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Εισαγωγή 

 

 

 

Η πτυχιακή αυτή εργασία εξετάζει την ανάλυση και σύγκριση  των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων του δήμου Αγίου Δημητρίου των τελευταίων πέντε ετών με τη χρήση 

αριθμοδεικτών. Η λειτουργία του Δήμου δεν διαφέρει από την κοινή επιχείρηση καθώς τηρεί 

βιβλία γ’ κατηγορίας και δημοσιεύει ισολογισμό κάθε τέλους του έτους σε οικονομικές 

εφημερίδες. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ενός οργανισμού μελετά τις σχέσεις 

των οικονομικών  στοιχείων  που αναφέρονται σε αυτές  σε δεδομένη χρονική στιγμή. Μέσα από 

τις αναλύσεις παράγονται σημαντικά συμπεράσματα για την πορεία και την οικονομική θέση του 

οργανισμού και αποτελούν καταλυτικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων από τους 

ενδιαφερομένους για τη θετική πορεία του οργανισμού. 

Για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα 

βασιστούμε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που μας έδωσε ο ίδιος ο Δήμος. Στο πρώτο 

κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις πηγές χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α και θα παραθέσουμε την 

ανάγκη αλλαγής του απλογραφικού συστήματος σε διπλογραφικό και τις διαφορές αυτών. Εν 

συνεχεία στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε κάποια ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία 

του Δήμου και στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το 

ενεργητικό και το παθητικό. Στα κεφάλαια τέσσερα και πέντε επιχειρείτε μια ανάλυση των 

ισολογισμών του Δήμου Αγίου Δημητρίου τα έτη 2010-2011-2012-2013-2014  μέσω της 

επεξεργασίας βασικών αριθμοδεικτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

 

 

1. O.T.A. 

 

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θεσμός πολιτικός και ταυτόχρονα διοικητικός. Στόχος του είναι ο 

συντονισμός ενεργειών για την ικανοποίηση, τη βοήθεια και την ανάπτυξη των πολιτών σε 

θέματα  οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτισμικά. 

 

 

1.1 Άρθρο 102 του Συντάγματος 

 

Το άρθρο 102 του Συντάγματος της Ελλάδας, το οποίο ψηφίστηκε από τη Ζ' Αναθεωρητική Βουλή 

των Ελλήνων, ορίζει ότι: 

 

"1.Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης  

πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο 

αρμοδιότητας για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Ο Νόμος καθορίζει το εύρος και τις 

κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επιμέρους βαθμούς. Με 

Νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η άσκηση αρμοδιοτήτων 

που συνιστούν αποστολή του κράτους. 
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2.Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές 

τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει ο Νόμος. 

 

3.Με Νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την 

άσκηση αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. που διοικούνται από 

αιρετά όργανα. 

 

4.Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και 

δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος 

νομιμότητας ασκείται, όπως ο Νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, 

επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία 

από τακτικούς δικαστές, όπως ο νόμος ορίζει. 

 

5.Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για 

την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την 

εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. με ταυτόχρονη 

διασφάλιση της διαφάνειας κατά την διαχείριση των πόρων αυτών. Ο Νόμος ορίζει τα σχετικά με 

την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των Ο.Τ.Α., των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών 

και εισπράττονται από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  από κεντρικά και 

περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά 

των αντιστοίχων πόρων. Ο Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών 

εσόδων απευθείας από τους Ο.Τ.Α." 

 

 

1.2 Πηγές χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. 

 

Οι Ο.Τ.Α. για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με επιτυχία την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να 

μην εξαρτώνται επί της ουσίας από κρατικές ενισχύσεις αλλά να αποτελούνται από δικές τους 

αυτόνομες και ανεξάρτητες πηγές εσόδων. Επομένως για να μπορέσουν να συμμετέχουν 

οικονομικά και κοινωνικά ως προς την ανάπτυξη του τόπου τους θα πρέπει να είναι επαρκείς 
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χρηματοδοτικά από την κεντρική τους διοίκηση. Από τα παραπάνω όπως φαίνεται για να 

μπορέσει να υπάρξει καλύτερη και αυξημένη παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και 

ολοκλήρωση των επιθυμητών υπηρεσιών και τοπικών δημοσίων αγαθών θα πρέπει οι Ο.Τ.Α. να 

ξεχωρίσουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε  να μπορούν να ελέγχουν αυτό το κομμάτι, 

το μέρος δηλαδή των συνολικών τους εσόδων.  

 

Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι τα :  

 

 Οι φόροι. 

 Τα τέλη. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις. 

 Τα έσοδα από εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους. 

 Ο δανεισμός. 

 Τα έσοδα από επιβολή προστίμων. 

 

 

1.2.1 Ίδια έσοδα 

 

Αυτά τα έσοδα αποκτώνται κυρίως με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. 

(εκποίηση, μίσθωση, παροχή δικαιωμάτων κ.λπ.) και περιλαμβάνουν το 35% των εσόδων των 

Δήμων. Τα οποία προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

1.2.2 Επιχορηγήσεις  

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης για τους Ο.Τ.Α. γιατί έτσι 

τους δίνετε η δυνατότητα να επιτυγχάνουν καλύτερα τους στόχους τους σε θέματα 

προγραμματισμού των δραστηριοτήτων τους αλλά βέβαια αποτελούν και το μεγαλύτερο 

επικριτικό κομμάτι διότι το ύψος αυτών αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος των αναγκών 

που απαιτεί ο κάθε Δήμος. 

 

1.2.3 Δανεισμός  
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Ο δανεισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των Ο.Τ.Α. μετά τη φορολογία σε θέμα 

χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών. Φυσικά ο δανεισμός δεν μπορεί να αποτελέσει μια 

ουσιαστική οικονομική λύση στους Ο.Τ.Α. αλλά μια δευτερεύουσα σκέψη αυτών διότι αυτό 

απαιτεί μελλοντική επιστροφή των χρημάτων. Αυτή η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω της 

επιβολής φόρων προς τους δημότες, το οποίο δεν είναι πάντα αποδεκτό από αυτούς. 

 

1.2.4 Φόροι – Τέλη 

 

Οι φόροι – τέλη επιβάλλονται από κάθε Ο.Τ.Α. προς τους δημότες του  για τον τρόπο κάλυψης των 

αναγκών τους. Αυτές οι δύο έννοιες διαφέρουν ως προς το περιεχόμενό τους διότι στην πρώτη 

περίπτωση το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρει ο κάθε Δήμος στους 

δημότες του εκτιμάται μέσω της φορολογικής τους ικανότητας ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι 

άμεσα συνυφασμένο με το κράτος όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται και τα οφέλη 

που προσδίδονται σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Και οι δύο αποτελούν τρόπο μεγάλης 

σημασίας για την είσπραξη εσόδων.  

 

    

 

1.3 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ  

 

 

Ένα σημαντικό επίτευγμα της λογιστικής στους Δήμους αποτελεί η μετάβαση από το 

απλογραφικό σύστημα στο διπλογραφικό. Σαν πρώτη εικόνα αυτό το νέο σύστημα είναι η 

εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού λογιστικού προγράμματος. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει και 

την αναγκαιότητα εξειδικευμένου προσωπικού στο χειρισμό του διότι περιλαμβάνει απεριόριστες 

δυνατότητες.  

Μπαίνοντας στην εφαρμογή ενός τόσου μεγάλου προγράμματος τοπικά και στην συνέχεια 

πανελλαδικά, αυτομάτως οι Ο.Τ.Α. αναβαθμίζονται σε συγκεκριμένα τμήματα τους, όπως είναι η 

απογραφή έναρξης. Για την ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, για την εκπαίδευση του ήδη 

υπάρχων προσωπικού, για την ανέλιξη ορισμένων υπαλλήλων σε νέες θέσεις και φυσικά για την 
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πορεία αυτής της εφαρμογής της μηχανογράφησης του δήμου αποφασίζει από κοινού το 

δημοτικό συμβούλιο ή η  δημαρχιακή επιτροπή με τα στελέχη του δήμου ώστε να μπορέσουν να 

εξετάσουν τις ανάγκες τους που θα πρέπει να καλυφθούν μέσω αυτού του προγράμματος. 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην διαδικασία μετάβασης από το απλογραφικό των Ο.Τ.Α. στο 

διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο, η κατάσταση 

του ανθρώπινου δυναμικού, το επίπεδο μηχανογράφησης του Δήμου, το μέγεθος του δήμου, το 

επίπεδο τήρησης των διαδικασιών στην αλυσίδα των οικονομικών υπηρεσιών, η ύπαρξη 

ταμειακής υπηρεσίας και τέλος η λειτουργία οργανωμένης αποθήκης.  

Η εφαρμογή του διπλογραφικού στον δήμο προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την οργάνωση του 

έργου, την καταγραφή του δυναμικού που θα συμμετάσχει, την ενημέρωση και την εκπαίδευσή 

τους, τον συντονισμό των ενεργειών βήμα – βήμα και τέλος την παρακολούθηση του έργου. 

 

 

1.3.1 Διαφορές απλογραφικού – διπλογραφικού 

 

Κάθε νέο σύστημα έχει καινούριες προσδοκίες – απαιτήσεις και καινοτομίες εν αντιθέσει με το 

παλιό σύστημα. Η μετάβαση αυτή δημιουργεί πάντα ανησυχίες ως προς τις δυνατότητες του.  

 

Οι διαφορές οι οποίες κρίνουν αναγκαία τη μετάβαση του απλογραφικού σε διπλογραφικό είναι 

οι εξής: 

 

 Στο λογιστικό των Ο.Τ.Α η υποχρέωση εμφανίζεται με την ενταλαματοποίηση της δαπάνης, 

ενώ στο διπλογραφικό με την έκδοση του παραστατικού του προμηθευτή ή άλλου τρίτου. 

 Στο λογιστικό των Ο.Τ.Α το έσοδο θεωρούμε ότι πραγματοποιήθηκε όταν εισπράττεται, 

ενώ στο διπλογραφικό όταν βεβαιώνεται. 

 Υπάρχει χρονική υστέρηση ανάμεσα στις λογιστικές εγγραφές του απλογραφικού και 

διπλογραφικού συστήματος, δηλαδή με το απλογραφικό έχουμε λογιστική εγγραφή με την 

ενταλματοποίηση ή με την είσπραξη ενώ με το διπλογραφικό έχουμε δύο εγγραφές. Η 

πρώτη με τη λήψη του παραστατικού και η δεύτερη με την πληρωμή του. 

 Στο διπλογραφικό έχουμε εφαρμογή της κίνησης του λογαριασμού μέσω της 

χρεοπίστωσης . 
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 Η έννοια του ταμείου στο απλογραφικό δεν εμφανίζεται άμεσα αλλά μέσω του 

αλγεβρικού αθροίσματος μερικών λογαριασμών στο βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών. 

Ενώ στο διπλογραφικό ο λογαριασμός χρηματικά διαθέσιμα 38 εμφανίζεται καθ αυτός. 

 Με το απλογραφικό σύστημα παρακολουθούμε τις οικονομικές δραστηριότητες του 

Δήμου με την τήρηση πολλών ασύνδετων βιβλίων ενώ με το διπλογραφικό όλες οι 

δραστηριότητες συνδέονται σε ένα ενιαίο λογιστικό κύκλωμα. 

 Μέσω του διπλογραφικού συστήματος με λογιστικές εγγραφές και ειδικής ομάδας 

λογαριασμών προκύπτουν στοιχεία για το ετήσιο αποτέλεσμα της δραστηριότητας του 

Δήμου τα οποία με το απλογραφικό σύστημα δεν προέκυπταν. 

 Το διπλογραφικό εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση του δήμου. 

 Το λογιστικό των Ο.Τ.Α αντιμετωπίζει την είσπραξη σαν έσοδο της χρήσης που 

εισπράττεται και το έξοδο σαν έξοδο της χρήσης που πληρώνεται. Το διπλογραφικό έχει τη 

δυνατότητα να διαχωρίζει τις χρήσεις. Δηλαδή, αντιμετωπίζει το έσοδο και το έξοδο ότι 

πραγματοποιείται τη χρήση που πραγματοποιείται ασχέτως αν πληρώνεται ή 

εισπράττεται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 

 

Οι ΟΤΑ είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ανήκουν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου. Το καθένα έχει συσταθεί σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια της Ελλάδας και έχει ως 

σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων, τα δε όργανα του εκλέγονται με καθολική 

ψηφοφορία από τους δημότες της περιφέρειας. 

 

 

2.1 Ιστορικά Στοιχεία 

 

Το χωριό Μπραχάμι  αναπτύχθηκε αρχικά την περίοδο του Μεσοπολέμου γύρο από την εκκλησία 

του Αγ. Δημητρίου. Ολόκληρος ο ‘Αλιμος κατά την τουρκοκρατία αλλά και μετά την 

απελευθέρωση ήταν ένα τεράστιο κτήμα με έκταση από τον Άη Γιάννη τον Καρέα έως το Καβούρι. 

‘Ολη αυτή η περιοχή άνηκε στον Μπραχάμ πασά, από τον οποίο ονομάστηκε ο Άγιος Δημήτριος 

Μπραχάμι, και στον Χασάν πασά από όπου προήλθε η ονομασία Χασάνι. Οι διάφοροι οικισμοί 

δημιουργήθηκαν όταν ο δήμος της Αθήνας διαίρεσε το κτήμα σε αγροτεμάχια τα οποία δώρισε ή 

πούλησε.  

Το Μπραχάμι ιδρύθηκε το 1925 και με Διάταγμα την ίδια χρονιά αυτονομήθηκε διοικητικά και 

αποτέλεσε κοινότητα που περιλάμβανε τους συνοικισμούς Μπραχαμίου, Αγίας Βαρβάρας, 

Κατσιποδίου, Πικροδάφνης και Αγίου Κοσμά. Η κοινότητα μετονομάστηκε σε Δήμο Αγίου 
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Δημητρίου το 1942 και είχε ως έδρα τη Δάφνη. Με το Διάταγμα της 5 Σεπτεμβρίου 1947 , ο 

συνοικισμός του Αγίου Δημητρίου διαχωρίστηκε από το Δήμο Δάφνης και συγκροτήθηκε σε 

ξεχωριστή ομώνυμη κοινότητα. Το 1963 στις 15 Μαρτίου ο τότε υπουργός Εσωτερικών  Γ. Ράλλης 

ενέκρινε την τελική ρύθμιση της μετατροπής της κοινότητας σε ομώνυμο Δήμο. Από το 1925 έως 

το 1929 υπήρξαν 6 πρόεδροι της Κοινότητας και από το 1955 έως σήμερα έχουν διατελέσει 10 

Δήμαρχοι. 

 

 

2.2 Γεωγραφικά Στοιχεία 

 

 

Ο δήμος του Αγίου Δημητρίου, προάστιο της νοτιοανατολικής Αττικής έχει έκταση 536,4 εκτάρια 

(5364στρ.) και μόνιμο πληθυσμό 70.970 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 

2011. Ωστόσο εκτιμάται πως ο πραγματικός της πληθυσμός ξεπερνάει τις 85.000 και έχει 

πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού 14.340,27 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Συνορεύει 

ανατολικά με το δήμο Ηλιούπολης, δυτικά με το δήμο Ν. Σμύρνης, βόρεια με το δήμο Δάφνης-

Υμηττού και νότια με τους δήμους Αλίμου και Π. Φαλήρου και ανήκει στο Νότιο Τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Στις συνοικίες του Δήμου περιλαμβάνονται οι Παναγίτσα, Ηπειρώτικα, Ασύρματος, Ανθέων , Άγιος 

Βασίλειος, Ελιά, Τσουκάλι, Μεσονήσι, Σούλι, Κοψαχείλα, Σαρωνικός, Άνοιξη, Μοναστήριο- 

Αγριληός, Άγιος Κωνσταντίνος και το Κέντρο του Αγίου Δημητρίου. 

Χαρακτηριστικό του Δήμου είναι το ρέμα της Πικροδάφνης το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως τόπος 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, με το ΦΕΚ 281Δ/1993 και καταβάλλεται προσπάθεια ανάπλασής 

του. Το ρέμα της Πικροδάφνης είναι το τελευταίο ρέμα της Νότιας Αττικής που διατηρείται σε 

φυσική μορφή, με εγκιβωτισμένο σε τσιμεντένια αναχώματα μόνο τα 3 από τα 22,4 χιλιόμετρα 

συνολικού μήκους. και πηγάζει από τη δυτική πλευρά  του Υμηττού καταλήγοντας στη θάλασσα 

 

2.3 Δήμος 

 

Με το πρόγραμμα Καλλικράτης το 2011 και την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της 

χώρας δεν επήλθε καμία μεταβολή στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5.1.Β αυτού. 
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Ο Δήμος διαθέτει ιδιόκτητο μέγαρο όπου στεγάζονται οι δημοτικές υπηρεσίες και το δημοτικό 

θέατρο. Διαθέτει επίσης Δημοτικό Στάδιο, 3 κλειστά γήπεδα μπάσκετ καθώς και διάφορα γήπεδα 

(βόλεϊ, τένις, μπάσκετ) και παιδικές χαρές, ενώ υπάρχει ιδιόκτητο κατασκηνωτικό κέντρο στη 

Ραφήνα. 

Στις υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνονται το Δημοτικό Ωδείο, Δημοτικές χορωδίες, Σχολές 

χορού, Θεατρικές ομάδες, Φιλαρμονική, Δανειστική Βιβλιοθήκη, Δημοτικά Ιατρεία, Τράπεζα 

Αίματος, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Λέσχες Ηλικιωμένων, Παιδικοί Σταθμοί κ.τ.λ. Επίσης έχουν 

καθιερωθεί ως θεσμοί και διοργανώνονται κάθε χρόνο οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του 

Φθινοπώρου και τα Παναγούλεια. 

Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει 16 Νηπιαγωγεία, 19 Δημοτικά σχολεία , 1 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο , 6 

Γυμνάσια, 1 Εσπερινό Γυμνάσιο, 1 Τεχνική Επαγγελματική Σχολή, 3 Γενικά Λύκεια, 2 

Επαγγελματικά Λύκεια, 1 Εσπερινό Λύκειο, 1 Σχολή Επαγγελματικής κατάρτισης ΑμεΑ και ένα ΙΕΚ. 

Η βιοτεχνία , η μεταποίηση , η οικοτεχνία και το εμπόριο αποτελούν κατά κύριο λόγο τη βάση της 

τοπικής οικονομίας. Η εμπορική δραστηριότητα αναπτύσσεται κυρίως κατά μήκος των μεγάλων 

δρόμων Αγ. Δημητρίου, Παπάγου, Σουλίου κ.τ.λ.  

Η πρόσβαση στον Αγ. Δημήτριο γίνεται με τους  τρείς σταθμούς του ΜΕΤΡΟ που βρίσκονται εντός 

των ορίων του Δήμου καθώς και με 23 διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές.  

Ο Δήμος διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.dad.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

3.1 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 

Η λογιστική έχει ως απώτερο στόχο την μελέτη, την καταγραφή και την ανάλυση των γεγονότων 

που αφορούν την κάθε επιχείρηση, Δήμο κ.λπ. ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η σωστή 

λειτουργία της. Κάθε λογιστική πληροφορία ενδιαφέρει τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως 

πιστωτές, προμηθευτές, διοίκηση, διευθυντές, το προσωπικό, καθώς και τους έμμεσα 

ενδιαφερομένους όπως οικονομικούς αναλυτές, συμβούλους, δικηγόρους και εργατικές ενώσεις.  

 

Βασική πηγή των πληροφοριών για τις οικονομικές καταστάσεις  είναι οι εξής:  

 

 Ο ισολογισμός τέλους χρήσης.  

 Ο λογαριασμός (αποτελέσματα χρήσεως).  

 Ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων». 

 Το «προσάρτημα» (επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων)  

 

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις πρέπει να «εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική 

εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων 

χρήσεις του Δήμου». Σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920. 



15 

 

3.2 Η έννοια του Ισολογισμού 

 

Ο ισολογισμός (balance sheet statement) είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση όπου εμφανίζει 

την περιουσιακή κατάσταση, τα μέσα δράσης και τις πηγές προέλευσης τους συνοπτικά, μιας 

εταιρίας ή ενός οργανισμού εκφρασμένη σε χρηματικές μονάδες. Ο ισολογισμός αποτελείται από 

το Ενεργητικό, το Παθητικό και την Καθαρή Περιουσία (Κεφάλαιο) σε ορισμένη χρονική στιγμή 

βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών.  

Η ανάλυση των ισολογισμών μας βοηθάει να έχουμε μία απεικόνιση της παρελθούσας και της 

τωρινής περιουσιακής κατάστασης ενός οργανισμού ώστε να ληφθούν ορθολογικές αποφάσεις 

από τις ενδιαφερόμενες ομάδες για την θετική έκβαση της πορείας του οργανισμού.  

 

Για ακριβή και ορθά αποτελέσματα ο ισολογισμός θα πρέπει να συντάσσεται, βάση του Νόμου 

2190/1920 σύμφωνα με ορισμένες βασικές αρχές: 

 

 Σαφήνεια. 

 Δομή και σχήμα. 

 Ειλικρίνεια και ακρίβεια. 

 Συνέχεια και ομοιομορφία. 

 Συγκριτική παράθεση των στοιχείων της προηγούμενης χρήσης. 

 

 

3.2.1 Ενεργητικό 

 

Με τον όρο Ενεργητικό, ονομάζεται το σύνολο των οικονομικών μέσων τα οποία διαθέτει και 

κατέχει ο κάθε οργανισμός. Τα οικονομικά αυτά μέσα αποτιμώνται σε χρηματικές μονάδες με τα 

οποία ο Δήμος επιδιώκει να επιτύχει τους σκοπούς του. Τα ενεργητικά στοιχεία διακρίνονται σε 

Πάγια και σε Κυκλοφορούντα. 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία ή πάγιο ενεργητικό (κτίρια, αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λπ.), 

αποτελούν την κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων στο ενεργητικό του ισολογισμού η οποία 

γίνεται με βάση τον προορισμό τους, ο οποίος συνδέεται με την ταχύτητα κυκλοφορίας τους. Η 
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αποτίμηση στοιχείων του παγίου ενεργητικού θα γίνει την πρώτη φορά με βάση αξίες 

προσδιοριζόμενες από το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των αξιών, εκτιμήσεις μηχανικών, 

τιμολόγια αγοράς κ.τ.λ. ανάλογα με το είδος του παγίου στοιχείου.  

 

 

 Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται τα ενσώματα πάγια (λογαριασμοί 10 έως 15) 

στοιχεία όπου αναφέρονται σε υλικά αγαθά που αποκτά ο Δήμος π.χ. φωτοτυπικά 

μηχανήματα, για την χρησιμοποίησή τους κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

(μεγαλύτερη του ενός έτους). 

 Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

(λογαριασμός 16) όπου περιλαμβάνονται τα ασώματα οικονομικά αγαθά που αποκτά ο 

δήμος με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει παραγωγικά περισσότερο από ένα έτος. 

 Πάγιες (μόνιμες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (λογαριασμός 17). 

 Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Δήμου (λογαριασμός 18) κατά τρίτων  

των οποίων η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μετά το τέλος του επόμενου έτους. 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό είναι τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία που αποκτούνται με σκοπό ο 

δήμος να τα πωλήσει – αναλώσει – εισπράξει μέσα σε μία χρήση, (σε ένα χρόνο). Επίσης το 

κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που συμμετέχουν 

στην κυκλική ροή του κεφαλαίου από μετρητά σε αγαθά, από αγαθά σε απαιτήσεις και από 

απαιτήσεις πάλι σε μετρητά. 

 

 Τα εμπορεύματα. 

 Βιομηχανικά προϊόντα. 

 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά τρίτων των οποίων η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει 

μέσα στο επόμενο έτος. 

 Χρεόγραφα που δεν προορίζονται να παραμείνουν στην κατοχή του οργανισμού και είναι 

δεκτικά αμέσου εκποιήσεως. 

 Χρηματικά διαθέσιμα όπου τα περιουσιακά στοιχεία ρευστοποιούνται αμέσως και 

ασφαλώς. Για παράδειγμα μετρητά, εισπρακτέες επιταγές ,καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. 
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3.2.2.Παθητικό 

 

Με τον όρο Παθητικό ονομάζονται οι πηγές από τις οποίες άντλησε τα κεφάλαια του ο Δήμος, τις 

πηγές χρηματοδότησης του ενεργητικού. 

 

Το παθητικό αποτελείται από:  

 

 Την καθαρά θέση, ή καθαρά περιουσία, ή ίδιο κεφάλαιο που είναι υποχρεώσεις ενός 

οργανισμού προς το φορέα τους. 

 Πραγματικό Παθητικό ή ξένο κεφάλαιο ή υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρά θέση μπορεί να βρεθεί αν από το ενεργητικό αφαιρεθεί 

το πραγματικό παθητικό (Ε-ΠΠ). 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

Η καθαρή περιουσία διακρίνεται σε: 

  

 Κεφάλαιο.  

 Αποθεματικά κεφάλαια. 

 Διαφορές αναπροσαρμογής. 
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Το πραγματικό παθητικό διακρίνεται σε: 

  

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις π.χ. δάνεια. 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις π.χ. τράπεζες, προμηθευτές, ασφαλιστικοί οργανισμοί. 

 

 

Επίσης στο παθητικό περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις. Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι ως 

πρόβλεψη δεν θεωρούμε τα αποθεματικά, αλλά την κράτηση ορισμένου ποσού σε βάρος των 

αποτελεσμάτων χρήσεως στο τέλος της χρήσεως όπως για παράδειγμα  κάλυψη ζημίας. 

 

 

 

 

 

Μία σύντομη περιγραφή Ενεργητικού και Παθητικού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ratio analysis) 

 

 

 

 

Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών μεγεθών, οι οποίες απεικονίζονται συνήθως 

με τη μορφή ποσοστών. Η χρησιμότητα των αριθμοδεικτών βοηθά την παρακολούθηση βασικών 

οικονομικών μεγεθών και τάσεων με συνοπτικό τρόπο. Οι αριθμοδείκτες καταρτίζονται με σκοπό 

την αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας, τη δεδομένη χρονική περίοδο ή και σε βάθος 

χρόνου. 

Όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας χρηματοοικονομικούς δείκτες, 

κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, παραγωγικούς καθώς επίσης και τους δείκτες υποδομών.  

 

Η επιλογή των αριθμοδεικτών στους δήμους γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

 Το μέγεθος της έκτασης.  

 Το μέγεθος του πληθυσμού. 

 Τη γεωγραφική θέση.  

 Την παραγωγική δομή της περιοχής. 

 Την οργάνωση των υπηρεσιών. 

 Τον άμεσο ή έμμεσο τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων υπηρεσιών μέσω φορέων των 

Ο.Τ.Α. 

 Τους ποιοτικούς και αναπτυξιακούς στόχους. 



20 

 

Όπως προαναφέραμε απαιτείτε η εφαρμογή ενός διπλογραφικού συστήματος μέσω του οποίου 

συντάσσονται όλες οι οικονομικές καταστάσεις για την παροχή των πληροφοριών  και μεγεθών τα 

οποία μπορούν και να συσχετιστούν. Οι πληροφορίες που θα μπορούνε να λαμβάνονται θα 

σχετίζονται τόσο με τις δραστηριότητες π.χ. απορρίμματα, παρκόμετρα κ.λπ., την περιουσιακή και 

κεφαλαιακή διάρθρωση όσο και με τη διαχείριση.  

Η χρήση αυτών των πληροφοριών βοηθάει στον έλεγχο, στη λήψη αποφάσεων, στη μείωση του 

κόστους των παραγόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και στην ορθολογική διαχείριση των πόρων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το λογιστικό σύστημα των 

Ο.Τ.Α αναλύονται οι εξής ομάδες αριθμοδεικτών:  

 

 Δείκτες ρευστότητας. 

 Δείκτες κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας. 

 Δείκτες απόδοσης κεφαλαίων. 

 Δείκτες εξόδων.  

 

 

4.1 Δείκτης άμεσης ρευστότητας 

 

Με αυτόν τον δείκτη έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

του ρευστοποιώντας αμέσως τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούνται 

τα αποθέματα επειδή εμφανίζουν μεταξύ των κυκλοφορούντων στοιχείων τη μικρότερη 

ρευστότητα και από την άλλη εξαιτίας της ρευστοποίησης των αποθεμάτων είναι πιθανό να 

εμφανίζει ζημία. 

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι δείκτες ρευστότητας συνήθως κυμαίνονται πάνω από τη μονάδα. 

Αυτό είναι ανάλογο του κλάδου στον οποίο ανήκουν και των συνθηκών που λειτουργούν. Στις 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως είναι οι Δήμοι, οι δείκτες αυτοί κινούνται σε χαμηλότερα 

ποσοστά, διότι οι ανάγκες των Δήμων σε κεφάλαια είναι διαφορετικές των επιχειρήσεων με 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τον μέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού και 
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αφού αφαιρέσουμε τα αποθέματα, (χρησιμοποιούνται μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού), με 

τον μέσο όρο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, (χρησιμοποιώντας μεταβατικούς 

λογαριασμούς παθητικού). 

 

(ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΘΕΜΑ) ΜΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟ 

 

4.2. Δείκτης γενικής ρευστότητας 

 

Με τον δείκτη αυτό υπολογίζουμε το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων που υπάρχουν πάνω 

στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Στη συνέχεια το πλεόνασμα που εμφανίζουν τα κυκλοφοριακά 

περιουσιακά στοιχεία μπορούν και παρέχουν μια ασφάλεια στα άτομα που έχουν επενδύσει 

χρηματικά ποσά στην επιχείρηση. Η τιμή του δείκτη αυτού κυμαίνεται γύρω στο δύο ώστε έτσι να 

κρίνεται ικανοποιητικός.  

Αυτός  ο δείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τον Μ.Ο. του κυκλοφορούντος ενεργητικού, 

(χρησιμοποιώντας μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού), από το Μ.Ο. βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων (χρησιμοποιώντας μεταβατικούς λογαριασμούς Παθητικού). 

 

 

4.3 Δείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

Με το δείκτη αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή του δείκτη κυμαίνεται μικρότερη του ενός 

ακόμα και όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να εμφανίσουν ταμειακή ρευστότητα μεγαλύτερη της 

μονάδος. 

Υπολογίζεται διαιρώντας τον Μ.Ο των διαθεσίμων από τον Μ.Ο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων (χρησιμοποιούνται μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού). 

 

Μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων 

 

Ο δείκτης αυτός εμφανίζει τον χρόνο αναμονής είσπραξης των απαιτήσεων μιας επιχείρησης ή 
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οργανισμού από την ημέρα πραγματοποίησης των πωλήσεων της. Έτσι λοιπόν όσο μικρότερος 

είναι ο χρόνος αυτός τόσο πιο σύντομα πραγματοποιείτε η είσπραξη. Έτσι λοιπόν θα είναι 

μικρότερος ο χρόνος δέσμευσης των κεφαλαίων, η θέση της επιχείρησης ή του οργανισμού θα 

είναι καλύτερη από άποψη χορηγήσεων πιστώσεων και φυσικά έτσι ελαττώνεται η πιθανότητα 

ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις.  

Υπολογίζεται από το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του Μ.Ο των απαιτήσεων με τις 365 

ημέρες δια τις ετήσιες πωλήσεις. 

 

 

 

4.4 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης διατηρήσεων 

 

Μας δείχνει τον ρυθμό κατά τον οποίο οι εισπράξεις των απαιτήσεων μετατρέπονται σε 

χρηματικές μονάδες. (ετήσιες πωλήσεις με πίστωση δια απαιτήσεις από πελάτες). Ο δείκτης 

αυτός είναι αντίστροφος του δείκτη μέσου χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων αλλά και οι δύο 

αυτοί δείκτες χρησιμοποιούνται ως κριτήριο για την μέτρηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

είσπραξης των απαιτήσεων. 

 

4.5 Δείκτες κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας 

 

Με τους δείκτες αυτούς υπολογίζεται η σχέση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των 

κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας καθώς και ο βαθμός χρηματοδότησης αυτής με δανειακά 

κεφάλαια για την ανάπτυξή της. Αυτό φυσικά εμφανίζεται σε μακροχρόνια βάση. 

 

Στους δείκτες κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας ανήκουν οι παρακάτω δείκτες: 

 

 Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 

 Δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών 

 Δείκτης βαθμού κάλυψης παγίων με κεφάλαια μακράς διάρκειας 

 Δείκτης βαθμού κάλυψης κυκλοφορούντος ενεργητικού με μόνιμο κεφάλαιο κίνησης 

 Δείκτης κάλυψης σταθερών δαπανών 
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 Δείκτης ολικής κάλυψης 

 Δείκτης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 Δείκτης βαθμού παγιοποίησης περιουσίας 

 

4.6 Δείκτες απόδοσης κεφαλαίων 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας παρ ότι δεν έχουν κάποια σχέση ή σημασία για τους Ο.Τ.Α. σαν 

χρησιμότητα είναι σημαντικοί στις επιχειρήσεις διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε 

συνολικά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματική ή όχι άσκηση της διοίκησης το οποίο 

κρίνεται σύμφωνα με τα επίπεδα των κερδών, την αξιοποίηση του κεφαλαίου και την απόδοση 

βασικών δραστηριοτήτων της. 

 

4.7 Δείκτες εξόδων λειτουργίας 

 

Οι δείκτες εξόδων λειτουργίας λειτουργούν ως συμπληρωματικοί στην οικονομική μονάδα. 

Υπολογίζουν την συγκριτική επίδοση της μονάδας με βάση τον έλεγχο των βασικών εξόδων 

λειτουργίας από τη μία ενώ από την άλλη εμφανίζουν τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα 

των αρμόδιων τμημάτων και των υπευθύνων αυτών. Αυτό προκύπτει από τη συσχέτιση του κάθε 

εξόδου σε σχέση με το μέγεθος των πωλήσεων είτε μεταξύ τους είτε ξεχωριστά το καθένα.  

 

Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε τους εξής δείκτες: 

 

 Δείκτης κόστους εκμετάλλευσης. 

 Δείκτης εξόδων λειτουργίας.  

 Δείκτης δαπανών συντήρησης και επισκευών.  

 Δείκτης μέσης αμοιβής προσωπικού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

  

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

Στη διαχρονική ανάλυση των κοινών μεγεθών μέσω των οικονομικών καταστάσεων μας 

παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τα ποσοστά συμμετοχής των επιμέρους οικονομικών 

καταστάσεων, στην μετατροπή των συνολικών αυτών μεγεθών ή στη μετατροπή ενός τμήματος 

αυτών. 

 

 

5.1 Κοινά μεγέθη Ισολογισμών 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κοινά μεγέθη των Ισολογισμών του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου τα έτη 2010-2011-2012-2013-2014 

 

. 
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ΚΟΙΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               

Έξοδα Εγκατάστασης   1,45% 0,97% 0,82% 0,73% 0,68% 

  

         Πάγιο Ενεργητικό 

Καθαρά Πάγια     82,94% 80,28% 77,52% 73,51% 73,70% 

Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης   0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   82,97% 80,31% 77,55% 73,53% 73,72% 

  

         Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Απαιτήσεις      2,98% 3,17% 4,24% 2,84% 3,38% 

Διαθέσιμα     10,64% 13,57% 14,51% 17,32% 16,96% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13,62% 16,74% 18,75% 20,16% 20,34% 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   100% 100% 100% 100% 100% 

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

        Ίδια Κεφάλαια     86,33% 89,33% 90,11% 90,51% 89,93% 

       Ξένα Κεφάλαια               

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   8,22% 7,44% 6,65% 5,73% 4,92% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   4,55% 2,96% 2,90% 2,92% 2,79% 

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   12,77% 10,40% 9,56% 8,65% 7,72% 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Ως πρώτη εικόνα στην ανάλυση των κοινών μεγεθών βλέπουμε την σταδιακή μείωση της 

συμμετοχής των εξόδων εγκατάστασης στο ύψος του συνόλου του ενεργητικού από 1,45% το 

2010 σε 0,68% το 2014, το οποίο είναι αναμενόμενο λόγο των αποσβέσεων. 

Παρατηρούμε μεγάλη μείωση του πάγιου ενεργητικού στη σύνθεση του συνολικού ενεργητικού 

από 82,97% σε 73,72%.Αν και μειωμένο αρκετά τα τελευταία πέντε χρόνια το πάγιο ενεργητικό 

υποδηλώνει ακόμα το υψηλό ποσοστό παγιοποίησης του Δήμου. Ειδικότερα, τα καθαρά πάγια 

μειώθηκαν από 82,94 το 2010 σε 73,70% το 2014 εξαιτίας της διενέργειας των αποσβέσεων, ενώ 

η συμμετοχή των τίτλων παγίας επένδυσης παρέμεινε σταθερή στο 0,02%. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή του κυκλοφορούντος ενεργητικού παρατηρούμε ότι με τα χρόνια 

αυξάνεται αισθητά από 13,62% σε 20,34%. Αναλυτικότερα η συμμετοχή των απαιτήσεων του 

δήμου αλλάζει μέσα στις χρονιές με υψηλότερο ποσοστό 4,24% το 2012 και χαμηλότερη το 2,84% 

το 2013, γεγονός που μας δείχνει ότι ο δήμος δεν ακολουθεί μια πάγια πιστωτική πολιτική, ενώ 
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αύξηση στη συμμετοχή του ενεργητικού σημείωσαν τα διαθέσιμα, τα οποία μετακίνησαν τα 

ποσοστά τους από 10,64% σε 17,32%. 

Ως προς το παθητικό παρατηρούμε ότι η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στη διαμόρφωση του 

γενικότερου παθητικού αυξήθηκε  από 86,33% το 2010 σε 90,51% το 2013 και μειώθηκε σε 

89,93% το 2014.Η αύξηση της συμμετοχής αυτής στο συνολικό παθητικό αποτελεί θετικό στοιχείο 

για την εξέλιξη της οικονομικής πορείας του δήμου. Αντίθετα η συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων 

μειώθηκε από 12,77% σε 7,72%, μεταβολή που είναι οικονομικά παραδεκτή, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι αυτά αποτελούν το δεύτερο βήμα στη διαμόρφωση της ευρύτερης κεφαλαιακής 

βάσης του δήμου- το πρώτο είναι τα ίδια τα κεφάλαια- και κατά συνέπεια του σχηματισμού του 

παθητικού του.  Παρατηρούμε αισθητή μείωση και στο ποσοστό συμμετοχής των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά και στο ποσοστό συμμετοχής των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων.    

Τέλος μπορούμε να πούμε ότι οι τάσεις συμμετοχής των επιμέρους οικονομικών στοιχείων του 

δήμου διατήρησαν την τελευταία 5αετία μια σχετικά σταθερή εικόνα με μικρές αυξομοιώσεις στη 

συμμετοχή τους στο ενεργητικό και στο παθητικό. Συμπερασματικά καταλήγουμε πως υπάρχει 

βελτίωση της συμμετοχής των κυκλοφορούντων μεγεθών καθώς και τάση για βελτίωση της 

χρηματοδότησης του δήμου από ίδιες πηγές κεφαλαίων.  

 

 

 

 

5.2 Κοινά μεγέθη εσόδων 

 

 

 

Με την ανάλυση των κοινών μεγεθών των εσόδων του Δήμου αντλούμε πληροφορίες σχετικά με 

την συνεισφορά της κάθε πηγής εσόδων στη διαμόρφωση του συνολικού ύψους των ετησίων 

χρηματικών εισροών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κοινά μεγέθη εσόδων του Δήμου 

Αγίου Δημητρίου τα έτη 2010-2011-2012-2013-2014.   
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Χρήση 2010 2011 2012 2013 2014 

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών  

39,92% 38,82% 45,23% 51,94% 50,72% 

Έσοδα από φόρους, εισροές, 

πρόστιμα, προσαυξήσεις 

5,56% 4,983% 5,28% 3,95% 3,49% 

Τακτικές επιχορηγήσεις από 

κρατικό προϋπολογισμό 

54,50% 56,23% 49,48% 44,09% 45,77% 

Σύνολο εσόδων  100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Παρατηρούμε πως το 2010 και το 2011 τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών του 

Δήμου ανέρχονται στο 39,92% και 38,82% αντίστοιχα του συνολικού ύψους των εσόδων. Ενώ τα 

έτη 2012-2013-2014 παρατηρούμε μια άνοδο στο ποσοστό συμμετοχής τους των εσόδων αυτών, 

που το 2013 φτάνει το 51,94%, στη διαμόρφωση των συνολικών εσόδων. Συμπέρασμα αυτών , τα 

3 τελευταία έτη η πώληση αγαθών και υπηρεσιών είναι η κύρια πηγή εσόδων του Δήμου. 

Στα έσοδα από φόρους-εισροές-πρόστιμα και προσαυξήσεις παρατηρούμε μια μείωση του 

ποσοστού ειδικά τα τελευταία δύο έτη, το οποίο σημαίνει ελαστικότερη πολιτική του Δήμου ως 

προς την επιβολή προστίμων , πρόσθετων φόρων κ.τ.λ. 

Τέλος παρατηρούμε ότι ενώ οι τακτικές επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το 2010 

και το 2011 αποτελούσαν την κύρια πηγή εσόδων για το Δήμο τα τελευταία τρία χρόνια 

παρατηρείται μια μείωση του ποσοστού αυτού στα συνολικά έσοδα.   
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5.3 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου τα  

έτη 2010 έως 2014 

 

 

Δείκτες Ρευστότητας 

 

1. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

2,97 5,61 6,42 6,86 7,24 5,82 

 

 

 

Σχήμα 1 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014
0
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Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας



29 

Παρατηρώντας το σχήμα 1 τα αποτελέσματα υπολογισμού του δείκτη άμεσης ρευστότητας από 

το 2010 έως το 2014 σημείωσε αυξητική πορεία.  Με μέγιστο ποσοστό το 2014 με 7,24% ενώ το 

μικρότερο ήταν το 2010 με 2,97%. το 2014 ήταν πολύ σημαντική η διαφορά από το ποσοστό του 

μέσου όρου που είναι 5,82%. 

 

 

 

 

2. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

2,99 5,65 6,45 6,90 7,28 5,85 

 

Σχήμα 2 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

Στο σχήμα 2 ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσιάζεται ικανοποιητικός μιας και όλες τα έτη 

που μελετώνται οι τιμές του είναι άνω του 2. Με μεγαλύτερη την χρονιά 2014. Που σημαίνει ότι 
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7,28% φορές υπάρχει πλεόνασμα των ρευστών των τρεχουσών υποχρεώσεων. 

 

 

 

 

3. Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας = Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

2,34 4,58 4,99 5,92 3,64 3,57 

 

 

Σχήμα 3 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

 

 

 

Στο σχήμα 3 μελετήσαμε το δείκτη ταμειακής ρευστότητας, παρουσιάζοντας τον αριθμό των 

φορών που είναι ικανά τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία να καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Ικανοποιητικός κρίνεται ο δείκτης αν παρουσιάζει τιμή μικρότερη της μονάδας. Από 
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ότι βλέπουμε όλες οι χρονιές τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερο της μονάδας. Τη μεγαλύτερη 

τιμή του παρουσίασε το 2013. 

 

 

 

 

4. Μέσος χρόνος είσπραξης Απαιτήσεων = (Απαιτήσεις * 365) / Ετήσιες πωλήσεις 

 

Μέσος χρόνος είσπραξης Απαιτήσεων 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

79,45 88,24 120,03 67,22 94,60 89,91 

 

 

Σχήμα 4 Μέσος χρόνος είσπραξης Απαιτήσεων 

 

Στο σχήμα 4 υπολογίσαμε το μέσο χρόνο αναμονής είσπραξης των απαιτήσεων. Η πιο 

ικανοποιητική χρονιά φαίνεται το 2013 με το μικρότερο χρόνο αναμονής 67 μέρες περίπου, 

ακολούθως το 2010 μόλις 75 μέρες περίπου ενώ μεγάλη καθυστέρηση είσπραξης ήταν το έτος 

2012 όπου ήταν 120 μέρες περίπου δύο μήνες. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα 
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υπόλοιπα έτη που μελετώνται. 

 

 

 

 

 

 

5. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων = Πωλήσεις / Απαιτήσεις 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

4,59 4,14 3,04 5,43 3,86 4,22 

 

 

Σχήμα 5 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

 

 

Στο σχήμα 5 υπολογίσαμε τον Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων, από ότι 

παρατηρούμε το 2012 ήταν το έτος όπου γινόταν η πιο γρήγορη είσπραξη των απαιτήσεων σε 
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μόλις 3 μέρες ενώ η μεγαλύτερη καθυστέρηση εμφανίστηκε το 2013 με 6 μέρες περίπου. 

 

 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Δομής και Βιωσιμότητας 

 

6. Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης = (Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού) 

* 100 

 

Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης  

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

8,23 7,45 6,66 5,74 4,93 6,60 

 

  

Σχήμα 6 Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

 

Στο σχήμα 6 υπολογίζεται το σύνολο των ποσοστών των ποσών που προέρχεται από πιστωτές της 

οικονομικές μονάδες. Το 2010 το 8,23% των επενδυμένων κεφαλαίων προερχόταν από πιστωτές. 
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Αντίστοιχα το 2011 το 7,45%, το 2013 το 6,66%, το 2014 το 5,74% και το χαμηλότερο ποσοστό 

παρουσιάστηκε το 2014 με 4,93%. 

 

 

 

7. Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Δαπανών = Κέρδη Εκμετάλλευσης / 

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 

 

Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Δαπανών 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

1,87 5,74 2,19 2,49 - 5,90 1,28 

 

 

Σχήμα 7 Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Δαπανών 

 

 

Στο σχήμα 7 υπολογίσαμε το δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών του Δήμου, 

σύμφωνα με τα ποσοστά που εξήλθαν το 2010 με 1,87% μείωση του συνόλου των κερδών δεν θα 

δημιουργούνταν πρόβλημα στην οικονομική θέση του Δήμου. Το 2011 δημιουργήθηκαν 
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περιθώρια μέχρι 5,74% μείωση του συνόλου των οικονομικών της. Το μεγαλύτερο περιθώριο 

δημιουργήθηκε το 2014 όπου είχε τη δυνατότητα να μειωθούν το σύνολο των οικονομικών της σε 

– 5,90% και να μην είναι ικανή ακόμα και η αρνητική θέση να τη φέρει σε δυσμενή θέση. 

 

 

 

8. Δείκτης Βαθμού κάλυψης παγίων με κεφάλαια μακράς διάρκειας = (Ίδια κεφάλαια + 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις) / καθαρή Αξία Ακινητοποιήσεων 

 

Δείκτης Βαθμού κάλυψης παγίων με κεφάλαια μακράς διάρκειας 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

1,14 1,21 1,25 0,20 1,29 1,02 

 

 

Σχήμα 8 Δείκτης Βαθμού κάλυψης παγίων με κεφάλαια μακράς διάρκειας 

 

 

Στο σχήμα 8 παρουσιάζεται ο βαθμός κάλυψης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που 

καλύπτεται από κεφάλαια μέσης και μακράς διάρκειας. Το 2013 ήταν η πιο δυσμενής χρονιά με 
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0,20% ενώ τη καλύτερη χρονιά σημειώθηκε το 2014 με 1,29%. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Δείκτης Βαθμού κάλυψης κυκλοφοριακού ενεργητικού με μόνιμο κεφάλαιο κίνησης = 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) / Σύνολο Κυκλοφορούν 

Ενεργητικού 

 

Δείκτης Βαθμού κάλυψης κυκλοφοριακού ενεργητικού με μόνιμο κεφάλαιο κίνησης 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

0,67 0,82 0,85 0,85 0,86 0,81 

 

 

Σχήμα 9 Δείκτης Βαθμού κάλυψης κυκλοφοριακού ενεργητικού με μόνιμο κεφάλαιο κίνησης 
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Στο σχήμα 9 υπολογίσαμε το Δείκτη Βαθμού κάλυψης κυκλοφοριακού ενεργητικού με μόνιμο 

κεφάλαιο κίνησης, ο οποίος δείχνει το ποσοστό του κυκλοφορούν ενεργητικού το οποίο 

καλύπτεται από μόνιμο κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα ποσοστά που υπολογίστηκαν όλα τα 

έτη παρουσιάστηκε ομαλή εικόνα με ποσοστό που κινείτε σε 0,85%. 

 

 

 

10. Δείκτης Ολικής Κάλυψης = Κέρδη Εκμετάλλευσης / Τόκος & Χρεωλύσια 

 

 

Δείκτης Ολικής Κάλυψης 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

2,84 17,47 4,31 4,93 - 16,71 2,57 

 

 

Σχήμα 10 Δείκτης Ολικής Κάλυψης 
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Στο Σχήμα 10 υπολογίζεται το ύψος που δύναται να μπορεί να εξυπηρετεί ο Δήμος από τα κέρδη 

του προ φόρων και τόκων τις δαπάνες και τα έξοδα για αποπληρωμή δανείων. Παρατηρείται ότι η 

καλύτερη οικονομική του εικόνα ήταν το έτος 2011 με ποσοστό 17,47%  ικανότητα κάλυψης των 

δαπανών και εξόδων ενώ η πιο δυσμενής χρονιά ήταν το 2014 με εμφάνιση αρνητικού ποσοστού 

– 16,71%. Τα υπόλοιπα έτη δεν έχουν σημαντικά ποσοστά αλλά κυμαίνονται σε θετικό πρόσημο. 

 

 

 

11. Δείκτης Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια = (Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις / Καθαρή Θέση) * 100 

 

Δείκτης Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

0,08 7,45 6,66 5,74 4,93 6,57 

 

 

Σχήμα 11 Δείκτης Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Το σχήμα 11 υπολογίζει και παρουσιάζει το ποσοστό συμμετοχής των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου. Όπως παρατηρείται το 2010 

εμφανίζεται πολύ μικρή η συμμετοχή με μόλις 0,08%, ποσοστό μικρότερο και της μονάδας. Ενώ 

το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται το 2011 με συμμετοχή 7,45%, των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων – δανείων στο σύνολο των κεφαλαίων του Δήμου. Παρατηρώντας το σχήμα η 

καλύτερη χρονιά εμφανίζεται να είναι το έτος 2010. Οι επόμενες που υπολογίστηκαν 

παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά συμμετοχής των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στο σύνολο. 

 

 

12. Δείκτης Ξένων προς ίδια κεφάλαια = (Σύνολο Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Δείκτης Ξένων προς ίδια κεφάλαια 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

0,15 0,12 0,11 0,96 0,09 0,28 

 

 

Σχήμα 12 Δείκτης Ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Στο παραπάνω σχήμα υπολογίστηκε το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των 

κεφαλαίων του Δήμου. Το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων κεφαλαίων στο Δήμο εμφανίζεται το έτος 

2013 με πολύ σημαντικό ποσοστό 0,96%, όχι τόσο ενθαρρυντικό για την οικονομική κατάσταση 

του Δήμου. Παρόλα αυτά το επόμενο έτος 2014 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε πολύ 

ικανοποιητική θέση με 0,09%. τις προηγούμενες χρονιές το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων ήταν 

πολύ χαμηλό και δεν ξεπερνούσε το 15%. 

 

 

Δείκτες Απόδοσης Κεφαλαίων 

 

13. Δείκτης Εξόδων Λειτουργίας = Λειτουργικά Έξοδα / Πωλήσεις 

 

Δείκτης Εξόδων Λειτουργίας 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

0,34 0,34 0,29 0,26 0,32 0,31 

 

 

Σχήμα 13 Δείκτης Εξόδων Λειτουργίας 
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Ο υπολογισμός του δείκτη εξόδων λειτουργίας υπολογίζει  την συγκριτική επίδοση της μονάδας 

με βάση τον έλεγχο των βασικών εξόδων λειτουργίας. Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα 

του σχήματος 13 τα έξοδα λειτουργίας για όλα τα έτη που υπολογίσαμε παρουσιάζουν όμοια 

ποσοστά με όχι μεγαλύτερο του 35%. Το πιο χαμηλό ποσοστό εμφανίστηκε το 2013 με μόλις 26% 

ελάχιστη διαφορά από τα έτη 2010 και 2011 που ήταν μόλις 34% και ήταν τα έτη με τα πιο υψηλά 

ποσοστά. 

 

 

14. Δείκτης Κόστους Εκμετάλλευσης = (Κόστος Πωληθέντων + Οργανικά Έξοδα) / Πωλήσεις 

 

Δείκτης Κόστους Εκμετάλλευσης  

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

1,08 1,26 1,09 1,07 0,80 1,06 

 

 

Σχήμα 14 Δείκτης Κόστους Εκμετάλλευσης 
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Στο σχήμα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό του δείκτη κόστους 

εκμετάλλευσης. Ο οποίος  χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της 

οικονομικής μονάδας, την οποία βοηθά να ελέγξει το κόστος εκμετάλλευσης σε ποσοστό τέτοιο 

που να αφήνει ικανό περιθώριο για την δημιουργία κερδοφόρας εκμεταλλεύσεις ύστερα από την 

κάλυψη έκτακτων και ανόργανων εξόδων. Στο σχήμα το έτος 2011 παρουσιάζεται ως το πιο 

κερδοφόρο με ποσοστό αποτελεσματικότητας 1,26%. ενώ το 2014 είναι το έτος με το μικρότερο 

ποσοστό μόλις 0,8%. θετικό είναι ότι τα ποσοστά δεν έχουν μεγάλες αποκλείσεις μεταξύ τους, 

γεγονός που σημαίνει πως η οικονομική δραστηριότητα του Δήμου κινείται σε όμοια ποσοστά. 

 

15. Δείκτης Δαπανών Συντήρησης και Επισκευής = Έξοδα συντήρησης & Επισκευών / 

Αποσβέσεις 

 

Δείκτης Δαπανών Συντήρησης και Επισκευής 

2010 2011 2012 2013 2014 Μέσος Όρος 

0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

Σχήμα 15 Δείκτης Δαπανών Συντήρησης και Επισκευής 
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Στο σχήμα 15 υπολογίζεται ο δείκτης των δαπανών συντήρησης και επισκευής. Σύμφωνα με τον 

οποίο εμφανίζεται η σχέση των εξόδων συντήρησης και επισκευών προς την αρχική άξια αυτών 

των πάγιων. Από τα αποτελέσματα του υπολογισμού προκύπτει πως τα έξοδα προς συντήρηση 

των παγίων του Δήμου ούτε αυξήθηκαν αλλά ούτε και μειώθηκαν τα έτη που μελετώνται. 

Πάραυτα παρέμειναν σταθερά. Αυτό αποδεικνύει μια καλή και σταθερή κατάσταση και έλεγχο ως 

προς τα έξοδα που πραγματοποιεί ο Δήμος. 
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Συμπεράσματα 

 

 

Σε ότι αφορά τους Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προκύπτει σύγχυση στον οικονομικό 

τομέα, καθώς πλέον είναι απαραίτητο να διατηρούν και να εφαρμόζουν διπλογραφικό σύστημα 

μηχανογράφησης που θα τους επιτρέπει να γνωρίζουν τα περιθώρια κέρδους ή την εμφάνιση 

ζημίας.  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο δήμος Αγίου – Δημητρίου, με τη χρήση αριθμοδεικτών για 

να διεξαχθούν τα αποτελέσματα για την κατάσταση του δήμου. Στο διάγραμμα άμεσης   

ρευστότητας προκύπτει πως είχε αυξητική πορεία, αντίστοιχα και το διάγραμμα του δείκτη 

γενικής ρευστότητας παρουσιάζεται ικανοποιητικός αφού όλα τα έτη ήταν μεγαλύτερος από 2 

μονάδες, όπως και ο δείκτης ταμιακής ρευστότητας παρουσιάζει ικανοποιητικά ποσοστά. 

Από τον υπολογισμό του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων η μεγαλύτερη 

καθυστέρηση ήταν έξι (6) μέρες, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που μαρτυρά την ομαλή 

λειτουργία του δήμου. 

Η εικόνα των αριθμοδεικτών κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας καθώς και της απόδοσης των 

κεφαλαίων μειώνεται σταθερά όλα τα έτη που μελετώνται, τα κέρδη του δήμου χωρίς όμως να 

έχουν πέσει σε τόσο χαμηλά ποσοστά ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικονομική του 

θέση. 

Ο υπολογισμός των εξόδων λειτουργίας παρουσιάζεται ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε μεγάλο 

βαθμό ικανοποιητικά για την εικόνα και την οικονομική θέση του δήμου. Τέλος, σύμφωνα με τα 

ποσοστά του αριθμοδείκτη δαπανών της συντήρησης και επισκευών προκύπτουν σταθερά καθ' 

όλη τη διάρκεια. 
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