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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του  

        Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2022 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2020 (οικονομικό έτος 
2021). 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο και  στο Δημοτικό  Κατάστημα   σήμερα , στις  27 του  μήνα    

Iουνίου   του  έτους  2022,  ημέρα  της  εβδομάδας Δευτέρα  και  ώρα 19.00 συνήλθε  

σε Τακτική – Ειδική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  

την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 18015/42/22-06-2022   έγγραφη  πρόσκληση   του 

Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  

σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο: 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του Δήμου 

σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν 

στη συνεδρίαση 29 μέλη: 

                                   ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 16 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.   1 ΘΑΝΟΥ Μ. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β.  17 ΔΗΜΟΥ Π. 2 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.  18 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 3 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 19 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.  4 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. 

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 20 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π. 5 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.  21 ΖΗΣΗΣ ΣΠ. 6 ΧΑΛΑΡΗ Α. 

7 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 22 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 7 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 

8 ΜΑΘΑΣ Ι.  23 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.  8 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.  
9 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.  24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.  9 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.  

10 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.  25 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.  10 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ  
11 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  26 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α 11 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.  

12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  27 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 12 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.  
13 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.  28 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

14 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.  29 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.   
15 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ      

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη. 

        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε 

νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται oι κ.κ. Σαλούστρος Σταύρος & Χαιρέτης 

Τηλέμαχος Ελεγκτές Λογιστές, ο Δ/ντής  Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Συκαράς Δημήτριοςη 

Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστικού κα Καλπινέλλη Ελίνα καθώς και η υπάλληλος  της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Νταβλούρου Αγγελική (άρθρο 163 παρ. 4 

του Ν. 3463/2006) .  
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Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης σχετικό με τη περίληψη , έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' 

αριθμ. 115/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:  

 

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Aπό το πρακτικό της με αριθμό 12/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                          Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2022 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2020 (οικονομικό έτος 2021).  

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 22 του  μήνα   

Μαρτίου   έτους  2022 , ημέρα της  εβδομάδας  Τρίτη    και  ώρα 13.00 συνήλθε  σε 

Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  

την αριθμό πρωτοκόλλου   7700/19/18-03-2022    έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  

της. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  

(ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  παρέστησαν  

στη συνεδρίαση  7  μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                           ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Ν. Βρεττός  

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος 2 Α. Γιαννέζος  

3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος    

4 Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος    

5 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό   μέλος    

6 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό   μέλος   

7 Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος   

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη.          

          Η συνεδρίαση πραγματοποιείται  με τηλεδιάσκεψη,   σύμφωνα με το άρθρο 67 του 

Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 

(Α’ 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β’/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού. 

        Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, 

εισηγούμενη  το 1Ο  θέμα   της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη,   έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις   των παραγράφων 1,2,3,4 και 

5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν.3463/2006) , το σχέδιο 

έκθεσης διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής της  χρήσεως 2018 , στην οποία 

αποτυπώνεται συνοπτικά  η  οικονομική πορεία του Δήμου στο πέρας της 19ης 

Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2020  – 31 Δεκεμβρίου 2020), καθώς και το υπ’ αρ. 

πρωτ. 6215/22-03-2022  σε ορθή επανάληψη διαβιβαστικό έγγραφο του τμήματος 

λογιστικού το όποιο έχει ως εξής: 

<< ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων  Χρήσεως  2020 
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        Σας αποστέλλουμε  τον Ισολογισμό  και τα  Αποτελέσματα Χρήσεως του Δήμου μας, 

του  Οικονομικού  έτους   που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2020 (19η  διαχειριστική 

χρήση), προς  έγκρισή  τους  από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ. 

Ο Απολογιστικός πίνακας   της διαχειριστικής αυτής  χρήσης, εγκρίθηκε με  την  υπ’ αρ. 

124/3-11-2021 απόφαση Δ.Σ..  

                                                                                                                              

H συντάξασα: Αγγελική Νταβλούρου   

Η  Προϊσταμένη Τμήματος                  Ο Διευθυντής                              Ο Αντιδήμαρχος  

         Λογιστικού                              Οικ/κών Υπηρεσιών                      Οικ/κών Υπηρεσιών  

Παναγιωτοπούλου  Ευγενία        Συκαράς  Δημήτριος                    Παναγόπουλος  Ιωάννης 

 Συννημένα: 

1.    Ισολογισμός - Αποτελέσματα  Χρήσεως  2020 &  

    Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 

2.    Προσάρτημα  Ισολογισμού  Χρήσεως  2020 

3.    Σχέδιο Έκθεσης Διαχείρισης Οικονομικής  Επιτροπής >> 

      Αρχικά η κα Δήμαρχος  έθεσε υπόψη των μελών τον Ισολογισμό της δέκατης ένατης  

διαχειριστικής χρήσης έτους 2020 .                                                                        
          Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

        Στη συνέχεια η  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

        Η Οικονομική  Επιτροπή έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω, το προσάρτημα του 

ισολογισμού,  καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση : 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ 
 

- Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό (διότι προβληματίστηκε γιατί υπάρχουν μεγάλες 

απαιτήσεις που όταν γίνουν απαιτητές ενδέχεται να μειώσουν το αποθεματικό).  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την 

εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η 

λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων….». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 : 

1)Την  έγκριση του Ισολογισμού της Δέκατης ένατης  Διαχειριστικής Χρήσης έτους 2020, 

που αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της παρούσης απόφασης και 

2)Την  διαβίβαση του Ισολογισμού  έτους 2020,   στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 συνοδευόμενo από την 

κάτωθι έκθεση : 

 

<< ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

  Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2020 του Δήμου μας και να σας δώσουμε τις 

παρακάτω επεξηγήσεις. 

  Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις 

παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 19η  από την εφαρμογή του 

Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο Δήμο, στους δημότες αλλά και 

στην εποπτεύουσα αρχή την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών 

στοιχείων του. 

    Ο Δήμος στη χρήση 2020 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, 

επιχορηγώντας τα Νομικά Πρόσωπα και τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς 

Οργανισμούς που ανήκουν στην δικαιοδοσία του. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2020 ανήλθαν στο ποσό τω € 

18.166.540,83 και με την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων ανήλθαν στο 

ποσό των €  19.975.361,67. 

Ανάλυση των συνολικών εσόδων του Δήμου παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πωλήσεις  εμπορευμάτων   &  λοιπών αποθεμάτων € 4.549,54 

Έσοδα από φόρους –εισφορές –πρόστιμα-προσαυξήσεις € 936.443,51 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  € 7.550.245,18 

Έσοδα από επιχορηγήσεις € 9.562.444,13 

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών € 27.792,24 

Έσοδα κεφαλαίων  € 85.066,23 

Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 18.166.540,83 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 1.066.609,69 

Έκτακτα κέρδη € 0,08 

Έσοδα  προηγούμενων  Χρήσεων € 558.054,12 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων  Χρήσεων € 184.156,95 

Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β € 1.808.820,84 

Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 19.975.361,67 

 

Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις-έργα (λογ.43) που ελήφθησαν το 2020, πέρα από 

τις επιχορηγήσεις του παραπάνω πίνακα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

(λογ.74),  

ανήλθαν στο ποσό των   €  907.344,97 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Τα συνολικά έξοδα της παρούσας χρήσης ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 

21.117.926,52 και αναλύονται ως κατωτέρω:  

Ανάλωση αναλωσίμων υλικών € 92.848,56 

Ανάλωση ανταλλακτικών παγίων € 7.733,35 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     € 8.717.182,27 
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Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και  τρίτων    € 754.454,12 

 Παροχές Τρίτων    € 2.329.276,18 

Φόροι - Τέλη   € 28.709,11 

Διάφορα Έξοδα € 2.545.096,59 

Τόκοι και συναφή έξοδα € 217.984,46 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων € 2.992.009,39 

Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις € 3.300.416,43 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως € 1.686,53 

Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων € 20.987.396,99 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 3,00 

Έκτακτες ζημιές € 4.206,01 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων € 126.320,52 

Σύνολο Ανόργανων εξόδων € 130.529,53 

Γενικό Σύνολο € 21.117.926,52 

 

Το παραπάνω ποσό των οργανικών εξόδων € 20.987.396,99, με βάση φύλλο μερισμού 

εξόδων, επιμερίσθηκε στις κατωτέρω λειτουργίες του Δήμου: 

Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 17.549.530,50 

Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας  € 3.197.663,62 

Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων € 22.218,41 

Δ) Στους Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα € 217.984,46 

Σύνολο € 20.987.396,99 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  Με βάση τα παραπάνω το αποτέλεσμα της χρήσης, με την εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος από τον δήμο  μας, ήταν αρνητικό (έλλειμμα) με το ποσό των 

€  1.142.564,85. Με το έλλειμμα αυτό των €  1.142.564,85. πλέον του φόρου εισοδήματος 

που υποχρεώθηκε ο δήμος να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού € 41.015,05 

δηλαδή με συνολικό ποσό € 1.183.579,90 μειώθηκε το υπόλοιπο του πλεονάσματος της 

31/12/2020 από   €   € 2.503.241,46 σε € 1.319.661,56 

  Όπως αναφέρεται και ανωτέρω κατά την παρούσα χρήση προέκυψε έλλειμμα 

συνολικού ποσού € 1.142.564,85 ενώ και κατά την προηγούμενη χρήση είχε προκύψει 

έλλειμμα συνολικού ποσού € 825.979,92.  

5. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ KAI  ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2020 η αξία 

κτήσεως των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) όπου απεικονίζονται τα 

λογισμικά προγράμματα του Δήμου καθώς και οι μελέτες, ανέρχεται στο ποσό των €  

3.232.309,93 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 2.858.143,03 (από τις οποίες 

ποσό € 74.154,96 αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2020), προκύπτει αναπόσβεστη 

αξία ποσού € 374.166,90 
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Η αξία κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων του Δήμου  ανέρχεται στο ποσό των € 

102.848.153,14 και αφού αφαιρεθούν οι αναλογούσες σε αυτά αποσβέσεις συνολικού  

ποσό   € 64.913.178,10 (από τις οποίες ποσό € 2.917.854,43 αφορούν τις αποσβέσεις της 

χρήσεως 2020), η  αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 37.934.975,04, ποσό 

ιδιαιτέρως σημαντικό. Από το ανωτέρω ποσό των € 102.848.153,14 ποσό € 17.702.536,32 

αφορά  γήπεδα-οικόπεδα, ενώ ποσό € 38.648.161,87 αφορά πλατείες, πεζοδρομήσεις και 

οδοστρώματα κοινής χρήσης.  

Ανάλυση των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) και των παγίων στοιχείων 

του Δήμου παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

31/12/2019 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

2020 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

31/12/2019 

  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

2020 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 31/12/2020 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 17.702.536,32 0,00 0,00   17.702.536,32 

ΚΤΙΡΙΑ -  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 33.534.325,75   19.468.335,58 1.213.979,24 12.852.010,93 

ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 319.981,02 4.341,21 300.985,58 2.116,10 21.220,55 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 5.762.901,72 217.495,93 3.809.966,57 315.273,65 1.855.157,43 

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.599.196,02 210.947,59 3.212.662,95 130.029,27 467.451,39 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

303.799,71 
820.870,52 

0,00   773.454,83 

351.215,40 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  3.145.025,77 87.284,16 2.783.988,07 74.154,96 374.166,90 

ΠΑΓΙΕΣ ( ΜΟΝΙΜΕΣ ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 40.519.942,41 203.030,34 35.201.834,75 1.257.994,41 4.263.143,59 

ΣΥΝΟΛΑ 104.887.708,72 1.192.754,35 64.777.773,50 2.993.547,63 38.309.141,94 

  

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ   

  

Ο Δήμος μας συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις: 

Επωνυμία 

Αξία 

Κτήσης 

31/12/2019 

Πρόβλεψη 

Υποτίμησης  

31.12.2019 

Πρόβλεψη 

Υποτίμησης  

2020 

Τρέχουσα 

Αξία 

31/12/2020 

Δημοτική 

Επιχείρηση  439.920,76 -439.920,76 0,00 0,00 

Αθηναϊκό Αέριο 23.712,40 -19.431,89 -1.686,53 2.593,98 

ΣΥΝΟΛΑ 463.633,16 -459.352,65 -1.686,53 2.593,98 

 

7. ΔΑΝΕΙΑ 
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Τα  δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονταν κατά την 

31/12/2020 στο ποσό των   € 4.582.488,32 και οι τόκοι απόσβεσης  για το έτος 2020 

ανήλθαν στο ποσό των   € 201.173,09. 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου  ανέρχεται στο 

ποσό των € 2.282.565,97 από το οποίο ποσό € 960.816,17 αφορά υπόλοιπα για εξόφληση, 

προμηθευτών από έργα και δαπάνες τρέχουσας και παλαιότερων χρήσεων ενώ ποσό  € 

691.163,46 αφορά  τα χρεολύσια  δανείων  για  το  έτος  2021 και την αναλογία των 

τοκοχ/σίων υπό αναστολή του έτους 2020, στο  Τ.Π.&Δ.. 

Οι απαιτήσεις του  Δήμου μας από βεβαιωμένα έσοδα ανέρχονταν στο ποσό των  € 

4.588.622,21 
 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2020 ανήλθαν στο ύψος 

των  € 5.079.045,80 από τα οποία ποσό € 7.019,88 αφορά μετρητά  ενώ  ποσό € 

5.072.025,92 αφορά  καταθέσεις σε τράπεζες και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το   Κεφάλαιο του Δήμου  ανέρχεται  στο ποσό  των   €  32.691.152,68.  

 

11. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  

Κατωτέρω παραθέτουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του Δήμου για τις 

χρήσεις 2020 και 2019. 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης          

   31/12/2020   31/12/2019   

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό 8.815.754,21 
17,37% 

8.915.486,69 
17,05% 

Σύνολο ενεργητικού 50.761.107,19 52.304.672,23 

          

Πάγιο Ενεργητικό 37.941.941,52 
74,75% 

39.757.550,53 
76,01% 

Σύνολο ενεργητικού 50.761.107,19 52.304.672,23 

          

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό 

          

Ίδια κεφάλαια  43.647.304,98 
706,97% 

44.952.463,42 
707,30% 

Σύνολο υποχρεώσεων 6.173.890,83 6.355.524,52 

          

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου        

          

Σύνολο υποχρεώσεων  6.173.890,83 
12,16% 

6.355.524,52 
12,15% 

Σύνολο παθητικού 50.761.107,19 52.304.672,23 

          

Ίδια κεφάλαια  43.647.304,98 
85,99% 

44.952.463,42 
85,94% 

Σύνολο παθητικού 50.761.107,19 52.304.672,23 

          

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Δήμου       
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Ίδια κεφάλαια  43.647.304,98 
115,04% 

44.952.463,42 
113,07% 

Πάγιο Ενεργητικό 37.941.941,52 39.757.550,53 

          

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Δήμου από τα Ίδια Κεφάλαια 

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό 8.815.754,21 
386,22% 

8.915.486,69 
462,01% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.282.565,97 1.929.731,65 

          

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Δήμου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του  

με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού          

          

Κεφάλαιο κινήσεως  9.854.790,35 
111,79% 

10.076.093,94 
113,02% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 8.815.754,21 8.915.486,69 

          

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος   ενεργητικού  το οποίο 

 χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων         

 ( Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων)       

          

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας           

          

  31/12/2020   31/12/2019   

          

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  -2.820.856,16 
-17,46% 

-2.869.563,66 
-18,24% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 16.152.211,16 15.735.619,38 

          

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου χωρίς τον συνυπολογισμό των εκτάκτων και  

ανόργανων  αποτελεσμάτων         

          

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  -1.142.564,85 
-5,72% 

-825.979,92 
-4,17% 

Σύνολο εσόδων 19.975.361,67 19.806.917,64 

          

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου σε σύγκριση  με τα συνολικά του έσοδα 

          

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  -1.142.564,85 
-2,62% 

-825.979,92 
-1,84% 

Ίδια κεφάλαια  43.647.304,98 44.952.463,42 

          

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει  την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου   

          

Μικτά αποτελέσματα -1.397.319,34 
-8,65% 

-2.014.379,20 
-12,80% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 16.152.211,16 15.735.619,38 

          

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων του Δήμου 

 

12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

  Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω 

αναλύσεις τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν στο  ποσό των € 19.975.361,67  και 

είναι αυξημένα  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά € 168.444,03 ενώ τα συνολικά 

έξοδα της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των € 21.117.926,52 και είναι αυξημένα  σε σχέση 

με την προηγούμενη χρήση κατά € 485.028,96 .>>  
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Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 115/22-

03-2022 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                           Α. Γαβαλάς 

 Β. Κουτσοβασίλης  

 I. Παναγόπουλος 

                                                                                               Β. Αλεξίου 

      Β. Κουτσανδρέας 

 Π. Γρίλλιας 

   Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>       
 

Αρχικά  ο λόγος δόθηκε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. 

Ιωάννη Παναγόπουλο ο οποίος  εισηγήθηκε τον Ισολογισμό για το έτος 2020,  ως εξής: 

 

<<Στον Ισολογισμό του Δήμου μας αποτυπώνονται οι δύο ρόλοι της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ο αναπτυξιακός και ο διαχειριστικός. Ο αναπτυξιακός ρόλος 

αποτυπώνεται από το ενεργητικό και συγκεκριμένα από το σύνολο των παγίων, στοιχείων 

και εγκαταστάσεων, ενώ ο δε διαχειριστικός αποτελείται από το κυκλοφορούν 

ενεργητικό αλλά και το παθητικό, έχοντας λάβει υπόψη τις προβλέψεις και τις 

υποχρεώσεις. 

Στον ισολογισμό 2020 εμφανίζουμε κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων 

1.982.362,00€ μειωμένα κατά 480.819,00€ το οποίο οφείλεται σε αύξηση λειτουργικών 

εξόδων και κυρίως κόστους μισθοδοσίας της τάξεως των 758.563,00€ (εργαζόμενοι λόγω 

covid-19). Παρατηρείται αύξηση στα έσοδα κατά 416.590,00€ σε σχέση με το 2019, που 

αντιστοιχεί σε καθαρή αύξηση 3%.  Η αξία των παγίων στοιχείων ανήλθε σε 

102.848.153,00€ αυξημένο κατά 1.105.470,00€, των οποίων 469.655,00€ αποτελούν 

επενδύσεις σε εξέλιξη, μεταφορικά μέσα 217.496,00€, εξοπλισμός 210.948,00€, πλατείες 

– πάρκα  - παιδότοποι 174.050,00€.  

Τα ίδια κεφάλαια που αποτελούν την καθαρή θέση του φορέα μας ανέρχονται συνολικά 

43.647.305,00€ σε :  

   32.691.152,68€  (ποσό χρήσης 2019)  

+   9.639.490,74€ (επιχορηγήσεις επενδύσεων 2020)  

–   1.183.579,90€ (έλλειμμα χρήσης 2020)  

+   2.503.241,46€ (πλεόνασμα προηγουμένων χρήσεων)  

= 43.647.305,00€ (σύνολο ιδίων κεφαλαίων)  

μειωμένα κατά 1.305.158 € σε σχέση με το 2019. 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι το έλλειμμα που παρατηρείται το 2020 είναι χαμηλό, 

καθώς ανέρχεται σε 2,6% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων. 

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση προτίθεται να προβεί σε αποτύπωση της πραγματικής 

περιουσίας του Φορέα μας και ειδικότερα των παγίων που εμφανίζουν συμβολική αξία 

0,01€, άμεσα μέσω εκτίμησης όσων παγίων στοιχείων έχουν προκύψει από δωρεές και σε 

δεύτερο χρόνο μέσω αγοράς ή κατασκευής και βελτίωσης (π.χ. σχολικά κτίρια). 

Η αποτύπωση αυτή θα συμβάλει τόσο στη εκτίμηση της πραγματικής περιουσίας του 

Δήμου μας όσο και στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, ώστε αυτά να προσεγγίσουν τις 

πραγματικές τιμές της αγοράς. 

Επιπροσθέτως, το ποσό που αντιστοιχεί σε τοκοχρεολύσια δανείων έτους 2020 από το 

ΤΠκΔ είναι μειωμένο σε σχέση με το έτος 2019, λόγω της αναστολής πληρωμής των 

δόσεων.  

Ο δανεισμός ενός φορέα αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης, αρκεί να συνοδεύεται από ορθή 

και αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. 
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Συγκεκριμένα, ο δανεισμός ακόμη και αν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της εκάστοτε 

χρήσης και παράγει πρωτογενή ελλείμματα, έχει θετική επίδραση στην οικονομική 

κατάσταση του φορέα, με την αύξηση των επενδύσεων, δημιουργώντας μια γκρίζα ζώνη 

σταθερού εύρους ανάμεσα στην επένδυση/ανάπτυξη και στον δανεισμό. 

Μπορεί το έλλειμμα χρήσης να μην προέρχεται αποκλειστικά από τοκοχρεολύσια αλλά 

ακόμη και η χρησιμοποίηση ιδίων κεφαλαίων προς όφελος της ανάπτυξης κινείται προς 

την ίδια κατεύθυνση. 

Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υπεραξία του κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων, 

αλλά να συμβάλλουμε στη βελτίωση και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες του Δήμου μας. 

Για αυτό και ως φορέας γενικής κυβέρνησης αποτυπώνουμε στον Ισολογισμό μας ως αξία 

επένδυσης το κόστος αγοράς/προμήθειας και κατασκευής, και όχι την πραγματική αξία 

των παγίων που δημιουργούμε. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ>>   

 

Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Σαλούστρος ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στις 

παρατηρήσεις του Πιστοποιητικού του Ισολογισμού όπως αποτυπώνονται στην έκθεση 

ελέγχου. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις στις οποίες απάντησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κος Παναγόπουλος, και ο  κ. Σαλούστρος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και 

στην συνέχεια οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων. Οι απόψεις αυτών και οι 

όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,  κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Συνοπτικά μεταξύ  άλλων ανέφεραν τα εξής: 

- Κα Δήμου:  ότι  αυτό που μας απασχολεί και αποτυπώνεται στους ισολογισμούς 

κάθε έτος, πόσο μάλλον αν μιλάμε για περίοδο που η ακρίβεια έχει επιδεινωθεί και 

λόγω του πολέμου  αλλά και την περίοδο της προηγούμενης κρίσης της 

καπιταλιστικής, μέσα από την πολιτική που έχει η δημοτική αρχή σε σύμπνοια με 

την τωρινή κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας και τις προηγούμενες, είναι ότι είναι  

μεγάλο το ποσοστό, πάνω από 50%, από την τοπική φορολογία, είτε είναι τέλη και 

δικαιώματα, είτε είναι φόροι, εισφορές κτλ. που ξεπερνάει το 50%, ξεπερνάει τα 

9,5 εκατομμύρια, που είναι τα έσοδα από επιχορηγήσεις,  και από  την περιφέρεια 

ένα μικρό κομμάτι που και αυτό αντίστοιχα της περιφέρειας βασίζεται πάνω στα 

έσοδα που παίρνει η τοπική διοίκηση από τους δημότες, οι οποίοι έχουν 

χρυσοπληρώσει, ούτως ή άλλως με την άμεση και έμμεση φορολογία στο κράτος 

και για τις επιχορηγήσεις που παίρνει ο Δήμος. Από εδώ φαίνεται ποιοι  

πληρώνουν συνεχώς, ακόμα και στα πρόστιμα, γιατί είχε μία «πρόοδο», τα 

τελευταία χρόνια, ο δήμος, στην είσπραξη οφειλών, από χρόνο σε χρόνο, και 

νομίζω ότι όντως αποτυπώνεται αυτό στη μείωση,  δείχνει ότι πάντα οι μικροί, να 

το πω έτσι απλά, είναι αυτοί που πληρώνουν ακόμα και τα πρόστιμα που 

συσσωρεύονται. Οι μεγαλοοφειλέτες μένουν εκτός, ανεξάρτητα από το αν έχουν 

κινηθεί με νομικά μέσα που προβλέπονται. Εμείς το βασικό πρόβλημα που 

εντοπίζουμε  είναι αυτό, η φορολογική πολιτική που αποτυπώνεται στους δήμους 

με την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης που φτάνει η μισθοδοσία των 

υπαλλήλων να είναι πάνω από την κρατική επιχορήγηση. Εδώ λέμε ότι θέλει 

σύγκρουση και με την κεντρική πολιτική και την κεντρική διοίκηση γιατί αυτό 

βαθαίνει συνεχώς. Και μάλιστα με αυτά που φέρνει η κυβέρνηση, και στο κομμάτι 

λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, αυτό θέλει να μας πει, ότι θα περνάει 

αυτή η πολιτική χωρίς να ανοίγει μύτη. 

-  Ο κ. Λασκαρίδης: Όσο αφορά τον Ισολογισμό, είδαμε έναν ισολογισμό, ο οποίος 

είναι ζημιογόνος. Χρόνο με τον χρόνο, βλέπουμε ότι η διαχείριση, από την μεριά 

της δημοτικής αρχής , προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στα έξοδα, δεν είναι αυτή 
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που θα θέλαμε να είναι, ως προς όφελος του Δήμου. Υπάρχει μια ολιγωρία ως 

προς  την είσπραξη   των οφειλόμενων, τα οποία πολλά από αυτά, δεν ξέρουμε 

κατά πόσο μπορούν να εισπραχθούνε. Κάποια είναι παλιά, πρέπει να γίνει μια 

εκκαθάριση και αυτό πρέπει να γίνει σαφώς από την δημοτική αρχή. Ο  ορκωτός 

λογιστής μας είπε για τα ακίνητα, ότι η αξία που αποτυπώνεται δεν είναι η 

πραγματική αλλά η λογιστική , χωρίς όμως να μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η 

πραγματική, άρα εμείς μένουμε σε αυτό το νούμερο, διότι αν δεχτούμε ότι δεν 

είναι αυτή και ότι είναι παραπάνω αλλά πόσο είναι , τότε μιλάμε για έναν αόριστο 

ισολογισμό. Ναι μεν μπορεί να θέλουμε να πούμε ότι είναι παραπάνω, έτσι για 

εντυπώσεις, αλλά όσο και να το πιέσουμε δεν θα βγει θετικός ο ισολογισμός, 

ζημιογόνος βγαίνει, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο παραπάνω να βάλουμε. 

Εμείς ερχόμαστε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ποσά, τώρα αν αυτά δεν είναι 

συγκεκριμένα και καλούμαστε να ψηφίσουμε το κάτι παραπάνω και το πόσο δεν 

νομίζω ότι είναι υπεύθυνη στάση αυτή στο να ερχόμαστε με αυτή τη λογική. Για 

τις αγωγές που είπαμε και τις  προσφυγές βλέπουμε ότι έχουν βγει αποφάσεις που 

έχουν δικαιώσει οφειλέτες εντός εισαγωγικών γιατί δεν είναι οφειλέτες από την 

στιγμή που δικαιώνονται στα διοικητικά δικαστήρια και οι υπόλοιπες που 

περιμένουμε να βγούνε εκτιμώ σύμφωνα με την εμπειρία μου ότι εφόσον υπάρχει 

ένα δεδικασμένο και μια σειρά θετικών αποφάσεων, θα ακολουθήσει μια σειρά 

ίδιων αποφάσεων. Άρα εκτιμούμε ότι αυτό το 1.5 εκατ., το οποίο έχει ζημιωθεί ο 

Δήμος, που αφορούν την είσπραξη από την περιοχή της ΕΚΤΕΛ, θα είναι ζημιά 

για τον Δήμο, οι οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί, περιμένοντας την τελεσίδικη 

απόφαση. Μακάρι να υπάρχει μια θετική απόφαση αλλά σε περίπτωση που δεν 

έρθει αυτό που περιμένουμε και βγει μια απόφαση εις βάρος του δήμου, 

αυτομάτως το έλλειμα ανεβαίνει και εκτινάζεται ακόμη πιο πολύ. 1.5 εκατ., για τις 

εισφορές γης στην περιοχή ΕΚΤΕΛ και άλλα 2 εκατ. από τις αγωγές που έχουν 

κερδηθεί εναντίον του δήμου. Άρα μιλάμε για 3.5 εκατ. επιπλέον. Μιλάμε δηλαδή 

για έναν ισολογισμό, ήδη είναι και 2 εκατ. μείον ζημιωμένος, πάμε πάνω από 5 

εκατ. ζημιογόνος ο ισολογισμός. Άρα καταλαβαίνει ο καθένας και οι πολίτες που 

μας ακούνε σε κάθε άλλο παρά σωστή διαχείριση έχει γίνει από την πλευρά του 

δήμου και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ολιγωρία στην είσπραξη των 

οφειλόμενων . Όπως υπάρχουν και βαρύτατες ευθύνες στην δημοτική αρχή για το 

1.5 εκατ. που οφείλονται από τις εισφορές σε γη και χρήμα που ολιγώρησε η 

δημοτική αρχή να εισπράξει τότε που έπρεπε να τα εισπράξει,  διότι ήρθε 

εκπρόθεσμα να στείλει τις βεβαιώσεις είσπραξης και αυτή είναι ακριβώς η αιτία 

και   το σκεπτικό  που δικαιώνουν τους οφειλέτες αυτών των ποσών.    Εμείς για 

όλους αυτούς τους λόγους, διότι  είναι ένας ισολογισμός που η διοικητική 

διαχείριση των ποσών δεν είναι αυτό που εμείς θα θέλαμε προς όφελος του Δήμου, 

γι’ αυτό το λόγο θα καταψηφίσουμε τον Ισολογισμό αυτόν. Επιβεβαιώνονται τα 

όσα είπα και στην ουσία βασιζόμαστε στα στοιχεία και νούμερα που έχουμε και 

όχι σε υποθέσεις. Ανέφερε βέβαια η Δήμαρχος ότι έχουν σταλεί αυξημένες 

εισφορές σε όσους έχουν κερδίσει τις προσφυγές και στο επόμενο ισολογισμό θα 

φανεί αυτή  είσπραξη, η οποία όμως είσπραξη δεν έχει γίνει ακόμα και δεν 

ξέρουμε και αν θα γίνει και αν θα προσφύγουνε αυτοί οι άνθρωποι εκ νέου. Αλλά 

πέρα από όλα αυτά εδώ εμείς καλούμαστε να ψηφίσουμε τον ισολογισμό  του 

2020, που στο 2020 υπάρχουν αυτές οι προσφυγές που κινδυνεύουμε να χάσουμε 

και να εκτιναχτεί. Αν τώρα στον επόμενο ισολογισμό θα φανούν τα ειδοποιητήρια 

που στείλατε, οι εισπράξεις αυτές θα φανούνε το επόμενο έτος και θα 

ασχοληθούμε στον επόμενο ισολογισμό. Σε αυτόν όμως έτσι όπως έρχεται και έτσι 

όπως μα τα παρουσίασε ο ορκωτός λογιστής φαίνεται μια διαχείριση που δεν είναι 

προς όφελος των δημοτών, πρόκειται για ζημιογόνα διαχείριση. Το αποθεματικό 

του 2019 ήταν περισσότερο από του 2020 και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μείωση, η 

οποία δείχνει ότι δεν υπάρχει σωστή χρήση και ότι ο δήμος με αυτή την πολιτική 

θα πάει σε ελλειμματικά στοιχεία. 
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                 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.  

Κατόπιν το λόγο πήρε η κα Δήμαρχος η οποία μεταξύ άλλων πρόσθεσε ότι το ΔΣ 

πρέπει να αποφασίσει και για την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση - Έκθεση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τον Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2020, το 

Προσάρτημα Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την Έκθεση Ελέγχου επί του 

Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Σαλούστρου Σταύρου, καθώς και τον Ισολογισμό της 

31ης Δεκεμβρίου 2020 με το Πιστοποιητικό αρμοδίως υπογεγραμμένο, τις  τοποθετήσεις, 

τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και τις απαντήσεις που δόθηκαν, την προσθήκη της 

Δημάρχου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις,  μετά από συζήτηση έτσι όπως 

αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 18 υπέρ και 8  κατά  (κ.κ. Δήμου, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη, Λασκαρίδης, 

Ζήσης, Παπαδακάκης, Μαλαθούνης, Μπάντος) για τους λόγους που αναφέρονται 

παραπάνω στις τοποθετήσεις τους, καθώς και για όλους  τους άλλους λόγους που 

αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

Ο κ. Κοκοτσάκης ψήφισε  λευκό. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 

του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η 

άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων….» 

 

Α) Την έγκριση του Ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2020 – 19ης Διαχειριστικής 

Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2020), σύμφωνα με την 115/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(βάσει του άρθρου 1 Π.Δ. 315/1999) καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης 

 

Β) Την  απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Σταύρου Σαλούστρου από κάθε 

ευθύνη. 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ.  

Πρεκετές,  Βρεττός.  

 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  88/27-06-2022.    
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

   ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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