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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανέχειας και της απαξίωσης των αξιών,

ένας

καθοριστικός παράγοντας ο οποίος θα προσφέρει άνθιση στην ανάπτυξη της
οικονομίας στη χώρα μας, είναι να βρούμε ο καθένας μας ξεχωριστά το θάρρος να
υποστηρίξουμε τον τόπο που κατοικούμε και να συμμετέχουμε ενεργά στα κοινά
των δήμων όπου ανήκουμε, αφού πρώτα αποκτήσουμε γνώση και αντίληψη των
θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες μας. Η παρούσα εργασία έχει ως
σκοπό την παρουσίαση της εξέλιξης του Δήμου Βέλου Βόχας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πρώτο κεφάλαιο θα δοθούν κάποια βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των
δήμων γενικότερα, όπως ο σκοπός της δημιουργίας τους,

η επίδραση της

οικονομικής κρίσης στου δήμους, η δομή και η διαίρεση του δήμου Βέλου Βόχας
αλλά και το πως χωριζόταν πριν με βάση το πρόγραμμα " Ι.Καποδίστριας", και πως
εξελίχθηκε με το πρόγραμμα "Καλλικράτης" για το οποίο δίδεται μια σύντομη
ανάλυση για την τρέχουσα κατάσταση του. Το δεύτερο κεφάλαιο προσδίδει όλα τα
στοιχεία που αφορούν τον ανωτέρω δήμο. Από τα γεωγραφικό-ιστορικά στοιχεία
και την παραγωγική διαδικασία στον δήμο μέχρι την κοινωνική μέριμνα αλλά και τα
προβλήματα που τον περιστοιχίζουν. Στο τρίτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι στόχοι
των αξόνων του επιχειρηματικού πλάνου 2012-2014 του δήμου Βέλου Βόχας και η
παρουσίαση του τρέχοντος προϋπολογισμού 2017 από τα στοιχεία του οποίου
εγκρίνει τις επιχειρηματικές του δράσεις. Δυστυχώς δεν έχει δημοσιευθεί ούτε
υπάρχει στα χέρια μας το πενταετές αναπτυξιακό πλάνο του δήμου αλλά τα
παραπάνω στοιχεία μας προϊδεάζουν για τις δράσεις που επιχειρεί να αναλάβει.
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία (ισολογισμοί) του δήμου Βέλου Βόχας

των τριών τελευταίων ετών

(2013,2014,2015) και μελετάται η ανάλυση τους με αξιόλογους αριθμοδείκτες για
να εκτιμηθούν οι δυνατότητες ύπαρξης ικανής ρευστότητας για την ομαλή συνέχιση
λειτουργίας του δήμου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 ΔΗΜΟΙ-(ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ)
Οι Δήμοι αρχικά ήταν απλή υποδιαίρεση της γης στην ύπαιθρο και φαίνεται να
υπάρχει τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα π.χ., πιθανόν και νωρίτερα, αλλά δεν είχε
αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μέχρι τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη το 508 π.Χ..
Υπό αυτές τις μεταρρυθμίσεις, η εγγραφή των πολιτών στους καταλόγους του
δήμου έγινε η ελάχιστη απαίτηση για την ιθαγένεια, ενός πολίτη. Πριν από εκείνη
την εποχή, η ιθαγένεια για όποιον πολίτη βασιζόταν μόνο στην ιδιότητα του ως
μέλος σε φατρία, ή ως μέλος της οικογένειάς του. Η δημιουργία δήμων και η
εγκαθίδρυσή τους ως οι θεμελιώδεις μονάδες του κράτους αποδυνάμωσε τα γένη ή
τις οικογένειες της αριστοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τότε κυριαρχήσει τις φατρίες.
Ο Κλεισθένης διαίρεσε τα εδάφη της Αττικής σε τρεις ζώνες (άστυ, παραλία και
μεσόγαια). και οι δήμοι ήταν οργανωμένοι σε 30 ομάδες που ονομάζονται τρίτευες,
("τριακοστή"), δέκα για κάθε μία από τις ζώνες (άστυ, παραλία και μεσόγαια) και σε
δέκα φυλές, εκ των οποίων η καθεμία αποτελούνταν από τρεις τρίτευες, μία για
τους παράκτιους - παραθαλάσσιους δήμους, μια για τους δήμους του άστεως (της
πόλης) και μια για την περιοχή, την μεσόγαια, στην ενδοχώρα. Ο όρος «δήμος»
επιβίωσε μέσα στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Μέχρι τη στιγμή της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όταν ο όρος πλέον χρησιμοποιήθηκε για να δηλώνει
κάθε μία από τις τέσσερις φατρίες στις αρματοδρομίες της Κωνσταντινούπολης.
Μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, το 1832, συγκροτήθηκαν δήμοι σε
σημαντικά αστικά κέντρα, οι οποίοι τροποποιήθηκαν με σειρά διαταγμάτων των
κυβερνήσεων Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα όριά τους έμειναν σχεδόν στάσιμα έως το
1998 και την εφαρμογή του Ν. 2539/97 (Πρόγραμμα Καποδίστριας) που επέβαλε τη
μαζική συνένωση πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τη δημιουργία νέων μεγαλύτερων δήμων,
με λίγες εξαιρέσεις1. Ένα νέο κύμα συνενώσεων έλαβε χώρα το 2011, όταν τέθηκαν
σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του «Καλλικράτη».
Η λειτουργία των δήμων ρυθμίζεται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

1

wikipedia.gr
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1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Οι επιπτώσεις της κρίσης, ως αποτέλεσμα αφενός μεν των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τα «Μνημόνια» αφετέρου δε συγκεκριμένων κυβερνητικών
επιλογών και πολιτικών, είναι κυρίως αισθητές:
- στην χρηματοδότηση των δήμων, στην οικονομική τους αυτοτέλεια και στους
συνεχείς δημοσιονομικούς ελέγχους
- σε όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό τους
Άρα και στην παροχή υπηρεσιών - κατασκευή υποδομών (τοπικά δημόσια αγαθά),
με αποτέλεσμα την διοικητική και λειτουργική τους υποβάθμιση

1.2.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία τέσσερα χρόνια αντιμετωπίζει:
1) Μία πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, που φθάνει το 60%.
Στο σχεδιάγραμμα είναι εμφανής η ραγδαία αυτή μείωση. Τον περιορισμό και τη
στασιμότητα αρχικά και στη συνέχεια την πτώση, πολλών ιδίων εσόδων της
(δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές) λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά
και της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί προς τους οικονομικά αδύναμους δημότες
και τις τοπικές επιχειρήσεις.
2) Τις περιορισμένες δυνατότητες του ΕΣΠΑ, να συμβάλει στην προώθηση των
τοπικών επενδύσεων και στην αναβάθμιση των υποδομών. Επιπλέον ο δανεισμός
για χρηματοδότηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και υποδομών έχει
ουσιαστικά εκμηδενιστεί και έχει περιοριστεί στην χρηματοδότηση - αναδιάρθρωση
των οικονομικών της οφειλών.
3) Τις αυξημένες ανάγκες σε πόρους, προσωπικό και υποστήριξη που συνεπάγεται
η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη».
4) Την συνεχή αποψίλωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και εφεδρείας
/ διαθεσιμότητας, ενώ οι συμβάσεις έργου έχουν μειωθεί δραστικά.
5) Το αυξημένο διαχειριστικό κόστος που επιβάλουν οι νέοι δημοσιονομικοί
κανόνες και διαδικασίες και οι νέες δομές οικονομικού ελέγχου που έχουν
θεσπιστεί.
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6) Τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών δομών
και των κοινωνικών πρωτοβουλιών μπροστά στην ζήτηση υπηρεσιών που προκαλεί
η κοινωνικοοικονομική κρίση.
Με τις περικοπές των επιχορηγήσεων η οικονομική κατάσταση των Δήμων
οδηγείται μαθηματικά σε αδιέξοδο αφού:
- Με την μείωση των Κ.Α.Π(κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για λειτουργικές δαπάνες),
πολλοί δήμοι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές τους δαπάνες.
Ουσιαστικά το σύστημα κατανομής των Κ.Α.Π. έχει εξουδετερωθεί και καλύπτεται
πλέον μόνο το κριτήριο του ελαχίστου κόστους λειτουργίας
- Η κοινωνική πολιτική των Δήμων, λόγω μείωσης των εσόδων, εξαρτάται σχεδόν
αποκλειστικά από την συγχρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, οι κανόνες του οποίου
πολλές φορές επιβάλλουν λύσεις ευκαιριακές και χωρίς έλεγχο από πλευράς τους2
- Δημιουργείται σημαντικός κίνδυνος υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών
των ΟΤΑ και ιδίως των κοινωνικών προγραμμάτων
Εικόνα 1:

Πηγή: http://www.poeota.gr/anakoinoseis/SYNMEL7-5-2014.pdf

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - ΑΔΕΔΥ, ΜΑΙΟΣ 2014
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1.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
1.3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε
το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας βάσει των
διατάξεων του «Καλλικράτη». Απλώνεται στο βόρειο τμήμα του Νομού Κορινθίας,
συνορεύοντας με τους δήμους Κορινθίων, Σικυωνίων και Νεμέας.
Έδρα του δήμου είναι το Ζευγολατιό, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη κωμόπολή
του. Σημαντικό παραθεριστικό κέντρο είναι το Βραχάτι, το οποίο βρίσκεται στο
ανατολικό άκρο του δήμου.
1.3.2 Διαίρεση
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας διαιρείται σε 2 δημοτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν
στους 2 καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες»,
οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων δήμων3. Ακολουθεί ο
πίνακας με τις περιοχές που ανήκουν στον δήμο και ο πληθυσμός τους βάσει της
απογραφής του 2011.
Εικόνα 2: ονοματολογία και τα πληθυσμιακά στοιχεία της απ. 45892 του Υπουργείου Εσωτερικών

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AD%CE
%BB%CE%BF%CF%85-%CE%92%CF%8C%CF%87%CE%B1%CF%82 Η συνολική έκταση του δήμου
ανέρχεται στα 164,85 km2 και ο συνολικός του πληθυσμός είναι 19027.

3

wikipedia.gr
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1.4 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΧΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΥ
1.4.1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ
Περιλάμβανε

τις

πρώην

κοινότητες

Βραχατίου,

Βοχαϊκού,

Μπολατίου,

Ευαγγελίστριας, Ζευγολατιού, Σουληναρίου και Χαλκείου. Έδρα του δήμου ήταν το
Ζευγολατιό. Η έκτασή του ήταν 87.895 στρέμματα και ο πληθυσμός του 10.112. Η
οικονομία του Δήμου Βόχας, επίσης, στηριζόταν αφενός μεν στον τουρισμό των
παραλιακών οικισμών (με εξέχον το Βραχάτι, το οποίο διαθέτει αξιόλογη παραλία,
βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Γαλάζια Σημαία) και αφετέρου στη
γεωργία που αναπτυσσόταν στα ενδότερα του δήμου, στους νότιους οικισμούς του,
με κορυφαίο, την έδρα του δήμου, το Ζευγολατιό, όπου υπάρχουν αρκετές μονάδες
μεταποίησης, συσκευασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων. Στον ημιορεινό
όγκο ο Δήμος διαθέτει αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία όπως η Μονή Ζωοδόχου
Πηγής στο Φωκά, η διατηρητέα βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην
Ευαγγελίστρια, αλλά και της Αγίας Τριάδας στο Ζευγολατιό, τα οποία ενισχύουν την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

1.4.2 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ
Περιλάμβανε τις πρώην κοινότητες Κοκκωνίου, Κρηνών, Πουλίτσας, Ταρσινών,
Ελληνοχωρίου, Στιμάγκας και τον πρώην δήμο Βέλου-Νεράντζας. Έδρα του δήμου
ήταν το Βέλο. Η έκτασή του ήταν 76.952 στρέμματα και είχε πληθυσμό 8.211. Οι
βόρειες περιοχές του δήμου είναι παραλιακές και λούζονται από τα νερά του
Κορινθιακού. Οι παραλίες της Νεράντζας και του Κοκκωνίου είναι άρτια
οργανωμένες τουριστικά, παρουσιάζουν αξιόλογη τουριστική κίνηση, έχουν
μάλιστα βραβευθεί με γαλάζιες σημαίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νοτιότεροι
οικισμοί, όπως οι Κρήνες, τα Ταρσινά, το Ελληνοχώρι και η Πουλίτσα βασίζουν την
οικονομία τους κυρίως στην αγροτική εκμετάλλευση4.

4

korinthia.net
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1.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Οι πρώην δήμοι Βόχας και Βέλου (εν.1.3) καταργήθηκαν και την θέση τους πήρε ο
νέος δήμος Βέλου Βόχας ο οποίος συστάθηκε με τον Ν.3582/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης». Με το πρόγραμμα αυτό μεταρρυθμίστηκε η διοικητική
διαίρεση

της

Ελλάδας

το

2011

και

επανακαθορίστηκαν

τα

όρια

των

αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές
τους. Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που είχε πριν
εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων.
Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των
διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει
αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στη πλήρη μορφή του τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011. Το πρόγραμμα πυροδότησε αντιδράσεις σε όλη την
Ελλάδα με κινητοποιήσεις που εκδηλώθηκαν ποικιλοτρόπως από αποκλεισμούς
δρόμων, μέχρι και απεργία πείνας.
H ονομασία «Πρόγραμμα Καλλικράτης» επεκτάθηκε, μέσω κυρίως των ΜΜΕ, στις
συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων και νοσοκομείων.
Το πρόγραμμα είχε σαν αρχικούς στόχους τους εξής:
Για το Κράτος:
•

Περιορισμός λειτουργικών δαπανών και οικονομίες κλίμακας σε οικονομικούς
και ανθρώπινους πόρους

•

Δημοσιονομική ανάταξη και αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας

•

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ και του κράτους γενικότερα

•

Κίνηση εμπιστοσύνης προς το θεσμό και τον κόσμο της αυτοδιοίκησης.

Για τον Πολίτη:
•
•

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και αναβάθμιση της καθημερινότητάς του
Παροχή ποιοτικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών

•

Καλύτερη πληροφόρηση / Διάχυση της πληροφορίας
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•

Μείωση της σημασίας της απόστασης5, Ενθάρρυνση της συμμετοχής του πολίτη

1.5.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Η τολμηρή μεταρρύθμιση του προγράμματος «Ι. Καποδίστριας», που βελτίωσε
αισθητά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν δημιούργησε αποτελεσματικούς Δήμους με
οικονομική αυτάρκεια και δυνατότητα άντλησης ιδίων πόρων, ούτε διοικητική
ικανότητα με καλά οργανωμένες υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό, που να
αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες και νέες τεχνολογίες για την παροχή ποιοτικά
αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Για αυτό άλλωστε μόνο σε 212 από τους 1034
πρωτοβάθμιους

ΟΤΑ

πιστοποιήθηκε

η

διαχειριστική

επάρκεια,

αναγκαία

προϋπόθεση συμμετοχής στο ΕΣΠΑ. Αυτοί είναι οι λόγοι που πλήττουν την εύρυθμη
λειτουργία αλλά και την εικόνα της Αυτοδιοίκησης και των αιρετών της στη
συνείδηση των πολιτών, όπως καταγράφεται και στις ετήσιες Εκθέσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη, του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης6.
Διάφορες πηγές αμφισβήτησαν το κατά πόσο η μεταρρύθμιση του προγράμματος
έχει εξυπηρετήσει

τους στόχους για τους οποίους έχει θεσμοθετηθεί, με

αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές αντιδράσεις από αρκετούς δήμους σε όλη την
επικράτεια.

5

Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Θεσμών και Ισότητας ΚΕΔΕ και Δημάρχου Λεβαδέων κ. Νίκου
Παπαγγελή
στην Ημερίδα με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από την κρίση στην πρόκληση» - Λάρνακα 15
Μαρτίου 2014
6
opengov.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2.1.1 Φυσιογνωμία
Ήδη αναφέρθηκαν (εν 1.3) πολύ επιγραμματικά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και
η δομή του δήμου. Σε αυτό το σημείο θα δοθεί μια αναλυτικότερη περιγραφή στα
γεωγραφικά στοιχεία και μια εισαγωγή στο πρώτο μέρος του δεύτερου κεφαλαίου.
Ο δήμος Βέλου Βόχας αποτελείται από τρεις Δημοτικές Κοινότητες: Ζευγολατιού, το
Βέλου και Βραχατίου και δώδεκα Τοπικές Κοινότητες: Ελληνοχωρίου, Κοκκωνίου,
Κρηνών, Νεράντζας, Πουλίτσας, Στιμάγκας, Ταρσινών, Βοχαϊκού, Ευαγγελίστριας,
Μπολατίου, Σουληναρίου, Χαλκίου. Βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Κορινθίας. Στο
βόρειο τμήμα του βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο, στο νότιο συνορεύει με τους
Δήμους Νεμέας και Κορινθίων, ανατολικά με το Δήμο Κορινθίων και δυτικά με το
Δήμο Σικυωνίων.
Είναι ημιορεινός Δήμος. Έχει εκτεταμένη πεδιάδα και παράλληλα αποτελείται από
τους μικρούς ορεινούς όγκους της Ευαγγελίστριας, του Φωκά και της Στιμάγκας.
Ανήκει στην υδρολογική λεκάνη της Βόρειας Πελοποννήσου και διασχίζεται από τον
Ασωπό ποταμό και τους χείμαρρους Χεκάλη Σιούρι και Ζαπάντη. Η παράκτια ζώνη
εκτείνεται από το Βέλο μέχρι το Βραχάτι με συνεχόμενη παραλία, η οποία αποτελεί
τουριστικό πόλο.
Το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εκτάσεων διατίθενται σε αμπελοκαλλιέργειες
με όλο και αυξανόμενη τάση και δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα βασικά προϊόντα της
τοπικής παραγωγής είναι: σουλτανίνα, αμπέλια οινοποιήσιμα, εσπεριδοειδή,
βερίκοκα, ελιές, ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.
Ο τριτογενής τομέας με κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα τον τουρισμό,
αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια κυρίως στην παραλιακή ζώνη, λόγω της
σημαντικής παραθεριστικής κίνησης και της μικρής απόστασης από την Αθήνα και
της διευκόλυνσης της μετακίνησης των επισκεπτών μέσω του Προαστιακού
Σιδηροδρόμου7.

7

Velo-vocha.gr
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2.1.2 Ιστορικότητα και προορισμοί
Η λέξη Βόχα είναι αρχαιοελληνική και η ρίζα της σημαίνει έκταση γης πλούσια σε
βοσκή και κατάλληλη για την εκτροφή βοών. Το Βραχάτι οφείλει, εν μέρει, την
ονομασία του στη θεά Άτη, τη θεά της καταστροφής. Η θεά Άτη, προκαλώντας τη
θεομηνία, έφερνε τα βρόχινα λασπόνερα μέσω των χειμάρρων και πλημμύριζε το
βαθύπεδο της περιοχής, προξενώντας ζημιές στις καλλιέργειες, τα ζώα και τους
κατοίκους. Κοντά στο Βραχάτι είναι το χωριό της Ευαγγελίστριας, όπου αξίζει να
επισκεφθείτε τη διατηρητέα βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από το
Βραχάτι ο δρόμος, διασχίζει τα αγροκτήματα νότια από το Βοχαϊκό και ανηφορίζει
στην αγροτική ενδοχώρα, δίπλα στο χείμαρρο Ζαπάντη, ο οποίος στην αρχαιότητα
ήταν το σύνορο ανάμεσα στη χώρα των Κορινθίων και των Σικυωνίων. Ο κάμπος
δεξιά ήταν το περίφημο "Σικυώνιον Πεδίον" των αρχαίων, ένας από τους
ευπορότερους κάμπους της Ελλάδας. Σήμερα είναι γεμάτος αμπέλια και ελιές, ενώ
συστάδες πεύκων και κυπαρισσιών προσθέτουν ξεχωριστή πινελιά στο τοπίο.
Προχωρώντας προς την αγροτική ενδοχώρα του Δήμου Βόχας συναντάται η έδρα
του Δήμου, το Ζευγολατιό, μια καθαρά αγροτική περιοχή, όπου υπάρχουν αρκετές
μονάδες μεταποίησης, συσκευασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων. Αξίζει
εδώ να κάνετε μια στάση για να επισκεφθείτε την περιοχή της Αγίας Τριάδας με το
ομώνυμο γραφικό ξωκλήσι, χτισμένο μέσα σε ένα μοναδικής ομορφιάς
πλατανόδασος. Από το Βραχάτι, και με νότια κατεύθυνση, ο δρόμος περνά μέσα
από αγροκτήματα, ανηφορίζοντας προς την αγροτική περιοχή της ενδοχώρας, δίπλα
από το χείμαρρο Ζαπάντη, σύνορο της Αρχαίας Χώρας των Κορινθίων και των
Σικυωνίων. Το ομώνυμο με την περιοχή γραφικό ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας,
κτισμένο μέσα σ' ένα πανέμορφο δάσος από πλατάνια προσφέρεται για στάση και
περισυλλογή. Τα καλοκαίρια στο Ζευγολατιό συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου για να
χαρεί το Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Συνεχίζοντας
μέσα από μια όμορφη «Βακχική» διαδρομή, γεμάτη από αμπελώνες, φτάνουμε στα
χωριά Σουληνάρι και Χαλκί. Οι πλαγιές της περιοχής, απότομες και κάθετες
κοσμούνται από πυκνά πευκοδάση, ενώ οι δυτικά απότομες και κάθετες πλαγιές,
σχηματίζουν «ριπές» από τις κατολισθήσεις8. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται και

88
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στις όχθες του ρέματος Ζάστανο στο Σουληνάρι και σχηματίζοντας τον «Άσπρο
Βράχο», ρίπο που οφείλει την ονομασία της στο λευκό χρώμα που κυριαρχεί σε όλη
την κοιλάδα. Ανηφορίζοντας από τη Νεράντζα, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου,
συναντάται το Βέλο, έδρα του ομώνυμου δήμου, με τη εκκλησία του Αγίου
Φανουρίου να δεσπόζει στην μια από τις πλατείες του.

2.2 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Η παραγωγική δραστηριότητα στο Δήμο Βέλου Βόχας συναντάται και στους τρεις
παραγωγικούς τομείς. Ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό
εργατικού δυναμικού στο δήμο καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου όπως και
γενικότερα σε όλη την Κορινθία και την Πελοπόννησο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι ότι ο δήμος από τα 164.85 τ.χλμ που καταλαμβάνει το 40% αντιστοιχεί σε
γεωργική χρήση. Στο δευτερογενή τομέα υπάρχει μικρότερη απασχόληση χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου σημαντικός, και τέλος ιδιαίτερη έμφαση θα
πρέπει να δοθεί στον τριτογενή τομέα κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω
του κυρίαρχου παράγοντα του τουρισμού.
2.2.1 Πρωτογενής Τομέας
Ένα από τα κύρια προϊόντα της τοπικής παραγωγής είναι η καλλιέργεια της
επιτραπέζιας σουλτανίνας. Στην ημιορεινή Κορινθία εξελίχθηκε σε αποκλειστική
ενασχόληση η οποία αναβάθμισε το εισόδημα των αγροτών, αλλά και όλων των
άλλων κλάδων που ασχολούνται με τη σουλτανίνα (συσκευασία, τυποποίηση και
εμπορία). Παράλληλα αναπτύχθηκε τόσο η παραγωγική, όσο και η εξαγωγική
διαδικασία. Το προϊόν πιστοποιήθηκε, αναβαθμίστηκε ποιοτικά και μπορούμε να
πούμε ότι παράγεται πια ένα αξιόλογο προϊόν ποιότητας. Η ευρέως διαδεδομένη σε
όλη την Ελλάδα καρποφόρα Κορινθιακή γη έχει προσφέρει ανάπτυξη της
παραγωγής

στην αμπελουργία, στα εσπεριδοειδή, στις ελιές βρώσιμες και

ελαιοποιήσιμες και σε άλλα προϊόντα που συντελούν στην βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα στο δήμο χωρίς ιδιαίτερους
προβληματισμούς από έντονα καιρικά φαινόμενα που να δημιουργούν εμπόδια
στην αγροτική παραγωγή. Ωστόσο η ανανέωση των γεωργικών υποδομών, θα
16

μπορούσε να δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην παραγωγή αλλά και να
δημιουργήσει και ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για όλους τους αγρότες. Όσον
αφορά στην κτηνοτροφία δεν αποτελεί σημαντικό πρωτογενή τομέα του δήμου.

2.2.2 Δευτερογενής Τομέας
Τα συσκευαστήρια, τα ελαιοτριβεία και τα εργοστάσια μεταποίησης κυρίως στο
Ζευγολατιό, αλλά και στα υπόλοιπα χωριά του δήμου είναι οι σημαντικότερες
μονάδες

που

αφορούν

τον

δευτερογενή

τομέα.

Τα

συσκευαστήρια

εκσυγχρονίστηκαν και πιστοποιήθηκαν με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Τα
υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται πλέον πληρούν τις προδιαγραφές των
αγορών στις οποίες κατευθύνονται καθώς και όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι
ελιές ευδοκιμούν στο ημιορεινό κομμάτι του δήμου κυρίως και υπάρχουν
σημαντικές εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων για την παραγωγή ελαιολάδου εντός των
συνόρων του δήμου.

2.2.3 Τριτογενής τομέας
Τουρισμός
Όλοι ξέρουμε πως ένα μεγάλο μέρος των εσόδων που μπαίνει στα ταμεία του
κράτους προέρχεται από την τουριστική βιομηχανία στην χώρα μας, η οποία τις
τελευταίες δεκαετίες έχει γιγαντωθεί. Η οικονομική κρίση έδωσε ώθηση στους
κοντινούς και οικονομικά εύχρηστους προορισμούς για μια εναλλαγή από την
καθημερινότητα και τα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό πληθυσμό. Ο
τουρισμός στον Δήμο Βέλου Βόχας κυριαρχεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο κυρίως
στις τρεις παραλιακές

κοινότητες (Βραχάτι, Κοκκώνι, Νεράτζα), με σημείο

αναφοράς το Βραχάτι. Κάθε χρόνο έτσι και φέτος (2017) οι παραλίες του Βραχατίου
και Κοκκωνίου βραβεύονται με γαλάζιες σημαίες από την Διεθνή Επιτροπή. Μία
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία»,
είναι η ποιότητα των υδάτων της να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση
της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η
βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.
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Εικόνα 3:Παραλία Βραχατίου

Πηγή: http://www.velo-vocha.gr/galleries/paralia-vrachatiou/

Εικόνα 4:Παραλία Κοκκωνίου

Πηγή: http://vocha.gr/p-paralies.php

Η απόσταση μιας ώρας από την Αθήνα είναι αυτό που καθιστά το Βραχάτι και το
Κοκκώνι ιδανική λύση για μια δόση χαλάρωσης, ηρεμίας και εναλλαγή της ρουτίνας
από την μεγαλούπολη. Επιπλέον μεγάλο πλεονέκτημα είναι η απευθείας σύνδεση
του Αεροδρομίου Αθηνών με την έδρα του δήμου το Ζευγολατιό με την δημιουργία
του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ζευγολατιού. Ο σταθμός άνοιξε στις 8 Ιουλίου 2012
18

και έκτοτε εξυπηρετεί την γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου από Κιάτο προς
Αεροδρόμιο και αντιστρόφως.
Με την δημιουργία του σταθμού αυξήθηκε και ο τουρισμός των επισκεπτών από
άλλες χώρες στον δήμο. Επίσης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική
αύξηση του πληθυσμού στην Πελοπόννησο γενικότερα και στον δήμο Βέλου Βόχας.
Η περιοχή του Βραχατίου ενδείκνυται και για εξοχική κατοικία των ανθρώπων με
κύρια κατοικία την Αθήνα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της περιοχής κατά την
καλοκαιρινή περίοδο να φτάνει ως και τρεις φορές υψηλότερα σε σχέση με την
χειμερινή περίοδο. Έτσι αυξάνονται οι εποχιακές δουλειές σε εστιατόρια,
καφετέριες και ξενοδοχεία της περιοχής του δήμου με κατακόρυφη άνοδο όλων
των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη
στους κατοίκους του.
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2.3 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Κοινωνική πολιτική, είναι το σύνολο των μέτρων, των παρεμβάσεων, των δομών και
των δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από καταστάσεις
που επιφέρουν απώλεια ή μείωση των πηγών συντήρησης, στην προληπτική ή
επανορθωτική προστασία της υγείας, στην εξασφάλιση απασχόλησης και τη
διατήρηση της ικανότητας για εργασία, στην εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου
διαβίωσης και στη διασφάλιση της δυνατότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει ενεργά
στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Τρεις είναι οι βασικοί μηχανισμοί της
κοινωνικής πολιτικής:
•
•
•

Η κοινωνική ασφάλιση
Η κοινωνική πρόνοια
Η προστασία της υγείας9

Στον δήμο Βέλου Βόχας η κοινωνική ασφάλιση επιτυγχάνετε με την επιχορήγηση
οικονομικών πόρων (επιδομάτων) στους ανέργους από ασφαλιστικούς οργανισμούς
σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Η κοινωνική πρόνοια αντιστοιχίζεται
με την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, σε ανέργους, ευπαθείς
ομάδες, στα σχολεία αλλά και γενικότερα στα σπίτια, τις οικογένειες. Το 2017
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 8μηνες συμβάσεις για την επίτευξη της κοινωνικής
πρόνοιας. Το 2013 με την έναρξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου η
κοινωνική πρόνοια αναβαθμίστηκε στον δήμο καθώς η λειτουργία του αποσκοπεί
σε κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά –ατόμων
και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για
τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του δήμου Βέλου Βόχας, ώστε να
διασφαλιστεί ένας αξιοπρεπής τρόπος διαβίωσης. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Βέλου Βόχας για την ανάπτυξη
της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την
ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού και επιχειρήσεων. Η λειτουργία
του ρυθμίζεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Βέλου Βόχας, της Επιτροπής Διαχείρισης καθώς και τον Ν. 4071/201210.

9

Κοινωνική πολιτική-Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης τελική έκθεση 2006
Κοινωνικό Παντοπωλείο-velo-vocha.gr

10
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2.4 ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ
Η ανέλιξη είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συστάθηκε με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βέλου-Βόχας το 2011 και έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1971 τεύχος Β κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 (άρθρο
103 παρ. 4 Ν.3852/2010).
Αναλυτικά οι σκοποί του νομικού προσώπου είναι οι εξής:
•

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

•

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε παιδιά, νήπια και βρέφη

•

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για ηλικιωμένους.

•

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για ευπαθείς ομάδες

•

Στον τομέα της Υγείας

•

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για γυναίκες

•

Στον τομέα της παιδείας

•

Στον τομέα του πολιτισμού

Ουσιαστικά είναι ένα αυτοτελές τμήμα που δραστηριοποιείται στο δήμο. Χάρη στην
αυτοτέλεια του οι δράσεις που αναλαμβάνει διεκπεραιώνονται άμεσα και σωστά. Η
έλλειψη χρηματοδότησης στέκεται εμπόδιο στην εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων
για την επίτευξη των στόχων ,οπότε αναλαμβάνει δράσεις που έχουν πιο χαμηλό
κόστος και είναι πιο χρήσιμες για τον δήμο. Αυτές σχετίζονται με:
1. Παροχή υπηρεσιών στις γυναίκες
2. Παροχή υπηρεσιών σε παιδιά αλλά και στην παιδεία (παιδικοί σταθμοί σε
βρέφη, προσπάθεια ανάπτυξης περιβαλλοντολογικής συνείδησης στα
σχολεία, και διεξαγωγή ποδηλατικών γύρων με έπαθλα)
3. Πολιτισμός (πνευματικό κέντρο πολιτισμού στο Ζευγολατιό το οποίο
υπολειτουργεί, κέντρο πολιτισμού στις Κρήνες, βιβλιοθήκη στο Κοκκώνι)
4. Παροχή

υπηρεσιών

για

ηλικιωμένους

Ζευγολατιού) οι οποίες προσφέρουν:
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(ΚΑΠΗ

Βέλου

,Βραχατίου,

i.

Προγράμματα ψυχαγωγικών-μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
(χειμερινές

και

καλοκαιρινές

εξορμήσεις,

εμφανίσεις

χορωδιακών

τμημάτων, εμφανίσεις χορευτικών τμημάτων).
ii.

Προγράμματα

φυσικής

(φυσικοθεραπεία,

αποκατάστασης

εργασιοθεραπεία,

και

θεραπεία

εργασιοθεραπείας
σε

λουτροπόλεις,

εργασιοθεραπεία μέσω ανάδειξης έμφυτων ταλέντων).
iii.

Προγράμματα ιατρονοσηλευτικής αγωγής και κοινωνικής προσφοράς
(ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια,
υποστήριξη στα άτομα με ειδικές ανάγκες)11.

2.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Σε αυτήν την ενότητα θα αναπτυχθούν τα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο δήμος Βέλου Βόχας.
2.5.1 Προβλήματα με το νερό
Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η ύδρευση του δήμου, εφόσον το νερό είναι μη
πόσιμο. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε θέματα επάρκειας αλλά και ποιότητας. Ο
δήμαρχος με ανακοινώσεις του στην ιστοσελίδα του δήμου παροτρύνει τους
δημότες να μην κάνουν άσκοπη χρήση του νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο
καθώς αυξάνονται οι ανάγκες των κατοίκων για παροχή νερού και υπάρχει κίνδυνος
εξάντλησης των αποθεμάτων υδροδότησης. Για να λυθεί αυτό το θέμα γίνεται
προσπάθεια για νέες γεωτρήσεις. Το νερό από τις τοπικές πηγές όπως της λίμνης
Στυμφαλίας προορίζεται για την ύδρευση του Δήμου Κορίνθου και για την άρδευση
του κάμπου της Βόχας. Το χειρότερο βέβαια είναι η κάκιστη διαχείριση του νερού
που πηγαίνει για άρδευση στο κάμπο της Βόχας

μέσω του Αδριάνειου

Υδραγωγείου. Αφού σχεδόν στερεύει η λίμνη το καλοκαίρι μια λύση θα ήταν η
αποθεματοποίηση των υδάτων κατά την χειμερινή περίοδο ώστε αυτά να μην
χάνονται άσκοπα στην θάλασσα. Η ποιότητα του νερού χαρακτηρίζεται από κακή
επεξεργασία των στοιχείων του νερού λόγω του μη εκσυγχρονισμού των δικτύων
του και την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα πολλά ραντίσματα των

11

velo-vocha.gr-σκοπός των ΚΑΠΗ
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αγροτικών καλλιεργειών. Ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο
δήμος και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλους τους δημότες.
2.5.2 Προβλήματα με τα σκουπίδια
Η περιοχή του δήμου μπορεί να είναι αραιοκατοικημένη και να προσφέρει μια
αίσθηση ηρεμίας αλλά προβλήματα με την καθαριότητα υφίστανται και μάλιστα
πολλές φορές σε έντονο βαθμό. Σε αυτό συμβάλλουν ο μειωμένος αριθμός των
απορριμματοφόρων αλλά και του προσωπικού που ασχολείται στην καθαριότητα.
Ενώ η Ανέλιξη ως ΝΠΔΠ και τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα του δήμου
προσπαθούν να αναδείξουν την προστασία του περιβάλλοντος για την βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων του, δυστυχώς και ο δήμος Βέλου Βόχας ανήκει
σε αυτούς που εναποθέτουν τα σκουπίδια σε παράνομες χωματερές.

2.5.3 Ασφάλεια και Ρομά
Στα θέματα της ασφάλειας ο δήμος αντιμετωπίζει προβλήματα όπως και πολλές
άλλες περιοχές της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουν μειωθεί οι
κλοπές και τα χτυπήματα είναι περισσότερο στοχοποιημένα. Σε αυτό συμβάλει και
η λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών που παρέχουν βραδινή προστασία σε γειτονιές
έναντι συνδρομής. Με την εγκατάσταση μεταναστών στο δήμο έχουν αλλάξει τα
πράγματα από την άλλη. Στην περιοχή του Ζευγολατιού κυρίως έχει δημιουργηθεί
από χρόνια γκέτο των «Ρομά», με συνέπεια διάφορα σημεία του να είναι εξαρχής
απλησίαστα. Αυτές οι ομάδες πληθυσμού αδυνατούν να ενσωματωθούν κοινωνικά
παρ όλες τις προσπάθειες από τους αρμόδιους φορείς αλλά και της λειτουργίας
σχολείου (δημοτικού) στο Ζευγολατιό αποκλειστικά για αυτούς. Συνεχώς υπάρχουν
αυξανόμενα κρούσματα βανδαλισμών σε δημοτικές εγκαταστάσεις και υποδομές
και συνήθως βρίσκονται αυτοί υπαίτιοι πλήττοντας σημαντικά έτσι τον δήμο. Είναι
ένα πρόβλημα το οποίο δύσκολα θα λυθεί παρότι πολλοί πίστευαν ότι θα λυνόταν
μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν
ενδείξεις βελτίωσης πόσο μάλλον της εξάλειψης του προβλήματος αυτού στον
δήμο.
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2.5.4 Οικονομική κρίση στο δήμο
Ανέκαθεν το κόστος ζωής στην επαρχία ήταν "φθηνότερο" από αυτό στις πόλεις. Οι
δημότες στην επαρχία πολλές φορές στηρίζονται στην δικιά τους παραγωγή κάτι
που από αυτή την άποψη κάνει λιγότερο ζημιογόνα την επίδραση της οικονομικής
κρίσης πάνω στο δήμο. Κατά την άποψη μου η κρίση έπληξε περισσότερο τον
κατασκευαστικό κλάδο όπου εργαζόταν αρκετοί συμπολίτες μου πριν την κρίση και
τώρα αντιμετωπίζουν την μάστιγα της ανεργίας. Πολλές οικογένειες με μόνιμη
κατοικία στην Αθήνα εγκαταστάθηκαν σε περιοχές του δήμου προσβλέποντας σε
μια πιο ήρεμη ζωή μακριά από τα αστικά κέντρα και σε ένα πιο άνετο σπίτι.
Κάποιες οικοδομές δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και μείνανε ημιτελείς, με μεγάλο
αντίκτυπο στους κατασκευαστές, μεσίτες και εργαζομένους. Η κρίση ώθησε τους
νέους στην μετακίνηση τώρα προς τα αστικά κέντρα και άλλους στο να συνεχίσουν
τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις, αφού είναι το πιο δύσκολο μέσα στην κρίση για
ένα δήμο να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας χωρίς τις κατάλληλες υποδομές
και χρηματοδοτήσεις.
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3.1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ(BUSINESS PLAN)
Το ίδιο το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το αποκορύφωμα μιας μακράς συνήθως,
επίπονης , δημιουργικής, και επαναληπτικής διαδικασίας. Το σχέδιο διατυπώνει
προσεκτικά τα προτερήματα, τις απαιτήσεις ,τους κινδύνους και τις δυνητικές
ανταμοιβές της ευκαιρίας , καθώς και το πως αυτή θα αξιοποιηθεί. Το
επιχειρηματικό σχέδιο για μια επιχείρηση υψηλής προοπτικής αποκαλύπτει την
ικανότητα της:
•

Να δημιουργεί ή να προσθέτει σημαντική αξία για τον πελάτη ή τον τελικό
χρηστή.

•

Να επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα ή να ικανοποιεί μια σημαντική
επιθυμία ή ανάγκη για την οποία κάποιος θα καταβάλει μια αυξημένη τιμή

•

Να διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά της αγοράς

•

Να ταιριάζει με τον ιδρυτή και την διοικητική ομάδα ως προς τον χρόνο, την
αγορά και την ισορροπία κινδύνου ανταμοιβής

•

Να αναπτύσσεται με στόχο πάντα την βιωσιμότητα12

Με το πρόγραμμα Καλλικράτη Ν.3582/2010 όλοι οι δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να
δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν το επιχειρηματικό σχέδιο στα πλαίσια τα δικά
τους. Με την υπάρχουσα νομοθεσία αυτό πλέον δεν θεωρείται απαραίτητο και
μερικοί δήμοι το αναπτύσσουν επίσημα και το δημοσιεύουν και άλλοι άτυπα το
δημιουργούν για δική τους ευκολία και εγκρίνουν τις δράσεις τους μέσα από τους
προϋπολογισμούς. Ο δήμος Βέλου Βόχας είναι από τους δήμους που δεν έχουν
συντάξει επίσημα το επιχειρηματικό σχέδιο από το 2014 και μετά. Βασίζεται στους
στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου 2012-2014 το οποίο υπάρχει στα χέρια μας
και άτυπα έχει δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο μεταξύ 2014-2019 το
οποίο βασίζεται στα προϋπολογιστικά του στοιχεία.

12

Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων/Stephen Spinelli Jr.,Robert Adams,Βασίλειος Μ. Παπαδάκης
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3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιβάλλον

Αναβάθμιση και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος

Ανάδειξη χώρων φυσικού κάλλους του Δήμου και
αισθητικές παρεμβάσεις

Και
Ποιότητα

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των
πολιτών

Ζωής

Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων
Αναβάθμιση του δομημένου
οικιστικού περιβάλλοντος

Ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό

Βελτίωση της ποιότητας ζωής του
δημότη

Βελτίωση επιπέδου καθαριότητας του Δήμου

Αισθητική αναβάθμιση των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων

Βελτίωση και αύξηση χώρων αστικού πρασίνου
Βελτίωση υποδομών και μέσων Πολιτικής
Προστασίας
Βελτίωση-συντήρηση-αναβάθμιση του οδικού
δικτύου
Κυκλοφοριακές-συγκοινωνιακές ρυθμίσεις στα
κεντρικά σημεία του Δήμου
Βελτίωση των υποδομών ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαφύλαξη της επάρκειας των
περιβαλλοντικών πόρων της
περιοχής

Ορθολογική διαχείριση υδάτινων
πόρων(ύδρευση-άρδευση)
Ορθολογική διαχείριση ενεργειακών
πόρων(χρήση οικολογικών μορφών ενέργειας,
βιοκλιματικά δημοτικά κτίρια)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 2012-2014
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ΑΞΟΝΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Κοινωνική

Η αναβάθμιση και ενίσχυση υπηρεσιών
σε τομείς κοινωνικού χαρακτήρα

Ενίσχυση των δομών φροντίδας της τρίτης
ηλικίας

Πολιτική,

Βελτίωση των υποδομών και
προγραμμάτων παιδικής μέριμνας

Παιδεία,
Αθλητισμός,

Ενίσχυση της δράσης των νέων

Πολιτισμός

Αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόληψης και
υγείας, με την ενίσχυση των υφιστάμενων
υποδομών και δομών και την εφαρμογή
προγραμμάτων πρόληψης και υγείας
Ενίσχυση του εθελοντισμού σε θέματα
υγείας
Προστασία των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, με συμβουλευτική υποστήριξη
Η ενίσχυση της πολιτιστικής
δραστηριότητας

Ενίσχυση και αναβάθμιση των
πολιτιστικών υποδομών
Προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας
Συνεργασία με Συλλόγους-Ιδιώτες

Η ενίσχυση της εκπαίδευσης

Αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος
Προστασία της σχολικής περιουσίας
Προώθηση της ΄΄δια βίου΄΄ εκπαίδευσης
Δημιουργία σχολείου β΄ ευκαιρίας

Η ενίσχυση αθλητικής δραστηριότητας

Ενίσχυση και αναβάθμιση των αθλητικών
υποδομών
Διάδοση του μαζικού και ερασιτεχνικού
αθλητισμού
Συνεργασία με Συλλόγους-Ιδιώτες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 2012-2014
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ΑΞΟΝΑΣ 3

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Τοπική

Αναβάθμιση και ενδυνάμωση της
τοπικής ευημερίας και απασχόλησης

Προώθηση παρεμβάσεων στον πρωτογενή
τομέα

Οικονομία

Προώθηση παρεμβάσεων στο τομέα
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Και
Απασχόληση

Βελτίωση υποδομών τριτογενή
τομέα(τουριστικές υποδομές και
υπηρεσίες)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 2012-2014
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ΑΞΟΝΑΣ 4

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βελτίωση του επιπέδου των
παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την
Εσωτερικό
αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής
Περιβάλλον
του Δήμου
του Δήμου

Καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών
Καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού
Αξιοποίηση νέων Πληροφοριακών μέσων
και εργαλείων
Βελτίωση της λειτουργικότητας του
Δήμου και των ΝΠ ως οργανισμοί

Βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας
του Δήμου

Πλήρης οικονομική αναδιοργάνωση, με
οργάνωση εξωτερικού και εσωτερικού
ελέγχου όλων των οικονομικών
δραστηριοτήτων του Δήμου

Επίλυση θεμάτων υπερτοπικής
σημασίας

Ανάπτυξη και ενίσχυση διαδημοτικών
συνεργασιών με όμορους δήμους
Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών σε
περιφερειακό επίπεδο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 2012-2014
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3.3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017
Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο
λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το
επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το έτος δράσης. Στόχος είναι ο
γενικότερος ορθολογικός προγραμματισμός λειτουργίας του Δήμου, η βελτίωση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και η μέγιστη
αξιοποίηση των πόρων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.
Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις
δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του

επιχειρησιακού

προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο
προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για
την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του
ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα
πρέπει να ανατρέχουν στο πρόγραμμα του δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις
δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Επομένως, µέσω του
ετήσιου προγραμματισμού, ένας δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του
Επιχειρησιακού Προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη
δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νέες
ευκαιρίες και περιορισμούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης έχει άμεση σχέση με τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και
δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού,
είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό.
Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός
δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που
παρέχει ο δήμος. Το επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα αποτυπώνεται για το 2017 στο
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που είναι και το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Για
τον προϋπολογισμό η συνοπτική του παρουσίαση έχει ως εξής :
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ για το έτος 2017
Κ.Α.
0
1 (εκτός 13)
2
31
32

4

5
13

Κ.Α.
60
61,62
63,64
651
66
67,68
81,83
82,85

71
73
74
75
652
9111

Έσοδα και Εισπράξεις
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα έσοδα (πλην
επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
Έσοδα παρελθόντων ετών
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά
παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ δημοσίου,
ασφαλιστικών φορέων και
τρίτων
Χρηματικό υπόλοιπο
προηγούμενου έτους
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
Σύνολο Πόρων

Προϋπολογισμός σε €
6.070.141,44
87.000,00

Έξοδα και Πληρωμές
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά
έξοδα
Τοκοχρεωλύσια δανείων
Προμήθειες - Αναλώσεις
υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους,
Λοιπά έξοδα
Πληρωμές για υποχρεώσεις
Π.Ο.Ε.
Λοιπές αποδόσεις και
προβλέψεις
Επενδύσεις
Αγορές
Έργα
Μελέτες
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Τοκοχρεωλύσια δανείων
επενδύσεων
Αποθεματικό
Σύνολο Εξόδων και
Πληρωμών

Προϋπολογισμός σε €
2.250.383,57
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487.100,00
0,00
4.697.523,52

2.835.500,00

2.916.897,10
2.969.753,89
20.063.915,95

2.739.008,92
325.650,00
62.000,00
292.868,16
1.873.870,93
388.049,37
7.101.100,08

479.500,00
4.021.031,33
59.661,61
500,00
349.000,00
121.291,98
20.063.915,95

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να εγκρίνουν τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό
πρόγραμμα και την αποτύπωση τους στον προϋπολογισμό έτους 2017 . Η επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το
τεχνικό πρόγραμμα και γνωμοδοτεί θετικά για την αποτύπωσή τους στον
προϋπολογισμό έτους 201713.

13

diavgeia.gov.gr
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι αριθμοδείκτες υποδεικνύουν την σχέση δυο στοιχείων κυρίως από τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και από την παραγωγική δυναμικότητα μιας
επιχείρησης. Επίσης αποτελούν χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης και μέσω των
συγκριτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να εμφανίσουν ενδείξεις
και συμπτώματα προβληματικών δραστηριοτήτων που πρέπει να διορθωθούν.
Για να αναλύσουμε τις παρακάτω χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς)
θα χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες της άμεσης και της ταμειακής ρευστότητας
Ταμειακή Ρευστότητα (ΤΡ)= Χρεόγραφα + Διαθέσιμα/(Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
- Προκαταβολές Πελατών)(+στον παρονομαστή έξοδα πληρωτέα αν ο ισολογισμός
περιλαμβάνει ξεχωριστά ως κατηγορία τους μεταβατικούς λογαριασμούς του
παθητικού).
•

Ο αριθμοδείκτης της ταμειακής ρευστότητας (cash ratio) συγκρίνει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με τα στοιχεία του κυκλοφοριακού
ενεργητικού που άμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή
αυτών των υποχρεώσεων. Καλό θα ήταν ο δείκτης να υπερβαίνει ή να
ισούται με το μισό της μονάδας.

Άμεση ρευστότητα (ΑΡ)=Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα + Έσοδα
Εισπρακτέα / (Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις-Προκαταβολές Πελατών).
•

Ο αριθμοδείκτης της άμεσης ρευστότητας (quick ratio) εφαρμόζετε σε
περιπτώσεις ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν
συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, και δεν έχει άμεση επίπτωση στη ρευστότητα
αφού δεν περιλαμβάνει κάθε απαίτηση ή υποχρέωση που δεν οδηγεί σε
ταμειακή εισροή η εκροή και θεωρείται ένα αυστηρότερο μέτρο
ρευστότητας σε σύγκριση με την έμμεση ρευστότητα γι αυτό και
επιλέχθηκε14.

14

Ανάλυση& Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορικής/ Π.Παπαδέας, Ν.Συκιανάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
αξία κτήσης
αποσβέσεις
931.968,99
750.738,68
931.968,99
750.738,68

αναπόσβ.αξία
181.230,31
181.230,31

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις
1.Γήπεδα-οικόπεδα
μείον:προβλέψεις απαξ-υποτιμ.
1α.Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
2.Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δάση
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως
4.Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακιν/σεων
ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον προβλέψεις για υποτίμηση
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις

9.513.157,61
0,00
2.092.793,41
13.286.177,21
827.579,03
1.250.289,59
17.336.123,63
46.020,00
586.762,46
1.485.988,29
241.362,58
539.061,01
1.128.885,91
2.297.885,64
50.632.086,37

0,00
0,00
1.706.297,31
9.633.475,92
597.368,87
0,00
9.442.648,30
36.190,26
441.258,81
718.089,24
180.072,27
522.988,76
1.020.798,07
0,00
24.299.187,81
276.022,41
169.131,66

Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
4.Πρώτες & βοηθητ.ύλες,αναλώσιμα υλικά,ανταλλακτ.& είδη συσκευασίας
Σύνολο
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.πόρων
Μείον προβλέψεις
5.Χρεώστες διάφοροι
6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών
Σύνολο

9.513.157,61
0,00
386.496,10
3.652.701,29
230.210,16
1.250.289,59
7.893.475,33
9.829,74
145.503,65
767.899,05
61.290,31
16.072,25
108.087,84
2.297.885,64
26.332.898,56

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
αξία κτήσης
αποσβέσεις
αναπόσβ.αξία
Ποσά κλειόμενης
876.396,99
634.040,62
242.356,37 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
χρήσεως 2015
876.396,99
634.040,62
242.356,37 Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.Κεφάλαιο
12.965.277,02
Σύνολο
12.965.277,02

9.513.157,61
0,00
2.067.330,54
13.127.319,07
827.579,03
1.250.289,59
17.261.227,12
46.020,00
558.202,01
1.485.988,29
240.317,08
539.061,01
1.112.156,68
2.145.697,18
50.174.345,21

0,00
0,00
1.665.835,13
9.334.453,33
580.750,19
0,00
8.887.132,57
34.349,46
425.098,67
660.874,20
167.202,00
515.722,85
995.539,37
0,00
23.266.957,77
269.301,26
169.946,68

106.890,75
0,00
106.890,75
26.439.789,31

7.335,00
7.335,00
4.942.230,01
-702.208,19
12.505,66
0,00
4.252.527,48

702.208,19

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

526.953,91

5.194,23
2.755.140,92
2.760.335,15

Σύνολο
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

7.020.197,63

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού

0,00
952.273,91
952.273,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2014

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
9.513.157,61
επενδύσεων - δωρεές παγίων
0,00
3.Δωρεές παγίων
0,10
401.495,41
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
11.594.712,01
3.792.865,74
11.594.712,11
246.828,84
Σύνολο
1.250.289,59 ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
8.374.094,55
11.670,54
3.Ειδικά αποθεματικά
815,02
133.103,34
Σύνολο
815,02
825.114,09 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο.
73.115,08
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις
3.804.906,33
νέο
23.338,16
Έλλειμμα χρήσεως εις νέο
0,00
116.617,31
2.145.697,18
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεων 0,00
26.907.387,44
Σύνολο
3.804.906,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)
28.365.710,48
99.354,58
0,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
99.354,58
1.Προβλέψεις γιά αποζημίωση72.182,86
προσωπικού
27.006.742,02
2.Λοιπές προβλέψεις.
102.055,73
Σύνολο προβλέψεων
174.238,59
17.607,15
17.607,15 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.180.312,68
2.Δάνεια Tραπεζών
3.980.674,05
-526.953,91
Σύνολο
3.980.674,05
7.772,15 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
0,00
1.Προμηθευτές
848.431,45
3.661.130,92
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και
69.516,89
τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
30.316,38
7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες343.739,92
στην επόμ.χρήση
4.208,67
11.Πιστωτές διαφοροι
35.999,85
2.397.404,59
Σύνολο
1.328.004,49
2.401.613,26
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
5.308.678,54
6.080.351,33

2.099,99
11.910.596,50
11.912.696,49

0,00
0,00

2.585.631,75
0,00
0,00
2.585.631,75
27.463.605,26

60.148,99
102.775,91
162.924,90

4.324.576,70
4.324.576,70
1.127.042,44
91.460,26
15.255,16
117.185,62
135.931,87
1.486.875,35
5.811.452,05

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
0,00
2.Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα
744.863,55
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
0,00
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών
744.863,55
Παθητικού
0
34.297.633,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
34.593.491,16

34.297.633,36

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
3.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου
14.788.170,44
Λογιστικού
14.788.170,44

14.402.362,20
14.402.362,20

0,00
968.183,64
968.183,64

34.593.491,16

12.965.277,02
12.965.277,02

0,00
859.651,15
0,00
859.651,15

`
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

14.788.170,44
14.788.170,44

14.402.362,20
14.402.362,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Ι.Aποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

2.586.543,22
324.006,63
2.750.258,81

Μείον κόστος αγαθών και υπηρεσιών

3.684.303,58

3.722.454,74

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης

1.976.505,08
126.368,54
2.102.873,62 Σύνολο

1.880.945,69
267.984,49
2.148.930,18

Σύνολο
μείον

2.485.146,26
400.191,58
2.718.062,59

5.660.808,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τρέχουσα χρήση
Προηγούμενη χρήση
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης
1.237.297,79
788.180,19
(+) Υπόλ. Αποτελεσμάτων προηγούμενων
2.585.631,75χρήσεων
1.810.960,45
(-) Μείον φόρος εισοδήματος
-18.023,21
-13.508,89
5.603.400,43
Σύνολο
3.804.906,33
2.585.631,75

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

2.259.087,07
4.330,83

2.426.301,65
1.908,22

2.263.417,90
-160.544,28

2.428.209,87
-279.279,69

πλέον
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

43.412,41

43.412,41

0,00
239.024,11

239.024,11

49.348,79

49.348,79

49.543,94
260.533,66

310.077,60

μείον
2.Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
μείον
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλέψεις γιά έκτ.κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα

-195.611,70
-356.155,98

660.882,00
1.383.329,37
0,00
2.044.211,37
187.540,37
5.505,78
70.157,45
187.554,00

-260.728,81
-540.008,50

471.790,25
955.481,18
31.600,60
1.458.872,03

450.757,60

1.593.453,77
1.237.297,79

40,34
3.850,32
83.386,36
43.406,32

130.683,34

1.328.188,69
788.180,19

μείον
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.148.928,10

μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.148.928,10

1.071.037,63
0,00
1.237.297,79

1.071.037,63

0,00
788.180,19

Ζευγολατιό, 20/09/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑM333038

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Α.Δ.Τ. AM763072

ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 29178

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 9797

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 33446
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέλου Βόχας

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων :Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Βέλου-Βόχας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
•

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

(ΤΡ)=χρεόγραφα+ διαθέσιμα/( ΒΥ- προκαταβολές πελατών + έξοδα πληρωτέα)
= 2.760.335,15/(1.328.004,49-0+744.863,55)
= 2.760.335,15/2.072.868,04
(ΤΡ)=1,33 ≥ 0,5 άρα έχει επαρκή ταμειακή ρευστότητα.

•

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

(ΑΡ)=ΚΕ- αποθέματα +έσοδα εισπρακτέα/(ΒΥ- προκαταβολές πελατών+ έξοδα
πληρωτέα)
=7.020.197,63-7.335+952.273,91/(1.328.004,49-0+744.863,55)
(ΑΡ)=7.965.136,54/2.072.868,04=3,84 ≥ 1 άρα διαθέτει και επαρκή άμεση
ρευστότητα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κ λ ειόμενης χ ρήσεω ς 2 0 1 4
α ξί α κτήσης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

α ποσβέ σε ι ς

Ποσά π ροηγ ούμενης χ ρήσεω ς 2 0 1 3

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

876.396,99

634.040,62

α να πόσβ.α ξί α
α ξί α κτήσης
α ποσβέ σε ι ς
α να πόσβ.α ξί α
Ποσά
προηγ ούμενης
242.356,37
866.401,99
564.538,18
301.863,81 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

876.396,99

634.040,62

242.356,37

Ποσά κλ ε ι όμε νης
χρήσεω ς 2014

4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης
866.401,99

564.538,18

301.863,81 Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.Κεφάλαιο

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο

ΙΙ.Ενσ ώματες ακιν/σεις
1.Γήπεδα -οικόπεδα
μείον:προβλέψεις απαξ-υποτιμ.
1α.Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσε ως
2.Ορυχεία -μεταλλεία -αγροί-δάση
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως
4.Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολ ο ακιν/σεω ν
ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον προβλέψεις για υποτίμηση
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις

9.513.157,61
0,00
2.067.330,54
13.127.319,07
827.579,03
1.250.289,59
17.261.227,12
46.020,00
558.202,01
1.485.988,29
240.317,08
539.061,01
1.112.156,68
2.145.697,18
50.174.345,21

0,00
0,00
1.665.835,13
9.334.453,33
580.750,19
0,00
8.887.132,57
34.349,46
425.098,67
660.874,20
167.202,00
515.722,85
995.539,37
0,00
23.266.957,77
269.301,26
169.946,68

Σύνολ ο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
4.Πρώτες & βοηθητ.ύλες,αναλώσιμα υλικά,ανταλλακτ.& είδη συσκευασίας
Σύνολο
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.πόρων
Μείον προβλέψεις
5.Χρεώστες διάφοροι
6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών
Σύνολο

9.513.157,61
0,00
401.495,41
3.792.865,74
246.828,84
1.250.289, 59
8.374.094,55
11.670,54
133.103,34
825.114,09
73.115,08
23.338,16
116.617,31
2.145.697,18
26.907.387,44

9.513.157,61
0,00
2.067.330,54
13.020.081,28
827.579,03
1.250.289,59
15.090.428,42
46.020,00
548.701,40
1.485.988,29
208.896,62
539.061,01
1.079.162,95
3.943.189,49
49.619.886,23

0,00
0,00
1.618.226,57
9.025.131,66
564.131,51
0,00
8.381.218,19
32.508,66
406.482,61
603.659,16
155.535,42
506.356,97
977.083,57
0,00
22.270.334,32
269.301,26
119.946,68

99.354,58
0,00
99.354,58
27.006.742,02

17.607,15
17.607,15

526.953,91

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

4.180.312,68
-526.953,91
7.772,15
0,00
3.661.130,92

483.547,59

4.208,67
2.397.404,59
2.401.613,26

Σύνολο
Σύνολ ο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΙΙ.Διαφορές α ναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
9.513.157,61
επενδύσεων - δωρεές παγίων
0,00
3.Δωρεές παγίων
449.103,97
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3.994.949,62
263.447,52
1.250.289,59 ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
6.709.210,23
13.511,34
3.Ειδικά αποθεματικά
142.218,79
882.329,13 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο.
53.361,20
32.704,04
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο
102.079,38
Έλλειμμα χρήσεως εις νέο
3.943.189,49
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεων
27.349.551,91
Σύνολο ιδίων κεφαλ αίω ν(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)
149.354,58
0,00
149.354,58
27.498.906,49

5.154.457,91

0,00
968.183,64
968.183,64

0,00
365.138,82
365.138,82

34.297.633,36

33.320.367,03

14.402.362,20
14.402.362,20

16.597.297,06
16.597.297,06

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
3.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

2.099,99
11.910.596,50
11.912.696,49

6.299,86
12.144.963,84
12.151.263,70

0,00
0,00

456,06
456,06

2.585.631,75
0,00
0,00
2.585.631,75
27.463.605,26

1.810.960,45
0,00
0,00
1.810.960,45
26.428.123,11

60.148,99
102.775,91
0,00
162.924,90

51.425,21
280.697,64
0,00
332.122,85

4.324.576,70
4.324.576,70

4.441.606,35
4.441.606,35

1.127.042,44
91.460,26
15.255,16
117.185,62
135.931,87
1.486.875,35

1.567.359,79
27.539,07
21.465,49
120.970,85
143.855,54
1.881.190,74

5.811.452,05

6.322.797,09

0,00
859.651,15
0,00
859.651,15

0,00
237.323,98
0,00
237.323,98

34.297.633,36

33.320.367,03

14.402.362,20
14.402.362,20

16.597.297,06
16.597.297,06

Σύνολο

Σύνολο

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις γιά αποζημίωση προσωπικού
2.Λοιπές προβλέψεις.
3.Προβλέψεις κάλυψης δανειακών υποχρ/σεων Δ.Α.Ε.Β.
Σύνολο προβλέψεων

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού

12.465.442,90
12.465.442,90

Σύνολο

28.315,00
28.315,00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.683.300,88
2.Δάνεια Tραπεζών
-483.547,59
Σύνολο
29.281,35 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
0,00
1.Προμηθευτές
3.229.034,64
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση
3.341,82
11.Πιστωτές διαφοροι
1.893.766,45
Σύνολο
1.897.108,27
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)

6.080.351,33

χρήσεω ς 2013

12.965.277,02
12.965.277,02

Σημείωση: O Δήμος έλαβε στη χρήση 2014 ποσό 499.834,12 € ως επιχορήγηση για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και το οποίο προσαύξησε το Κεφάλαιό του.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλ ε ι όμε νης χρήσεω ς 2014
χρήση
Ι.Aποτελέσματα εκμεταλλ εύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα -προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

2.485.146,26
400.191,58
2.718.062,59

2.492.640,11
473.777,54
2.463.542,32

5.603.400,43

5.429.959,97

Μείον κόστος αγαθών και υπηρεσιών

3.722.454,74

3.563.455,39

Μικτά αποτελ έσματα εκμεταλλ εύσεω ς
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης

1.880.945,69
267.984,49
2.148.930,18 Σύνολ ο

1.866.504,58
140.752,29
2.007.256,87

Σύ νολ ο
μείον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγ ούμενης χρήσεω ς 2013

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελ έσματα εκμεταλλεύσεως

2.426.301,65
1.908,22

2.582.162,21
1.907,11

2.428.209,87
-279.279,69

Τρέ χουσ α χρήση
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης
(+) Υπόλ. Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
(-) Μείον φόρος εισοδήματος
Σύνολο

788.180,19
1.810.960,45
-13.508,89
2.585.631,75

2.584.069,32
-576.812,45

πλέον
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

49.348,79

49.348,79

72.571,87

72.571,87

310.077,60

0,00
328.233,43

328.233,43

μείον
2.Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλ εύσεως
ΙΙ.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
μείον
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλέψεις γιά έκτ.κινδύνους
Οργ ανικά & έκτακτα αποτελ έσματα

49.543,94
260.533,66

-260.728,81
-540.008,50

471.790,25
955.481,18
31.600,60
1.458.872,03
40,34
3.850,32
83.386,36
43.406,32

130.683,34

-255.661,56
-832.474,01

435.930,15
1.150.356,80
97.822,98
1.684.109,93

1.328.188,69
788.180,19

2.652,13
9.253,16
176.690,81
20.695,07

209.291,17

1.474.818,76
642.344,75

μείον
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.071.037,63

μείον :Οι από αυτές ενσωματωμέ νες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.071.037,63

1.027.345,45
0,00
788.180,19

1.027.345,45

0,00
642.344,75

Ζευγολατιό, 30/09/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑM333038

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Α.Δ.Τ. AM763072

ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 29178

36

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 9797

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 33446

Προηγ ούμενη
642.344,75
1.168.615,70
0,00
1.810.960,45

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
•

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

(ΤΡ)=χρεόγραφα+ διαθέσιμα/( ΒΥ- προκαταβολές πελατών + έξοδα πληρωτέα)
=2.401.613,26/(1.486.875,35-0+859.651,15)
(ΤΡ)=2.401.613,26/2.346.526,5=1,02 ≥ 0,5 διαθέτει επαρκή ταμειακή ρευστότητα

•

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

(ΑΡ)=ΚΕ- αποθέματα +έσοδα εισπρακτέα/(ΒΥ- προκαταβολές πελατών+ έξοδα
πληρωτέα)
=6.080.351,33-17607,15+968.183,64/(1.486.875,35-0+859.651,15)
(ΑΡ)=7.030.927,82/2.346.526,5=3 ≥ 1 άρα διαθέτει επαρκή άμεση ρευστότητα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜ ΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗ ΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
αξίακτήσης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓ ΚΑΤΑΣΤ ΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης

866.401,99
866.401,99

αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενηςχρήσεως2012
αναπόσβ.αξία

564.538,18

301.863,81

564. 538,18

301. 863,81

αξίακτήσης
840.424,39
840. 424,39

ΠΑΘΗ ΤΙΚ Ο

αποσβέσεις αναπόσβ.αξία
506.160,54

334.263,85 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙ Α

506.160,54

334.263, 85

Ποσάκλειόμενης
χρήσεως 2013

1.Κεφάλαιο
Γ. ΠΑΓΙ Ο ΕΝΕΡ ΓΗΤΙ ΚΟ

Σύνολο

ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις
1.Γήπεδα-οικόπεδα
μείον:προβλέψεις απαξ-υποτιμ.
1α.Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
2.Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δάση
3.Κτίρια κα ι τεχνικά έργα
3α.Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως
4.Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύ νολ ο ακιν/ σεω ν

9.513.157,61
0,00
2.067.330,54
13.020.081,28
827.579,03
1.250.289,59
15.090.428,42
46.020,00
548.701,40
1.485.988,29
208.896,62
539.061,01
1.079.162,95
3.943.189,49
49.619.886,23

0,00
0,00
1.618.226,57
9.025.131,66
564.131,51
0,00
8.381.218,19
32.508,66
406.482,61
603.659,16
155.535,42
506.356,97
977.083,57
0,00
22.270.334,32

9.513.157,61
0,00
449.103,97
3.994.949,62
263.447,52
1.250.289,59
6.709.210,23
13.511,34
142.218,79
882.329,13
53.361,20
32.704,04
102.079,38
3.943.189,49
27.349.551,91

9.513.157,61
0,00
0,00
0,00
2.067.330,54
1.570.521,97
12.690.695,41
8.720.636,24
827.579,03
547.512,83
1.250.289,59
0,00
14.897.231,97
7.905.375,30
46.020,00
30.667,86
514.873,97
388.935,04
1.485.988,29
546.444,12
208.001,67
142.414,12
539.061,01
492.842,60
1.057.158,85
956.016,43
4.092.756,77
0,00
49. 190. 144,71 21.301.366,51

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
9.513.157,61
επενδύσεων - δωρεές παγίων
0,00
3.Δωρεές παγίων
496.808,57
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3.970.059,17
280.066,20
1.250.289,59 ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
6.991.856,67
15.352,14
3.Ειδικά αποθεματικά
125.938,93
939.544,17 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο.
65.587,55
46.218,41
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο
101.142,42
Έλλειμμα χρήσεως εις νέο
4.092.756,77
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεων
27.888.778,20

269.301,26
119.946,68

Σύ νολ ο παγ .ενεργ /κού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦ Ο ΡΟ ΥΝ ΕΝΕΡ ΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
4.Πρώτες & βοηθητ.ύλες,αναλώσιμα υλικά,ανταλλακτ.& είδη συσκευασίας
Σύνολο
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.πόρων
Μεί ον προβλέψεις
5.Χρεώστες διάφοροι
6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών
Σύνολο

269.301,26
120.402,74

149.354,58
0,00
149.354,58
27.498.906,49

3.683.300,88
-483.547,59
29.281,35
0,00
3.229.034,64

478.488,00

IV.Διαθέσιμα

Σύνολο

1.810.960,45
0,00
0,00
1.810.960,45

1.168.615,70
0,00
0,00
1.168.615,70

Σύνο λ ο ιδίω ν κεφ αλ αίω ν(ΑΙ+ ΑΙ Ι+ ΑΙ ΙΙ+ ΑΙV )

26.428.123, 11

25.299. 231, 63

148.898,52
0,00 Β. ΠΡ ΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
148.898,52
1.Προβλέψεις γιά αποζημίωση προσωπικού
28.037.676,72
2.Λοιπές προβλέψεις.

51.425,21
280.697,64

47.631,92
538.845,88

0,00
332.122,85

39.655,20 Γ. ΥΠΟΧ ΡΕΩΣΕΙ Σ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.177.903,72
2.Δάνεια Tραπεζών
-478.488,00
Σύνολο
120.553,86 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
0,00
1.Προμηθευτές
2.819.969,58
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση

3.341,82
1.893.766,45
1.897.108,27

4.139,33
1.581.878,36
1.586.017,69

5. 154. 457,91

4.445. 642, 47

0,00
365.138,82

0,00
483.323,37

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ ΟΙ ΛΟ Γ/ΣΜ ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο μεταβα τικών λογαριασμών Ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΕΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ

ΛΟ ΓΑΡΙΑΣΜ ΟΙ Τ ΑΞΕΩΣ Χ ΡΕΩΣΤ ΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

10.499,75
12.207.010,00
12.217.509,75

0,00
0,00

11.Πιστωτές διαφοροι
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)

Σύ νολ ο κυκλ .ενεργ /κού (ΔΙ+ ΔΙΙ+ΔΙV )

6.299,86
12.144.963,84
12.151.263,70

639.339,29
1.225.817, 09

39.655,20

28.315,00

Σύνολο

11.913.106,18

456,06
456,06

28.315,00

1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

11.913.106,18

12.465.442,90

Σύνολο

3.Π ρ οβ λέψ εις κ άλυψ η ς δανειακ ών υ πο χρ/σεων Δ.Α.Ε.Β.
Σύνολο προβλέψεων

483.547,59

12.465.442,90

Σύνολο

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον προβλέψεις για υποτίμηση
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις

Ποσάπροηγούμενης
χρήσεως 2012

Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

365.138,82

483.323,37

33.320. 367,03

33.300.906,41

16.597.297,06
16.597. 297,06

16.722.221,80
16.722.221,80

Δ. Μ ΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟ ΓΑΡΙ ΑΣ ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΠΑΘ ΗΤΙ ΚΟ Υ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΟΙ
3.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

4.441.606,35
4.441.606,35

3.918.237,41
3.918.237,41

1.567.359,79
27.539,07
21.465,49
120.970,85

2.269.675,32
28.833,32
21.760,87
147.643,29

143.855,54
1.881.190,74

192.930,84
2.660.843,64

6.322.797,09

6.579.081, 05

0,00
237.323,98
0,00

40.707,63
156.069,01
0,00

237.323,98

196.776,64

33.320.367, 03

33.300. 906, 41

16.597.297, 06
16.597.297,06

16.722. 221, 80
16.722. 221, 80

Σημείω ση: O Δήμος έλαβε στη χρήση 2013 ποσό 552.336,72 € ως επιχορήγηση για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και το οποίο προσαύξησε το Κεφάλαιό του.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1η ΙΑΝ ΟΥΑΡ ΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσάκλειόμενηςχρήσεω ς2013
Ι.Aποτ ελ έσ ματα εκμετ αλ λ εύ σεω ς
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

2.492.640,11
473.777,54
2.463.542,32

Ποσάπροηγούμενης χρήσεω ς 2012
2.296.670,28
418.649,34
2.881.377,52

5.429.959,97

Τρέχουσαχρήση

5.596.697,14

Μείον κόστος αγαθών και υπηρεσιών

3.563.455,39

4.318.139,69

Μικτά απ οτελ έ σματ α εκμεταλ λ εύσ εω ς
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης

1.866.504,58
140.752,29

1.278.557,45
107.939,02

Σύ νολ ο
μεί ον

ΠΙΝΑΚ ΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑΤΩ Ν

2.007.256,87 Σύνολ ο

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά απ οτελ έσ ματ α εκμετ αλ λ εύσεω ς

2.582.162,21
1.907,11

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης
(+) Υπόλ. Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Αποθεματικά προς διά θεση
Σύνολο

Προηγούμενηχρήση

642.344,75
1.168.615,70
0,00
1.810.960,45

1.386.496,47
2.974.469,06
2.939,69

2.584.069,32
-576.812,45

2.977.408,75
-1.590.912,28

πλ έον
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72.571,87

72.571,87

70.409,95

70.409,95

328.233,43

5.402,85
230.146,98

235.549,83

μεί ον
2.Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων κα ι χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολ ικά αποτελ έσμ ατα εκμετ αλ λ εύσ εω ς

0,00
328.233,43

ΙΙ. Πλ έο ν: Έκτα κτ α αποτ ελ έσ ματ α
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

-255.661,56
-832.474,01

435.930,15
1.150.356,80
97.822,98

813.322,23
749.760,21
300.669,21

1.684.109,93
μείο ν
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλέψεις γιά έκτ.κινδύνους
Οργ ανικά & έ κτ ακτ α απ οτελ έσματα

2.652,13
9.253,16
176.690,81
20.695,07

209.291,17

-165.139,88
-1.756.052,16

1.863.751,65

1.474.818,76
642.344,75

150,00
52.298,40
235.215,45
162.688,96

450.352,81

1.413.398,84
-342.653,32

μεί ον
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.027.345,45

μείο ν :Οι από αυτές ενσωμα τωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘ ΑΡ Α ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΑ (ΠΛ ΕΟΝΑΣΜ Α) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.027.345,45

1.927.222,47
0,00
642. 344, 75

1.927.222,47

0,00
-342. 653, 32

Ζευγολατιό, 09/03/2015
Ο ΔΗΜΑΡ ΧΟ Σ ΒΕΛ Ο Υ-ΒΟ ΧΑΣ

ΠΑΠΑΚ ΥΡ ΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙ ΒΑΣ
Α. Δ. Τ. ΑM 333038

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡ ΙΑ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΚΩΝ

ΤΣ ΕΚΟΥΡΑ ΑΘ ΑΝΑΣΙ Α
Α. Δ.Τ. AM763072

O ΔΗΜ ΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙ ΑΣ

Μ ΠΟΥΛΙ ΑΣ ΣΩΤΗΡΙ ΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Ο. Ε.Ε. 29178
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ΟΙ ΛΟΓΙΣ ΤΡΙ ΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜ Ο Υ

ΜΠΑΤΖΑΒΑΛ Η Μ ΑΡ ΓΑΡΙ ΤΑ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε. Ε. 9797

ΚΑΡ ΑΓΙ ΩΡ ΓΟΥ ΚΥΡΙ ΑΚΟΥΛ Α
ΑΡ. ΑΔ. Ο. Ε. Ε. 33446

-342.653,32
1.511.269,02
0,00
1.168.615, 70

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013
•

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

(ΤΡ)=χρεόγραφα+ διαθέσιμα/( ΒΥ- προκαταβολές πελατών + έξοδα πληρωτέα)
=1.897.100,27/(1.881.190,74-0+237.323,98)
(ΤΡ)=1.897.100,27/2.118.514,72=0,9 ≥ 0,5
διαθέτει επαρκή ταμειακή ρευστότητα
•

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

(ΑΡ)=ΚΕ- αποθέματα +έσοδα εισπρακτέα/(ΒΥ- προκαταβολές πελατών+ έξοδα
πληρωτέα)
=5.154.457,91-28315,0+365.138,82/(1.881.190,74-0+237.323,98)
(ΑΡ)=5.491.281,73/2.118.514,72= 2,59 ≥ 1
διαθέτει επαρκή άμεση ρευστότητα
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ Ι/Σ ( 2015-2014- 2013)
Παρατηρήσεις:
•

Με βάση τον αριθμοδείκτη της ταμειακής ρευστότητας από την σύγκριση
των Ι/Σ των τριών ετών προκύπτει θετική αυξανόμενη απόκλιση από το 0,9
το έτος 2013 στο 1,33 το έτος 2015, η οποία προέρχεται κυρίως από την
αύξηση των διαθεσίμων του δήμου περίπου κατά το ποσό των 860.000 ευρώ
χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

•

Με βάση τον αριθμοδείκτη της άμεσης ρευστότητας από την σύγκριση των
Ι/Σ των τριών ετών προκύπτει θετική αυξανόμενη απόκλιση από το 2,59 το
έτος 2013 στο 3,84 το έτος 2015, η οποία προέρχεται κυρίως από την
αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού περίπου κατά το ποσό του
1.860.000

ευρώ

χωρίς

να

υφίσταται

αντίστοιχη

αύξηση

των

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Επομένως ο δήμος Βέλου Βόχας με τη σωστή διαχείριση των οικονομικών
του των ετών 2013 έως 2015 διαθέτει επαρκή ρευστότητα, για την ομαλή
συνέχιση της λειτουργίας του και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο δήμος Βέλου Βόχας είναι ένας δήμος ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες. Με την
συνένωση των πρώην δήμων Βέλου και Βόχας με το πρόγραμμα "Καλλικράτης"
Ν.3582/2010 το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν θετικό για τους δημότες της
περιοχής, καθώς τέθηκαν σε λειτουργία περισσότερα τμήματα αρωγής και
υποστήριξης στο δήμο προς όφελος των πολιτών, και αναπτύχθηκε το
επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο προσανατολίζει τους στόχους που θέλει να
επικεντρωθεί ο δήμος στα δικά του πλαίσια. Ουσιαστικά ισχυροποιήθηκαν οι
βάσεις του δήμου για την εξέλιξη του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Συμπερασματικά με την επένδυση περισσότερων κεφαλαίων σε τουριστικές και
κυρίως σε γεωργικές υποδομές

θα αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του

δήμου. Η έλλειψη χρηματοδότησης αφενός μεν δυσχεραίνει την ύπαρξη κονδυλίων
προς κοινωνικές δράσεις του δήμου

και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό των

δημοτικών υποδομών και δικτύων για την βέλτιστη εξέλιξη της λειτουργίας του.
Πάνω από όλα οι πολίτες θα πρέπει να ασπαστούν την έννοια της "συλλογικότητας"
και το πως θα επωφεληθούν ως προς την επίλυση προβλημάτων τους που χρήζουν
ομαδικής αντιμετώπισης. Αυτή η παρακίνηση του ενδιαφέροντος ισχύει για όλους
τους δημότες της χώρας και όχι μόνο για αυτούς που κατοικούν στο δήμο Βέλου
Βόχας, ώστε μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να βελτιωθεί περισσότερο το
επίπεδο διαβίωσης για όλους μας σε μια <<κρίσιμη>> περίοδο που διανύει η χώρα
μας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έντυπες Πηγές:
1) Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων/Stephen Spinelli Jr.,Robert Adams,Βασίλειος
Μ. Παπαδάκης
2) Ανάλυση& Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα
Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφορικής/Π.Παπαδέας,Ν.Συκιανάκης
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Βέλου Βόχας 2012-2014 δόθηκε από το δημαρχείο
σε έντυπη μορφή
Οι πληροφορίες για την κοινωνική πολιτική και την Ανέλιξη ΝΠΔΔ αναπτύχθηκαν με
την βοήθεια των εργαζομένων που απασχολούνται στα αντίστοιχα τμήματα
δίνοντας πληροφορίες και ορισμούς σε έντυπη μορφή
Ηλεκτρονικές Πηγές:
1) https://el.wikipedia.org
2) http://www.velo-vocha.gr
3) https://diavgeia.gov.gr
4) http://www.korinthia.net
Η οικονομική κρίση στους δήμους: http://www.poeota.gr/anakoinoseis/SYNMEL7-52014.pdf
Το πρόβλημα με το νερό: http://sfedona.gr/content/%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%C2%AB%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%
B9%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9-sos%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B
7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF
"Καλλικράτης-στόχοι: www.amphictyony.gr/uplds/file/66.ppt
Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης προγράμματος
"Καλλικράτης":http://www.opengov.gr/ypes/?p=417
Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2017:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%9C4%CE%A99%CE%A0-%CE%9A20
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