
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
       ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
       ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

 
  Αριθ. Αποφ. 80/2019 
 
Θέμα: «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του ΔΛΤ 
Μήλου» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό 7/23-04-2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Μήλου 
 

 
    Σήμερα, την 23η , του μήνα Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 17:30, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον 
Αδάμαντα όπου και στεγάζεται,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 316/18-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
 
                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος 
2. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, Μέλος 
3. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Μέλος 
4. NINOΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Αν. Μέλος 
5. ΤΣΟΥΚΑΛΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦ.,Υπολιμενάρχης 

 

 
1.   ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗΣ ΕΜΜ., Αντιπρόεδρος 
2. ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Μέλος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  κ. ΛΑΣΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, υπάλληλο του Δήμου Μήλου. 

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος Μήλου κ. Δαμουλάκης Γεράσιμος, δημότες. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ 1ο ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 
οικονομικού έτους 2015 του ΔΛΤ Μήλου». 

Αριθ. Αποφ. 80/2019 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ τα παρακάτω: 

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

εξής : 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη 

δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο 

λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ.2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός 

υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν 

την ταμειακή υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα  προελέγχει και, το 

αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον  απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που 

εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με 

έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο. 

 

 

          

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν 

ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων 

κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 

του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και 

τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές 

αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής 

αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι 

διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το 

οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις 

που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του 

ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, 

στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες 

υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό 

συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του 

απολογισμού ή και του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το 

σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο 

ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του 

ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο 

ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. 

Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη  συνεδρίαση στο Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, 

από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 

5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί 

με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για 

έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που 

προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των 

υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη 

διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα 

είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε 

εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του 

οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την 

έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Ά 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

ορίζεται ότι οι διατάξεις του π.δ. 315/99 που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και 

Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Ομοίως, εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογία από τους ανωτέρω φορείς, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), στην 

περίπτωση που η ταμειακή τους λειτουργία δεν διεξάγεται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει. 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Την με Α.Π.1247/30-12-2016 Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του 

Λογιστή Α΄ τάξης Χαβατζή Ε.. 

 

Τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μήλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΜ και 

είναι: 

 Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έτους 2015, ο οποίος παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, 

σύμφωνα με τον οποίο το Σύνολο των Εσόδων είναι 1.526.279,92ευρώ, το Σύνολο των Εξόδων είναι 

524.892,14ευρώ και το χρηματικό υπόλοιπο είναι 1.001.387,78ευρώ 

 Η βεβαίωση χρηματικού υπολοίπου έτους 2015 

 Η κατάσταση εσόδων – εξόδων έτους 2015 

 Η κατάσταση γραμματειών είσπραξης κρατήσεων έτους 2015 

 Η κατάσταση πληρωμένων ενταλμάτων έτους 2015  

 Η τελική κατάσταση χρηματικής διαχείρισης την 31η Δεκεμβρίου 2015 

 Η βεβαίωση χρηματικών υπολοίπων από τράπεζες 

 

Επιπλέον υποβάλλονται στο ΔΣ: 

 O ισολογισμός χρήσης 2015 (31-12-2015) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, όπως ακριβώς έχει 

καταρτιστεί και υπογραφεί και παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης. 

 

 Το προσάρτημα του ισολογισμό χρήσης 2015 (31-12-2015) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, όπως 

ακριβώς έχει καταρτιστεί και υπογραφεί και παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης. 

 

 Την έκθεση οικονομικής διαχείρισης χρήσης 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, όπως ακριβώς έχει 

καταρτιστεί και υπογραφεί και παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης. 

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την εισήγηση του Προέδρου και τις νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται σ΄ αυτή 
 Την με Α.Π.1247/30-12-2016 Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

και του Λογιστή Α΄ τάξης Χαβατζή Ε. 
 Τα έγγραφα οικονομικών – ταμειακών στοιχείων που έχουν κατατεθεί από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου 

Μήλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΜ 
 Τον ισολογισμό χρήσης 2015 (31-12-2015) του ΔΛΤΜ  
 Το προσάρτημα του ισολογισμό χρήσης 2015 (31-12-2015) του ΔΛΤΜ 
 Την έκθεση οικονομικής διαχείρισης χρήσης 2015 του ΔΛΤΜ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 

 Τον αναλυτικό ταμειακό απολογιστικό πίνακα έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, 

όπως έχει συνταχθεί και υπογραφεί, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και παρουσιάζεται 

συνοπτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, σύμφωνα με τον οποίο συγκεντρωτικά το Σύνολο των 

Εσόδων είναι 1.526.279,92ευρώ, το Σύνολο των Εξόδων είναι 524.892,14ευρώ και το χρηματικό 

υπόλοιπο είναι 1.001.387,78ευρώ. 

 

 Τον ισολογισμό χρήσης 2015 (31-12-2015) συνοδευόμενο από  το προσάρτημα και την έκθεση 

οικονομικής διαχείρισης χρήσης 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, όπως ακριβώς έχουν 

συνταχθεί και υπογραφεί και παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης. 

 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2019 και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται 
όπως πιο κάτω 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Μήλου 

 

 
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός Απολογισμός

0 Τακτικά Έσοδα 284.450,00 317.120,80

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 25.280,00 23.960,31

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 41.000,00 38.493,89

31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 13.176,28 1.802,55

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 43.550,00 25.871,51

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 1.061.926,25 1.055.930,86

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 63.100,00 63.100,00

1.532.482,53 1.526.279,92

Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός Απολογισμός

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30.702,88 7.112,23

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 371.056,23 179.937,63

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 69.200,00 23.114,47

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00 0,00

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 103.950,00 37.112,91

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 34.997,60 350,00

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 64.597,97 51.366,80

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 56.726,28 20.893,89

Επενδύσεις

71 Αγορές 220.500,00 62.107,84

73 Έργα 358.360,07 120.515,29

74 Μελέτες 218.591,50 22.381,08

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 0,00

9111 Αποθεματικό 3.800,00 0,00

1.532.482,53 524.892,14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ για το έτος: 2015  

Σύνολo Πόρων

Σύνολo εξόδων και πληρωμών

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ 

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΠΟΣΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 2015 01/01/2015

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ                 

ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 92.833,28 56.448,20 36.385,08 70.452,20 52.819,71 17.632,49 Ι. Κεφάλαιο 1.271.352,00 1.271.352,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορές-Αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 63.100,00 0,00

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι, Παραλίες κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.100,00 0,00

1β. Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως 4.990,08 2938,48 2.051,60 4.990,08 2.738,88 2.251,20

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 17152,62 4066,92 13.085,70 17152,62 3.380,82 13.771,80 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

3. Κτίρια-Κτιριακές Εγκ/σεις-Τεχνικά Εργα 144.304,47 37.297,54 107.006,93 104.423,17 32.917,90 71.505,27 Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος χρήσεως εις νέο 121.590,06 0,00

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 49503,87 32185,56 17.318,31 49503,87 30.830,54 18.673,33 Υπόλοιπο ελλειμ/Πλεονασμ Προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 53934,91 27937,47 25.997,44 50.222,91 26.520,43 23.702,48 121.590,06 0,00

4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λ.Μηχ/κός Εξοπλισμός 73.138,95 44.976,96 28.161,99 70.558,95 39.694,87 30.864,08

5. Μεταφορικά Μέσα 12.098,00 12.097,99 0,01 12.098,00 12.097,99 0,01 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV) 1.456.042,06 1.271.352,00

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 232.910,69 106.385,08 126.525,61 183.370,45 93.717,84 89.652,61

7. Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές 116.136,09 0,00 116.136,09 0,00 0,00 0,00 Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) 704.169,68 267.886,00 436.283,68 492.320,05 241.899,27 250.420,78 1. Προβλέψεις αποζημίωσης προς/κού 0,00 0,00

2. Λοιπές Προβλέψεις 0,00 0,00

Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 268.053,27 0,00 0,00

Ι. Αποθέματα

4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες -Αναλώσιμα Υλικά Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 0,00 1.967,68 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχ/σεις 0,00 0,00

ΙΙ. Απαιτήσεις

1 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 24.133,07 13.176,28 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μείον: Προβλέψεις 0,00 24.133,07 0,00 13.176,28

5 Χρεώστες Διάφοροι 1.958,61 0,00 1. Προμηθευτές 23.608,84 42.501,22

26.091,68 13.176,28 2α. Επιταγές Πληρωτέες 0,00

5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 24.601,01 13.161,75

ΙV. Διαθέσιμα 11. Πιστωτές Διάφοροι 700,00 9.009,90

1. Ταμείο 1.513,87 55,54 48.909,85 64.672,87

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 999.873,91 1.054.272,10

1.001.387,78 1.054.327,64 Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ) 48.909,85 64.672,87

Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 1.027.479,46 1.069.471,60

Ε' ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων 255,70 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 18.416,50 1.500,00

2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 22.964,49 0,00
Σύνολο 23.220,19 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) 1.523.368,41 1.337.524,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1.523.368,41 1.337.524,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.  Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 4,00 0,00 1.  Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 4,00 0,00

2.  Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 3.093.868,38 0,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 3.093.868,38 0,00

3.

 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. Ασφαλειών & 

αμφ/ρων συμβάσεων 16.210,05 0,00 3.

Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. Ασφαλειών & 

αμφ/ρων συμβάσεων 16.210,05 0,00

3.110.082,43 0,00 3.110.082,43 0,00

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΠΟΣΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 2015 01/01/2015

Ι.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1.Έσοδα από τέλη χρήσης λιμένα,προσόρμησης, πρυμνοδέτησης 

κ.α. 310.913,22 Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως 130.004,90 0,00

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 22.025,53 Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Πλεονασματων / ελλειμμάτων) 

3. Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 0,00 332.938,75               προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00
Μείον: Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών 236.665,55 Σύνολο 130.004,90 0,00

Μικτά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκεμεταλλεύσεως 96.273,20 ΜΕΙΟΝ:

Πλέον: Αλλα έσοδα Εκμετάλλευσης 2.090,16 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

Σύνολο 98.363,36 Φόρος εισοδήματος 8.414,84 0,00
Μείον:  1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 49.378,39 Πλεόνασμα εις νέο 121.590,06 0,00

           2. Εξοδα Λειτουργίας Ερευνών & Αναπτύξεως 0,00

           3. Εξοδα Λειτουργίας Δημοσίων σχέσεων 0,00 49.378,39

Μερικά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Εκμεταλ/σεως 48.984,97

Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή έσοδα 29.016,69

Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα 0,00 29.016,69

Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλ/σεως (Έλλειμμα) 78.001,66

ΙΙ. Πλέον: Εκτακτα Αποτελέσματα

Πλέον:   1. Έκτακτα & Ανόργανα εσοδα 0,00

            3. Εσοδα Προηγουμένων Χρήσεων 50.750,02

            4. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.603,22 52.353,24

130.354,90

Μείον:  1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 350,00

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα ( Έλλειμμα) 130.004,90

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 29.615,22

           Μείον:Ενσωματωμένες στο Λειτουργ. Κόστος 29.615,22 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 130.004,90

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤΜ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΔΤ ΑΗ 939167 ΑΔΤ   Ν. 809026 Αριθμ.Αδείας 69661 A Τάξης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Μήλος, 23/04/2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

          ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015        ΠΟΣΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 01/01/2015

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 
 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΜΗΛΟΥ»  
 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν 
επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού  
αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της 
παρεκκλίσεως αυτής. 

 
 Ο κύκλος εργασιών αναφέρεται κυρίως ως «Έσοδα από τέλη χρήσης λιμένα, προσόρμισης, πρυμνοδέτησης κ.α.», λόγω του 

αντικειμένου του Λιμενικού Ταμείου. 
 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του 
ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν το Ταμείο κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να 
παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

 
Δεν έγιναν συμπτύξεις. 
 

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων 
της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον 
ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 
κονδύλια της προηγουμένης   χρήσεως.   Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των 
ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της 
κλειόμενης χρήσεως. 

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων 

των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια 
αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της 
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις 
από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη 
αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - 
υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Ταμείου.  

 
 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως όπως αυτή καθορίστηκε από την επιτροπή 

απογραφής 1.1.2015, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των αγορών - προσθηκών - βελτιώσεων μέχρι και την κλειόμενη  χρήση .  
(2) Τίτλοι πάγιας επένδυσης : Δεν υπάρχουν. 
(3) Χρεόγραφα  : Δεν υπάρχουν. 
(4) Αποθέματα   : Δεν υπάρχουν. 

 
 (β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται 

διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα 
στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για  τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, 
οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται 
στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα 
αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα 
καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα 
στη χρήση. 
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο 
νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν 
μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές. 
 

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού 
 

 
 

 (β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές 

που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση 

του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα παγίων. 

  

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για 
φορολογικούς σκοπούς, με  αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 
 
 Δεν έγιναν. 
 

(δ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και 
πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε  γίνεται σύμφωνα με το γενικό 
κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι 
ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 
 
 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές  πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 
 
 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, 
τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι 

λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 
 
 Δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές. 

 
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών 

στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής 
κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων 

 
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Υπόλοιπο Υπόλοιπο

Κ.Α. Λογαριασμοί Ενάρξεως Προσθήκες Μειώσεις Λήξεως Ενάρξεως Προσθήκες Μειώσεις Λήξεως Ενάρξεως Λήξεως

10 Εδαφικές Εκτάσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Κτίρια-Εγκατ/σεις Κτιρίων/Τεχνικά Έργα 104.423,17 39.881,30 144.304,47 32.917,90 4.379,64 0,00 37.297,54 71.505,27 107.006,93

12

Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκταστάσεις/λοιπός 

μηχανολογικός εξοπλισμός 70.558,95 2.580,00 73.138,95 39.694,87 5.282,09 44.976,96 30.864,08 28.161,99

13 Μεταφορικά Μέσα 12.098,00 0,00 12.098,00 12.097,99 12.097,99 0,01 0,01

14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 183.370,45 49.540,24 232.910,69 93.717,84 12.667,24 106.385,08 89.652,61 126.525,61

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 210.473,91 94.337,82 116.136,09 0,00 0,00 116.136,09

17 Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 121.869,48 3.712,00 125.581,48 63.470,67 3.657,76 67.128,43 58.398,81 58.453,05

Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 492.320,05 306.187,45 94.337,82 704.169,68 241.899,27 25.986,73 0,00 267.886,00 250.420,78 436.283,68

16 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 70.452,20 22.381,08 92.833,28 52.819,71 3.628,49 56.448,20 17.632,49 36.385,08

Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων 70.452,20 22.381,08 0,00 92.833,28 52.819,71 3.628,49 0,00 56.448,20 17.632,49 36.385,08

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



 
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
 Το αρχικό Κεφάλαιο του Ταμείου ποσού  € 1.271.352,00 αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις 
υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης (1.1.2015) των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Ταμείου.  
 
 

 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις" όταν είναι 
αξιόλογες. 

 
Δεν υπάρχουν προβλέψεις.  
 
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Ταμείου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους 

είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και 
πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 
 

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Ταμείου, εφόσον 

η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή 

εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες 
υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά. 
 

Το Ταμείο δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση του. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις.  

 
8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" 

και  56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

 
1) Τα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα:   

 
 
                 -    Ειδικό τέλος φόρτωσης ορυκτών €  6.554,89 

                 -   Πρόστιμα κοκ € 155,38 

 -  Τέλη χρήσεως λιμένων € 16.254,22 

  Σύνολο € 22.964,49 

 
 

2) Τα Έξοδα χρήσεως δουλευμένα:  
 

Δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Αμοιβές τρίτων κτλ) που 
αφορούν περίοδο χρήσης 2015. € 18.416,50 

 
 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Ταμείου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του 
ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις  εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση 
των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, 
αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

 
Δεν υπάρχουν εμπράγματες ασφάλειες και οι εν γένει εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως ως ακολούθως: 
 

 
 

   

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία  4,00 

2. Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 3.093.868,38 

3. Λογ/σμοί Εγγυήσεων,Εμπραγμ. Ασφ.&Αμφ.συμβ.  
 

      16.210,05 

Σύνολο 
 

3.110.082,43 

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



Τα τέσσερα (4) αλλότρια περιουσιακά στοιχεία αφορούν, μία (1) καθορισμένη χερσαία ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μήλου, για 
τον λιμένα Αδάμαντα από το 1985, η οποία τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 109/17-06-2017 μετά από εγκρίσεις συναρμόδιων υπουργείων και 
για λόγους αναγκαίους με την ανάπτυξη ή την επέκταση του λιμένα, δύο (2) εξομοιούμενες με χερσαία ζώνη λιμένα άνευ ορίων, όπως έχει 
καθοριστεί με τις υπ’αριθ.132/2001 και 366/1998 πράξεις Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων, για τους λιμένες Κάναβας και Πολλωνίων  καθώς 
και ένα (1) κτίριο γραφείο πληροφοριών και  αφοδευτήρια 55τ.μ. στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα.  

Το άρθρο 22 του Ν. 2971/2001, με τίτλο: "Καθεστώς χερσαίων χώρων ζώνης λιμένα" αναφέρει: Οι χώροι και όλα εν γένει τα 
κτήματα, που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση 
όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. 

 
  Το ποσό των € 3.093.868,38 απεικονίζει, σύμφωνα με τους αρμοδίους, τα ποσά του προϋπολογισμού των 

εσόδων και εξόδων του έτους, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό.   
 
  Το ποσό των € 16.210,05 αφορά εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, έργων, μελετών κλπ., Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΕΜΕΔΕ που είναι εν ισχύ την 31/12/2015 και έχουν καταχωρηθεί στο διπλογραφικό στους τάξεως 
λογαριασμοί  εγγυήσεων, εμπραγμ. Ασφαλειών & αμφ/ρων συμβάσεων.   

 
 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
       

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη 

των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για 

συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 
Δεν υπάρχουν 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν 

σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του 

ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και 

οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά 

καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 
Δεν υπάρχουν.  

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

(α) Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας. 
 

1. Έσοδα από τέλη χρήσης λιμένα, προσόρμισης, πρυμνοδέτησης κ.α. 310.913,22 

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 22.025,53 

 
332.938,75 

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και  
κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.  Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 
που θα καθοριστούν με ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα 
της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Ταμείου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται 
με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως 
επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του 

ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 
 
 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και 

«έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη 

χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του. Ταμείου. 

 

 

 
 Ανάλυση: 

          (1) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                               €                     52.353,24 

  

Ειδικό τέλος φόρτωσης λατομικών προϊόντων  6.620,51   

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



(2) 
Έκτακτα 
και 
ανόργανα 
έξοδα   
 
 €                     
350,00 
 
                      
Το ανωτέρω 
ποσό αφορά 
Πρόστιμο 
παράβασης 
ΣΑΛΕ. 
 
 
13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές  διατάξεις 

της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής 
καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Ταμείου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες 
παραγράφους. 
 
 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 

 
 
 

Μήλος, 23 Απριλίου 2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤΜ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

  

   
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΗ 939167 Α.Δ.Τ.  Ν 809026 Αριθμ. Αδειας 69661 Α΄ΤΑΞΗΣ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλη χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών  16.076,46  

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων  18.895,42  

Τέλος προσόρμισης και παραβολής πλοίων  2.687,95  

Τέλος χρήσης λιμένα διέλευσης τροχοφόρων  6.469,68  

Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.603,22  

  52.353,24  

 
 
 
 
  
  
  

  

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 

 

 Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 - 31.12.2015 του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Η  οικονομική πορεία του Ταμείου όπως 

προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015 και την παρακάτω ανάλυση κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένου των 

σημερινών δυσκολιών και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, λαμβανομένης υπόψη και της γνώμης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Εντείνονται οι προσπάθειές μας για την νέα διαχειριστική περίοδο να έχουμε ακόμη θετικότερη εξέλιξη και για τον κύκλο εργασιών και 

γενικότερα στα αποτελέσματα του Ταμείου.  

 
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 
31/12/2015 

 Έσοδα (οργανικά και ανόργανα) 416.398,84 

 Έξοδα (οργανικά και ανόργανα) -286.393,94 

 Αποτ/τα χρήσεως (πλεόνασμα) 130.004,90 

 

   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.456.042,06 

 Σύνολο Ενεργητικού 1.523.368,41 

 Σύνολο υποχρεώσεων  67.326,35 

  
 

2 . ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 236.665,55.  Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο 
ποσό των € 49.378,39 και τα Έκτακτα  € 350,00. 
   

                      
 

3. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) 
 
  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.12.2015 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 704.169,68 και 
αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού  € 267.886,00, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 436.283,68. 
 
 

4. ΔΑΝΕΙΑ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Δεν υπάρχει κάτι από τα ανωτέρω με 31.12.2015. 
 
 

5. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

                  ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΑΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 
       

     

  
31.12.2015 

 
% 

     1. Αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

     

 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.027.479,46 

 
67% 

 
Σύνολο Ενεργητικού 1.523.368,41 

  

     

     

 
Πάγιο Ενεργητικό 436.283,68 

 
29% 

 
Σύνολο Ενεργητικού 1.523.368,41 

  

     

     

 
Λοιπό Ενεργητικό 59.605,27 

 
4% 

ΑΔΑ: 7ΖΑ7ΟΕΒΓ-ΧΤ1



 
Σύνολο Ενεργητικού 1.523.368,41 

  

     

     2. Δανειακή εξάρτηση του Ταμείου 

     

 
Σύνολο υποχρεώσεων + μεταβ. παθητικού 67.326,35 

 
4% 

 
Σύνολο παθητικού 1.523.368,41 

  

     

     

 
Ίδια κεφάλαια+ προβλέψεις 1.456.042,06 

 
96% 

 
Σύνολο παθητικού 1.523.368,41 

  

     3. Κεφάλαιο κίνησης Δυνατότητα κάλυψης βραχ/σμων υποχρ.με στοιχεία του κυκλ/ντος ενεργητικού 

     

 
Κυκλοφορούν ενεργητικό +μεταβ. ενεργητικού 1.050.699,65 

 
1561% 

 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις +μεταβ. παθητικού 67.326,35 

  

     

     4. Ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων του Ταμείου 

     

 
Μικτά αποτελέσματα 96.273,20 

 
29% 

 
Κύκλος εργασιών 332.938,75 

  

     

     5. Συνολική απόδοση του Ταμείου σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα 

     

 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 130.004,90 

 
39% 

 
Κύκλος εργασιών 332.938,75 

  

     

      
6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει 

σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία του Ταμείου. 
 

Μήλος , 23/04/2019 

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Μήλου Η Ειδικός Ταμίας Ο Οικονομικός Σύμβουλος 
 
 
 
 

  

   
              ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                 Α.Δ.Τ.  ΑΗ 939167 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΠΑ 
          Α.Δ.Τ.  Ν 809026 

ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                             
Αριθμ. Αδείας Α΄Τάξης  69661. 
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