239.895,77 2.117.965,04 3.337.532,30 1.117.051,44 2.220.480,86 ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 13.420.602,34 6.969.896,34 6.450.706,00 13.420.602,34 6.493.435,38 6.927.166,96 3. Ειδικά αποθεματικά 87.065,53 0,00

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.851.966,29 438.976,63 2.412.989,66 2.851.966,29 326.427,43 2.525.538,86 87.065,53 0,00

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 10.929.790,67 6.280.085,41 4.649.705,26 9.771.859,72 5.724.573,12 4.047.286,60 IV. Αποτελέσματα εις νέο 
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 586.638,29 206.521,06 380.117,23 586.638,29 186.016,90 400.621,39 Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον 607.670,06 900.909,06
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.026.414,00 490.927,35 535.486,65 1.026.414,00 453.848,68 572.565,32 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων 2.954.948,87 2.054.039,81

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 904.500,13 769.786,63 134.713,50 904.500,13 739.128,56 165.371,57 3.562.618,92 2.954.948,87
5. Μεταφορικά μέσα 1.381.002,15 1.048.876,88 332.125,27 1.312.970,95 1.270.430,01 42.540,94
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.658.432,68 1.876.471,65 781.961,03 2.603.692,21 1.746.352,38 857.339,83 V. Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.055.938,76 0,00 1.055.938,76 1.989.548,79 0,00 1.989.548,79 1. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.819.637,89 1.819.637,89

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 63.640.214,52### 19.321.437,72### 44.318.776,80 63.272.793,42### 18.057.263,90### 45.215.529,52 335.272,59 335.272,59

0,00 43.948,92

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις 2.154.910,48 2.198.859,40

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 740.463,80 653.398,27

         - Προβλέψεις υποτιμήσως 192.874,52 547.589,28 187.127,17 466.271,10 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 51.717.501,20 51.289.845,12

547.589,28 466.271,10

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 44.866.366,08 45.681.800,62 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 50.517,78 44.457,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Λοιπές προβλέψεις 85.590,15 79.926,08

ΙΙ. Απαιτήσεις 136.107,93 124.384,07

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 814.944,38 865.729,47
Μείον: προβλέψεις 211.382,35 603.562,03 133.374,86 732.354,61 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ 4.907,42 35.786,99 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Χρεώστες διάφοροι 112.550,13 264.257,49 2. Δάνεια τραπεζών 1.013.869,63 1.143.375,34

5α. Απαιτήσεις από ΔΕΥΑΒΑ για κόστος ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων 745.674,34 534.977,00 1.013.869,63 1.143.375,34
10α. Επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου 20.356,39 20.356,39

1.487.050,31 1.587.732,48 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 544.746,29 589.910,59

ΙV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 99.567,38 88.701,86
1. Ταμείο 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 40.812,93 55.445,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.224.384,59 6.195.157,09 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 129.505,71 121.964,73

7.224.384,59 6.195.157,09 8. Πιστωτές διάφοροι 187.554,49 138.858,77

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 8.711.434,90 7.782.889,57 1.002.186,80 994.881,35

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.016.056,43 2.138.256,69

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 12.028,40 46.113,83 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 296.945,63 335.240,04
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 755.443,94 575.688,99 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 131.044,74 100.172,31
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 18.704,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 132.325,76 35.786,99

0,00 0,00 3α. Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα 0,00 143.015,52

786.176,34 621.802,82 560.316,13 614.214,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 54.429.981,69 54.166.700,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 54.429.981,69 54.166.700,74

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 24.947.052,86 21.747.540,75 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 24.947.052,86 21.747.540,75

24.947.052,86 21.747.540,75 24.947.052,86 21.747.540,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2018 χρήσεως 2017
1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.292.251,04 3.844.136,76 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 607.670,06 900.909,06
2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 142.972,33 174.082,42 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων 2.954.948,87 2.054.039,81

3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 2.676.290,72 3.274.064,74 Πλεόνασμα εις νέο 3.562.618,92 2.954.948,87
7.111.514,09 7.292.283,92
6.253.365,88 6.906.788,69

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 858.148,21 385.495,23
14.620,01 68.829,88

Σύνολο 872.768,22 454.325,11
1.263.472,87 1.228.381,22

             3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 100.812,48 1.364.285,35 66.605,57 1.294.986,79
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -491.517,13 -840.661,68
ΠΛΕΟΝ:
    4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 181.175,18 160.239,54

181.175,18 160.239,54
Μείον:

5.747,35 186,30
81.652,68 87.400,03 -93.775,15 90.029,33 90.215,63 -70.023,91

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -397.741,98 -770.637,77
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
Α. Έκτακτα αποτελέσματα από θεομηνία

671.157,51 0,00

695.368,51 -24.211,00 -24.211,00 0,00 0,00 0,00

Β. Έκτακτα αποτελέσματα
           1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 726.064,49 588.572,79
           3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 468.866,28 1.165.904,65

43.948,92 0,00
         3β. Εκκαθαρίσεις-τακτοποιήσεις λογαριασμών από την απογραφή 18.288,35 0,00

1.257.168,04 1.754.477,44
Μείον: 
          1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 83.072,47 23.996,81
          3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.941,96 5.265,80
          4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 83.671,56 0,00
          4α. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 78.007,49 0,00
          4β. Προβλέψεις για δικαστικές αποφάσεις 5.664,07 171.685,99 1.085.482,05 0,00 29.262,61 1.725.214,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 663.529,07 954.577,06

Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.218.804,14 1.081.803,63

1.218.804,14 0,00 1.081.803,63 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 663.529,07 954.577,06

Μείον:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΤΑ 55.859,01 53.668,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 607.670,06 900.909,06

Πλατανιάς, 31/3/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Πλατανιά»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Πλατανιά οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Ευθύνη του Ελεγκτή

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Πλατανιά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Παλαιό Φάληρο, 10 Απριλίου 2020

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Μαρίνα Χρυσανθοπούλου
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο 175 64
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές 
παγίων

2. Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ. 27 Ν 3756/09 για ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

3. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από δικαστικές 
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

Πλέον: Άλλα έσοδα 

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

    2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων
    3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Έκτακτες χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από 
θεομηνίες

Έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από 
θεομηνίες

          3α. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
δικαστικές αποφάσεις που εκκαθαρίστηκαν στην προηγούμενη χρήση

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

1. Οι απαιτήσεις από ιδιώτες, ποσού € 814.944,38 που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2018 αφορούν κατά ποσό € € 802.931,35 απαιτήσεις από ανείσπρακτα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις κύρια των ετών 2007-2016. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν: α) κατά ποσό € 551.165,60 τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευματιών και πρόστιμα επ’ αυτών, β) κατά ποσό € 169.589,36 μισθώματα ακινήτων και γ) κατά ποσό € 93.929,42 λοιπά τέλη και δικαιώματα. Έναντι των ανωτέρω βεβαιωμένων απαιτήσεων, που τελούν σε σημαντική καθυστέρηση είσπραξης και περιλαμβάνουν στοιχεία επισφαλούς είσπραξης, ο Δήμος έχει σχηματίσει προβλέψεις για την τυχόν απώλεια από τη 
μη είσπραξή τους ποσού € 211.382,35. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν κατά ποσό € 133.374,86 την πιθανή ζημία από μη είσπραξη μισθωμάτων ακινήτων για τα οποία έχει προσφύγει ο Δήμος στα ένδικα μέσα και κατά ποσό € 78.007,49 αφορά σε πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών των ετών 2007-2016 λόγω 
απαλοιφής τους στην επόμενη χρήση, καθότι οι οφειλέτες αυτών εντάσσονται σε ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών τους βάσει του Ν. 4611/2019. Σημειώνεται ότι, οι προβλέψεις ποσού € 78.007,49 σχηματίσθηκαν στην παρούσα χρήση με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Δήμου. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω προβλέψεις κρίνονται επαρκείς, με δεδομένη την 
οικονομική κατάσταση του Δήμου στη χρήση 2018 και λαμβάνοντας υπόψη τα οψιγενή γεγονότα των εισπράξεων αυτών στην επόμενη χρήση. Με τις υφιστάμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα, κατά το χρόνο παράδοσης της παρούσης, ίσως οι ανωτέρω προβλέψεις θα πρέπει να επανεκτιμηθούν. Επισημαίνουμε ότι, σε καμία 
περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δε συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία ορθολογική εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις της 31/12/2018.

2. Στην παρούσα χρήση οριστικοποιήθηκε και ενισχύθηκε η συμμετοχή του Δήμου στη «Δημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ)» σε εφαρμογή του Ν. 4555/2018 περί «νέου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αναδιοργάνωσης των ΦΟΣΔΑ», ως ένας εκ των ιδρυτικών μελών της εταιρείας. Συγκεκριμένα αποδόθηκαν στο 
Δήμο 1.579 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της ΔΕΔΙΣΑ αξίας € 87.065,53, το οποίο ποσό εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στην Καθαρή Θέση του Ισολογισμού «Α. ΙΙΙ. 3. Ειδικά αποθεματικά» και αντίστοιχα έχει αυξήσει την αξία συμμετοχής του Δήμου στην ανωτέρω επιχείρηση. Η ανωτέρω αξία των μετοχών προήλθε κατά ποσό € 86.855,44 
από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και κατά ποσό € 210,09 δωρεάν παραχώρηση του ιδανικού μεριδίου σε κοινές μετοχές από το Δήμο Χανίων.

3. Ο Δήμος αντιμετώπισε σημαντικές ζημιές σε υποδομές και κοινόχρηστους χώρους που προήλθαν από θεομηνίες κατά την προηγούμενη και την παρούσα χρήση. Για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών (επισκευές, συντηρήσεις, καθαρισμοί κλπ), δαπάνησε συνολικό ποσό € 695.368,51, το οποίο κάλυψε με ληφθείσες επιχορηγήσεις, για το σκοπό αυτό, κατά ποσό 
€ 671.157,51 και με ίδια έσοδα κατά ποσό € 24.211,00. Τα ανωτέρω απεικονίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς «Έκτακτες χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» και «Έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» των εκτάκτων αποτελεσμάτων της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως.

4. Στον Ισολογισμό της 31/12/2018, στις λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται απαιτήσεις ποσού € 745.674,34 από τη ΔΕΥΑΒΑ για κόστος ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν δημιουργηθεί από τις πληρωμές του ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων από το Δήμο, για λογαριασμό της ΔΕΥΑΒΑ, από το Μάιο του 2016 μέχρι και το Δεκέμβριο του 
2018. Η ανωτέρω απαίτηση δημιουργήθηκε μετά τη μεταβίβαση της υπηρεσίας άρδευσης, από το Δήμο στη ΔΕΥΑΒΑ, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (147/2016) με σκοπό την υπηρέτηση της αναβάθμισης και της ολοκλήρωσης της λειτουργίας της άρδευσης και της γενικότερης ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της ευρύτερης περιοχής 
του Δήμου Πλατανιά. Από τις συνολικές απαιτήσεις του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (5/2016-12/2018) ποσού € 949.166,91, η ΔΕΥΑΒΑ επέστρεψε συνολικό ποσό € 203.492,57, εκ των οποίων το ποσό € 99.257,04 στη χρήση 2017 και το ποσό € 104.235,53 στη χρήση 2018. Λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών του Δήμου και των γενικών οικονομικών 
συνθηκών της χώρας, θεωρούμε ότι η ανωτέρω απαίτηση του Δήμου θα λάβει την κανονικότητάς της στην είσπραξη, εφόσον αποκατασταθεί και το οικονομικό περιβάλλον για τη συνέχιση της λειτουργίας της ΔΕΥΑΒΑ.

5. Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης ωφελήθηκαν κατά ποσό € 43.948,92, από λήψη χρηματοδοτήσεων ΥΠΕΣ, στη χρήση 2017, που κάλυψαν στο σύνολό τους πολυετείς εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, με τις επιβαρύνσεις τους (τόκοι υπερημερίας, δικαστικά έξοδα κλπ), καθότι τελεσιδίκησαν. Οι υποχρεώσεις αυτών των δικαστικών υποθέσεων είχαν 
εγγραφεί και είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του Δήμου σε προηγούμενες χρήσεις.

6. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος, αντιμετώπισε και ολοκλήρωσε τον φόρο των ακινήτων του από τη χρήση 2014 μέχρι και την τρέχουσα, όπως όριζε ο νόμος, υποβάλλοντας τις σχετικές δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Από τα ανωτέρω προέκυψε φόρος ακινήτων ποσού € 6.123,74 που αφορά κατά ποσό € 1.181,78 τη 
χρήση 2018 και κατά ποσό € 4.941,96 τις χρήσεις 2014-2017 και προσαυξήσεις ποσού € 1.111,62 λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων και της εκπρόθεσμης απόδοσης. Το σύνολο του φόρου και των προσαυξήσεων ποσό € 7.235,36 επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης και περιλαμβάνεται στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Κατάστασης 
Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

7. Ο Δήμος στη χρήση 2018, όπως και την προηγούμενη, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο, λόγω αδυναμίας κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Σημειώνουμε ότι, η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής έχει σαν 
αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζονται με πληρότητα τα κόστη των βασικών λειτουργιών του Δήμου που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος αγαθών και υπηρεσιών, κόστος λειτουργίας διοίκησης και κόστος δημοσίων σχέσεων) καθώς επίσης και τα αναλυτικά κόστη των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου 
(καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, τεχνικά έργα, πράσινο, κοινωνική πολιτική, πολιτισμός αθλητισμός κλπ) στη χρήση και την πλήρη συσχέτιση κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη. Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του Δήμου, θα πρέπει να γίνει πλήρης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής, παρόλο τις δυσκολίες της, 
που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ελέγχου, διαφάνειας και υπολογισμού των βασικών προσφερόμενων λειτουργιών του Δήμου σε μία ορθολογιστική βάση.
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