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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 18/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του  

        Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 209/2022 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2021 (οικονομικό έτος 
2022). 

 

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

Δεκεμβρίου  του  έτους  2022,  ημέρα  της  εβδομάδας Τρίτη  και  ώρα 20.00 συνήλθε  

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

την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 37381/92/22-12-2022   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 30 μέλη: 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ     

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 16 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.   1 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 

2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 17 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.  2 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ. 

3 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 3 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 

4 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ. 19 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.  4 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.  

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 20 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 5 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.  

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 21 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 6 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 

7 ΘΑΝΟΥ Μ. 22 ΔΗΜΟΥ Π. 7 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 

8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 23 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 8 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 

9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 24 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 9 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 

10 ΜΑΘΑΣ Ι. 25 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε. 10 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

11 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.  26 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π. 11 ΧΑΛΑΡΗ Α. 

12 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  27 ΖΗΣΗΣ ΣΠ.   

13 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  28 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α   

14 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.  29 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

15 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.   
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        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. 

           Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού . 

            Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται o κ. Σαλούστρος Σταύρος Ελεγκτής Λογιστής, 

καθώς και η υπάλληλος  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Νταβλούρου 

Αγγελική (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006) .  

O  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. 585/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:  

 

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Aπό το πρακτικό της με αριθμό 57/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                          Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 585/2022 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2021 (οικονομικό έτος 2022).  

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 19 του  μήνα   

Δεκεμβρίου   έτους  2022 , ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα    και  ώρα 13.00 συνήλθε  

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

από  την αριθμό πρωτοκόλλου   36614/89/15-12-2022 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  8  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΑ                                      ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Π. Γρίλλιας 

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   

3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος    

4 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος    

5 B. Aλεξίου, Τακτικό   μέλος    

6 B. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος,    

7 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος,    

8 Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος   
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            Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρούμενων των υγειονομικών 

μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.  

        Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, 

εισηγούμενη  το 2Ο  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 2021 , στην οποία 

αποτυπώνεται συνοπτικά  η  οικονομική πορεία του Δήμου στο πέρας της 20ης 

Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2021  – 31 Δεκεμβρίου 2021), καθώς και το υπ’ αρ. 

πρωτ. 35980/9-12-2022  διαβιβαστικό έγγραφο του τμήματος λογιστικού το όποιο έχει ως 

εξής: 

<< ΘΕΜΑ:  Έγκριση  του Ισολογισμού  και  των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως  

2021 
 

      Σας αποστέλλουμε  τον Ισολογισμό  και τα  Αποτελέσματα της Χρήσεως του Δήμου 

μας, που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2021 (20η  Διαχειριστική Χρήση), προς  έγκρισή  τους  

από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163  του Κώδικα 

Δήμων και  Κοινοτήτων (Ν. 3463 / 2006 – Φ.Ε.Κ. 114 / 8 Ιουνίου 2006, τεύχος Α’). 

Ο Απολογιστικός πίνακας της Διαχειριστικής αυτής Χρήσης (1/1/2021-31/12/2021), 

εγκρίθηκε με  την  υπ’ αριθμό 181/30-11-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

                                                                                                                              

H συντάξασα: Αγγελική Νταβλούρου   

 

Η  Προϊσταμένη Τμήματος                   Ο Προϊστάμενος                             Ο Αντιδήμαρχος  

          Λογιστικού                              Οικ/κών  Υπηρεσιών                    Οικ/κών  Υπηρεσιών  

                                                                      α/α 

 

 Ευαγγελία Καλπινέλλη                  Ευαγγελία Καλπινέλλη                 Παναγόπουλος 

Ιωάννης 

  

Συνημμένα: 

1.    Ισολογισμός - Αποτελέσματα  Χρήσεως  2021 &  Λογαριασμός  Γενικής 

Εκμετάλλευσης 

2.    Προσάρτημα  Ισολογισμού  Χρήσεως  2021 

3.    Σχέδιο Έκθεσης Διαχείρισης Οικονομικής  Επιτροπής >> 

      Αρχικά η κα Δήμαρχος  έθεσε υπόψη των μελών τον Ισολογισμό της εικοστής  

διαχειριστικής χρήσης έτους 2021 .                                                                        
          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 : 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά  (κ. Πρεκετές, o οποίος  θα τοποθετηθεί στη συνεδρίαση 

του ΔΣ) 

 

-Ο κ. Γιαννέζος δήλωσε ότι θα απέχει από τη διαδικασία (λόγω του ότι έχουν κριθεί από 

το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές οι μεταφορές αρμοδιοτήτων από το ΔΣ στην ΟΕ και διότι 

ζήτησε τα θέματα να συζητηθούν κατευθείαν από το ΔΣ χωρίς πρώτα έγκριση από την 

ΟΕ).  

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 20ης  Διαχειριστικής Χρήσης έτους 2021, που 

αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της παρούσης απόφασης και 

2)Την  διαβίβαση του Ισολογισμού  έτους 2021,   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 2021 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

  Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2021 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 20η  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 2021 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 2021 ανήλθαν στο ποσό των € 

19.745.998,29 και με την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων ανήλθαν στο 

ποσό των € 21.556.911,95 Ανάλυση των συνολικών εσόδων του Δήμου παρατίθεται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

Πωλήσεις  εμπορευμάτων   &  λοιπών αποθεμάτων € 6.987,25 

Έσοδα από φόρους–εισφορές–πρόστιμα–προσαυξήσεις € 1.664.336,80 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  € 7.540.373,48 

Έσοδα από επιχορηγήσεις € 10.407.725,85 
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Έσοδα παρεπομένων ασχολιών € 17.151,55 

Έσοδα κεφαλαίων  € 109.423,36 

Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 19.745.998,29 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 1.269.035,01 

Έσοδα  προηγούμενων  Χρήσεων € 541.878,65 

Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β € 1.810.913,66 

Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 21.556.911,95 

 

Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις-έργα (λογ.43) που ελήφθησαν το 2021, πέρα από 

τις επιχορηγήσεις του παραπάνω πίνακα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

(λογ.74),  

ανήλθαν στο ποσό των   €  1.936.181,34. 

 

 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

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

22.516.368,07  
και αναλύονται ως κατωτέρω:  

 

Ανάλωση αναλωσίμων υλικών € 40.618,95 

Ανάλωση ανταλλακτικών παγίων € 21.167,05 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     € 9.453.458,40 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και  τρίτων    € 668.393,79 

 Παροχές Τρίτων    € 2.830.833,20 

Φόροι - Τέλη   € 13.146,16 

Διάφορα Έξοδα € 2.882.592,46 

Τόκοι και συναφή έξοδα € 190.636,41 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων € 2.888.810,12 

Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις € 2.865.120,00 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως € 353.414,66 

Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων € 22.208.191,20 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 17.873,19 

Έκτακτες ζημιές € 223.510,63 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων € 66.793,05 

Σύνολο Ανόργανων εξόδων € 308.176,87 

Γενικό Σύνολο € 22.516.368,07 

 

  

Το παραπάνω ποσό των οργανικών εξόδων € 22.208.191,20, με βάση φύλλο μερισμού 

εξόδων, επιμερίσθηκε στις κατωτέρω λειτουργίες του Δήμου: 

 

Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 18.571.166,83 
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Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας  € 3.394.598,05 

Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων € 51.789,91 

Δ) Στους Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα € 190.636,41 

Σύνολο € 22.208.191,20 

 

 

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      

€  959.456,12. Με το έλλειμμα αυτό των €  959.456,12. πλέον του φόρου εισοδήματος που 

υποχρεώθηκε ο δήμος να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού € 26.136,89 δηλαδή 

με συνολικό ποσό € 985.593,01 μειώθηκε το υπόλοιπο του πλεονάσματος της 31/12/2021 

από    € 1.319.661,56  σε  € 334.068,55. 

  Όπως αναφέρεται και ανωτέρω κατά την παρούσα χρήση προέκυψε έλλειμμα 

συνολικού ποσού € 959.456,12 ενώ και κατά την προηγούμενη χρήση είχε προκύψει 

έλλειμμα συνολικού ποσού € 1.142.564,85.  

 

5. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ KAI  ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2021 η αξία 

κτήσεως των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) όπου απεικονίζονται τα 

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

3.272.058,13 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 2.934.892,15 (από τις οποίες 

ποσό € 76.749,12 αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2021), προκύπτει αναπόσβεστη 

αξία ποσού € 337.165,98. 

Η αξία κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων του Δήμου  ανέρχεται στο ποσό των € 

105.016.376,67 και αφού αφαιρεθούν οι αναλογούσες σε αυτά αποσβέσεις συνολικού  

ποσό   € 67.725.239,10 (από τις οποίες ποσό € 2.812.061,00 αφορούν τις αποσβέσεις της 

χρήσεως 2021), η  αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 37.291.137,57, ποσό 

ιδιαιτέρως σημαντικό. Από το ανωτέρω ποσό των € 105.016.376,67 ποσό € 17.702.536,32 

αφορά  γήπεδα-οικόπεδα, ενώ ποσό € 39.922.412,52 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 

31/12/2020 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

2021 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

31/12/2020 

  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

2021 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 31/12/2021 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

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

ΚΤΙΡΙΑ -  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 33.534.325,75 196.529,09 20.682.314,82 1.204.197,62 11.844.342,40 

ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 324.322,23   303.101,68 2.514,04 18.706,51 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 5.980.397,65   4.125.240,22 330.056,99 1.525.100,44 

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.810.143,61 585.199,27 3.342.692,22 234.587,97 818.062,69 
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ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

      773.454,83 
1.447.903,25 

0,00   885.699,35 
1.335.658,73 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  3.232.309,93 39.748,20 2.858.143,03 76.749,12 337.165,98 

ΠΑΓΙΕΣ ( ΜΟΝΙΜΕΣ ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 40.722.972,75 1.274.250,65 36.459.829,16 1.040.704,38 4.496.689,86 

ΣΥΝΟΛΑ 106.080.463,07 2.207.971,73 67.771.321,13 2.888.810,12 37.628.303,55 
  

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

     

Ο Δήμος μας συμμετέχει στην παρακάτω επιχείρηση: 

 

    Επωνυμία 
Αξία 

Κτήσης 

31/12/2020 

Πρόβλεψη 

Υποτίμησης  

31.12.2020 

Πρόβλεψη 

Υποτίμησης  

2021 

Τρέχουσα 

Αξία 

31/12/2021 

Αθηναϊκό Αέριο 23.712,40 -21.118,42 -1.532,01  1.061,97 

 

7. ΔΑΝΕΙΑ 

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

31/12/2021 στο ποσό των   € 4.279.806,96 και οι τόκοι απόσβεσης  για το έτος 2021 

ανήλθαν στο ποσό των   € 172.567,14. 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

  

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου  ανέρχεται στο 

ποσό των € 3.174.221,35 από το οποίο ποσό € 1.577.431,44 αφορά υπόλοιπα για 

εξόφληση, προμηθευτών από έργα και δαπάνες τρέχουσας και παλαιότερων χρήσεων ενώ 

ποσό  € 880.928,11 αφορά  τα χρεολύσια  δανείων  για  το  έτος  2022 και την αναλογία 

των τοκοχ/σίων υπό αναστολή του έτους 2021, στο  Τ.Π.& Δ.. 

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

5.422.539,61. 
 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2021 ανήλθαν στο ύψος 

των        € 5.805.688,91 από τα οποία ποσό € 2.352,04 αφορά μετρητά  ενώ  ποσό € 

5.803.336,87 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 2021 και 2020. 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης      

 31/12/2021  31/12/2020  

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 10.618.495,35 
20,65% 

8.815.754,21 
17,37% 

Σύνολο ενεργητικού 51.427.221,13 50.761.107,19 

     

Πάγιο Ενεργητικό 37.296.572,04 
72,52% 

37.941.941,52 
74,75% 

Σύνολο ενεργητικού 51.427.221,13 50.761.107,19 

     

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

     

Ίδια κεφάλαια  43.673.086,99 
664,42% 

43.647.304,98 
706,97% 

Σύνολο υποχρεώσεων 6.573.100,20 6.173.890,83 

     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου     

     

Σύνολο υποχρεώσεων  6.573.100,20 
12,78% 

6.173.890,83 
12,16% 

Σύνολο παθητικού 51.427.221,13 50.761.107,19 

     

Ίδια κεφάλαια  43.673.086,99 
84,92% 

43.647.304,98 
85,99% 

Σύνολο παθητικού 51.427.221,13 50.761.107,19 

     

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Δήμου    

     

Ίδια κεφάλαια  43.673.086,99 
117,10% 

43.647.304,98 
115,04% 

Πάγιο Ενεργητικό 37.296.572,04 37.941.941,52 

     

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

     

Κυκλοφορούν  ενεργητικό 10.618.495,35 
334,52% 

8.815.754,21 
386,22% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.174.221,35 2.282.565,97 

     

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

με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού      

     

Κεφάλαιο κινήσεως  10.104.389,80 
95,16% 

9.854.790,35 
111,79% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 10.618.495,35 8.815.754,21 

     

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       

     

 31/12/2021  31/12/2020  

     

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  -2.462.192,91 
-14,03% 

-2.820.856,16 
-17,46% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 17.543.803,61 16.152.211,16 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου χωρίς τον συνυπολογισμό των εκτάκτων και  

ανόργανων αποτελεσμάτων     

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  -959.456,12 
-4,45% 

-1.142.564,85 
-5,72% 

Σύνολο εσόδων 21.556.911,95 19.975.361,67 

     

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

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  -959.456,12 
-2,20% 

-1.142.564,85 
-2,62% 

Ίδια κεφάλαια  43.673.086,99 43.647.304,98 

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει  την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου  

     

Μικτά αποτελέσματα -1.027.363,22 
-5,86% 

-1.397.319,34 
-8,65% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 17.543.803,61 16.152.211,16 

     

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 € 21.556.911,95 και είναι αυξημένα  

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά € 1.581.550,28 ενώ τα συνολικά έξοδα της 

χρήσης ανήλθαν στο ποσό των € 22.516.368,07 και είναι αυξημένα  σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση κατά € 1.398.441,55. >>  

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 585/19-

12-2022 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                             Τα Μέλη 

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                          Α. Γαβαλάς 

B. Κουτσοβασίλης 

Ι. Παναγόπουλος 

B. Kουτσανδρέας 

Β. Αλεξίου 

Χ. Πρεκετές 

Α. Γιαννέζος 

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 2021. 
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Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Σαλούστρος ο οποίος ενημέρωσε σχετικά με το 

θέμα του Ισολογισμού έτους 2021. 

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: 

- Κ. Πρεκετές: <<…Ελλειμματικός και ζημιογόνος χαρακτηρίζεται από μόνος του ο 

Ισολογισμός του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το 2021 με τα στοιχεία να 

καταδεικνύουν την απουσία ορθολογικής και υπεύθυνης διαχείρισης από την 

σημερινή δημοτική αρχή. Η οποία τα τελευταία χρονια δεν έχει καταφέρει να 

τονώσει τα οικονομικά του Δήμου και να δημιουργήσει αναπτυξιακές πολιτικές 

προς όφελος των δημοτών. Οι πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία περιγράφουν την 

ζοφερή οικονομική κατάσταση την οποία οι δημότες ήδη βιώνουν από την 

απουσία έργου στην καθημερινότητα με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να είναι 

συνεχώς εξαρτώμενος είτε της Περιφέρειας είτε κάποιου Υπουργείου. 

Αναφερόμαστε στην 31η/12/2021 κι ενα χρόνο μετά! 

Επίσης και για να είμαστε ειλικρινείς ελάχιστοι εξ ημών δύνανται να 

κατανοήσουν- και εξ αντικειμένου- τα καταβετά των αριθμών και τα οικονομικά 

μεγέθη που εμμέσως πλην σαφώς αντικατοπτρίζουν την δημοσιονομική πολιτική 

του δήμου. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την άκρως απολιτική απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής καθιστούν αυτή τη συνεδρίαση τετριμμένη, 

αριθμοποιημένη και απλά εκ του νόμου επιβεβλημένη. 

Το ζήτημα το πολιτικό ζήτημα δεν είναι απλά να διαπιστώσουμε τι ταμείο είχαμε 

στις 31/12/2021 ή να αξιολογήσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό και το πάγιο 

ενεργητικό. Τι έχουμε δηλαδή και τι χρωστάμε. Ή να δούμε απλά την καθαρή αξία 

ή την καθαρή θέση του δήμου όπως λένε στη γλώσσα τους οι οικονομολόγοι. 

Το σημαντικό είναι προς ποια πολιτική κατεύθυνση διοχετεύτηκαν τα χρήματα του 

δημότη και ποιες πολιτικές ασκήθηκαν και υποστηρίχτηκαν. Ποια προβλήματα 

έλυσε και ποια συμφέροντα υπηρέτησε. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο Δήμος 

παρουσιάζει : Α. Έλλειμμα περίπου 1.000.000€ Β. Μείωση μεγάλη ταμειακού 

υπόλοιπου  Γ. Αύξηση των δανείων τραπεζών σε 3.400.000€ αλλά και 

διεκδικήσεις δικαστικές σε βάρος του δήμου ύψους 2.800.000 € που μπορεί να 

ανατρέψουν σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά δεδομένα  

Δ. Αύξηση δαπανών από το 2020 στο 2021 με αύξηση σημαντική των Μακρο -και 

Βραχύ -προθεσμων υποχρεώσεων και μάλιστα των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων σε προμηθευτές από 960.816€ σε 1.577.431€ 

Ε. Τα περισσότερα σχολεία για μια ακόμη χρήση αποτιμώνται στο 1 λεπτό ώστε 

να υπάρχει αλλοίωση στα ποσά των παγίων στο Ενεργητικό και του Ίδιου 

Κεφαλαίου στο παθητικό ΙΣΟΠΟΣΑ , που επισημαίνεται μονότονα κάθε έτος από 

τον Ορκωτό Λογιστή Ζ. Στέκομαι ιδιαίτερα στους μεγάλους οφειλέτες - και όχι 

μόνον- των οποίων η οφειλή ανέρχεται περί τα 3.771.000 € και από αυτό τα 

περισσότερα έρχονται από προηγούμενες χρήσεις , βάθους πέραν της 10ετιας ( και 

ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τον δήμο προκειμένου να εισπραχθούν;)  

Τα χρέη Παρελθόντων Ετών παραμένουν ο καταλύτης που αποσαφηνίζει και 

ταυτόχρονα αποκρύπτει και στον πιο αδαή παρατηρητή το οικονομικό έλλειμμα σε 

επίπεδο ισοσκελισμού εσόδων εξόδων αλλά και το έλλειμμα πολιτικής βούλησης 

για ισονομία και ισοπολιτεία. Άρα και στο επίπεδο της διαχείρισης αποτύχαμε 

έναντι του λαϊκισμού και μιας στρεβλής πολιτικάντικης πρακτικής. 

Δεν είναι συνειδησιακή κρίση να παραδεχτούμε ότι αυτή η κατάσταση της μη 

είσπραξης των ΠΟΕ ωφελεί κυρίως τους μεγαλοοφειλέτες του δήμου που συνήθως 

και με βάση τα στοιχεία είναι οι εύρωστοι οικονομικά! Είναι μάλλον συνειδητή 

επιλογή που επί σειρά ετών παραμένει στο απυρόβλητο αυτός ο κατάλογος των 
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χρεών. Η δε παρατεταμένη αποδοχή αυτής της κατάστασης αμβλύνει τις ευθύνες 

αφού έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα συνεχίζουμε. Επειδή οι αριθμοί είναι η εικόνα της 

διοίκησης , τότε μπορούμε να πούμε ό,τι στον ισολογισμό για το 2021 

καθρεφτίζεται η προχειρότητα και η ανεπάρκεια των τελευταίων ετών της 

συγκεκριμένης δημοτικής αρχής. Κατά συνέπεια η ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

...για τον Άγιο Δημήτριο όχι μόνο καταψηφίζει τον Ισολογισμό αλλά δεσμεύεται 

με αίσθημα ευθύνης ως μείζονα αντιπολίτευση ,από το υψηλό ποσοστό των 

πολιτών που την τίμησαν με την ψήφο τους ,ότι θα ελέγχει και θα ασκεί τον 

θεσμικό της ρόλο με σοβαρότητα και αμεροληψία προς όφελος των δημοτών. 

Διότι η συνέχιση μιας τέτοιας πολιτικής από την δημοτική αρχή ναρκοθετεί την 

βιωσιμότητα του δήμου φαλκιδεύει τις οποιεσδήποτε προοπτικές ανάπτυξης 

μπορούσαν να ελπίζουν οι δημότες.>> 

 

- Κα Δήμου:  << Ένα σύντομο σχόλιο, επειδή από την αρχή της θητείας αυτού του 

Δ.Σ. έχουμε αλλαγές πολλές, συμπράξεις, ανεξαρτητοποιήσεις, την ίδια στιγμή 

στην Βουλή έχουμε μετακινήσεις. έχουμε κάνει ένα σχόλιο στον ριζοσπάστη, ότι 

όταν ψηφίζεις ΚΚΕ παραμένει ΚΚΕ να το πούμε και για τα Δημοτικά Συμβούλια 

όταν ψηφίζεις τις δυνάμεις του ΚΚΕ την Λαϊκή Συσπείρωση παραμένει Λαική 

Συσπείρωση. Έντιμα πράγματα να ξέρει κι ο κόσμος τι ψηφίζει , ποιους , τι στάση 

κρατάνε, αν μιλάνε εδώ που βρίσκονται γιατί κάποιοι δεν έχουν μιλήσει και 

καθόλου σε όλη τη θητεία. Και κάποιοι έχουν βολευτεί με το απομακρυσμένο. 

Παρόλα αυτά γυρνάμε σε όλη τη γειτονιά, εκεί υπάρχει χρόνος. Για τον 

ισολογισμό σύντομα για εμάς, το έχουμε και άλλες φορές δεν θα σταθούμε στο 

λογιστικό. Έτσι κι αλλιώς είναι μια δύσκολη δουλειά που νομίζω ότι θέλει να 

σκύψουμε αρκετά περισσότερο από πάνω , να δούμε ίσως λεπτομέρειες. Δεν ξέρω 

αν υπάρχουν και άλλα που θα έπρεπε να δούμε γιατί δεν είχαμε τον χρόνο να 

σταθούμε εφόσον είχαμε και τον προϋπολογισμό σήμερα. Παρόλα αυτά στα 

σημαντικά ποσά αυτό που αποτυπώνεται είναι η πορεία που έχει υλοποιηθεί ο 

προϋπολογισμός που είχε ψηφιστεί το προηγούμενο έτος. Για εμάς επιβεβαιώνεται 

αυτό που βάζουμε σαν πρώτη βασική κριτική δηλαδή από που παίρνει ένας δήμος 

και που δίνει. Έτσι όπως είναι η κατεύθυνση της κάθε κυβέρνησης. Εδώ στα 21.5 

εκατομ. των εσόδων όπως αποτυπώνονται τα 7.5 είναι τα ανταποδοτικά τέλη , το 

1.6 είναι φόροι, πρόστιμα, παράβολα κλπ. Δηλαδή που τα εισπράττει ο δήμος από 

τις τσέπες των δημοτών με διάφορους τρόπους και ένα ποσό περίπου των 10.5 

είναι από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Και προκύπτει κάτι που έχουμε βάλει και 

στους προϋπολογισμούς και των προηγούμενων ετών και φέτος ισχύει το ίδιο, ένα 

9.5 εκατομ. είναι η μισθοδοσία των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τι παίρνει ο 

δήμος , τι πρέπει να καλύψει να πληρώσει κλπ. Υπάρχει ένα ποσό που είναι το 

δάνειο από το ταμείο δανείων και παρακαταθηκών 4.3 εκατομ. που καλούνται να 

πληρώσουν οι δημότες με όλους τους δυνατούς τρόπους όπως προκύπτει από την 

διαδικασία στον δήμο. Και το μεγάλο ερωτηματικό που έχουμε κάθε φορά, δεν 

είναι ακριβώς ερωτηματικό γιατί στους προϋπολογισμούς προβλέπεται δηλαδή 

υπάρχει ένα ποσό 4. κάτι εκατομ. είναι στα έσοδα ένα αντίστοιχα είναι στα έξοδα. 

Δηλαδή έχουν βεβαιωθεί οφειλές, προβλέπεται όμως ότι δε θα τις πάρουν στην 

πραγματικότητα και μπαίνει στα έξοδα. Να υπάρχει δυνατότητα να δοθεί από το 

κράτος η δυνατότητα στους δήμους να διαγράφουν οφειλές. Σε ποιους όμως? 

Στους μικρούς οφειλέτες δηλ. στην απάντηση του αντιδημάρχου ότι  έχουμε 

εισπράξει από την ΔΕΗ δηλ. μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη, δεν μας καλύπτει 

γιατί μπορεί να μιλάμε για μικρούς οφειλέτες για ανθρώπους που υποφέρουν 

οικονομικά. Κι εκεί είναι που πατάει ο Δήμος , που μπορεί να τα εισπράξει και τα 

παίρνει και φαίνεται ότι έχει εισπραξιμότητα κλπ. Στους μεγάλους οφειλέτες ποσά 

που είναι 50χιλ, 80χιλ., 150 χιλ., 110 χιλ., είναι και γνωστοί και είναι και χρόνια 

δεν υπάρχει καμία κίνηση. Γι αυτό κάνουμε αυτή την ερώτηση Πως μπορεί να 

κινηθεί παραπάνω ο Δήμος? και να βάλουμε και την εξής πλευρά, ότι πάντα οι 

μεγάλοι επιχειρηματίες - οφειλέτες μπορούνε νόμιμα, παράνομα με όλους τους 
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δυνατούς τρόπους να κάνουν ότι τους καπνίσει για να οικονομάνε από όλες τις 

μπάντες και ο λαός είναι αυτός που θα την πληρώνει διπλά και τριπλά είτε με τα 

πρόστιμα είτε με τα παράβολα είτε με τα τέλη είτε με την κρατική φορολογία. 

Γι’αυτό βάζουμε αυτή την διαχωριστική γραμμή εμείς και λέμε από που τα παίρνει 

ο δήμος, το κράτος, η περιφέρεια και που τα δίνει στο τέλος.>> 
 

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση - Έκθεση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τον Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2021, το 

Προσάρτημα Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την Έκθεση Ελέγχου επί του 

Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 του 

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

31ης Δεκεμβρίου 2021 με το Πιστοποιητικό αρμοδίως υπογεγραμμένο, τις  τοποθετήσεις, 

τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και τις απαντήσεις που δόθηκαν, , καθώς και τις 

ισχύουσες νομικές διατάξεις,  μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 19 υπέρ και 10  κατά  (κ.κ. Πρεκετές, Κοκοτσάκης, Δήμου, Αβραμίδου, 

Σκιαδιώτη, Γιαννέζος, Λασκαρίδης, Ζήσης, , Μαλαθούνης, Μπάντος) για τους λόγους που 

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

που αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

Την έγκριση του Ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2021 – 20ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 

Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021), σύμφωνα με την 585/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (βάσει του 

άρθρου 1 Π.Δ. 315/1999) καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή , τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζ ε η κα 

Ασημακοπούλου .  

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  209/27-12-2022.    
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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