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ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 120/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζ. 32/2021 ειδικής κεηθηήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο 
 
 

 ΘΔΜΑ: «σδήηεζε και λήυε απόθαζες ζτεηικά με ηεν έγκριζε ηοσ 
απολογιζμού, ιζολογιζμού και ηφν αποηελεζμάηφν τρήζες έηοσς 
2020 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Αταΐας» 

 
 
ηελ Κάησ Αραΐα, ζήκεξα ηελ πρώηε  (1ε ) ηνπ κελφο Γεκεμβρίοσ (12οσ) ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο είθνζη 

έλα (2021), εκέξα Σεηάρηε  θαη ψξα 19.30, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ζπλήιζε ζε 
εηδηθή Μεηθηή Γεκφζηα πλεδξίαζε, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 11857/26.11.2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ  θ. Βαζίιεηνπ Αξηζη. Γθνηζφπνπινπ θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67,  ηνπ λ. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 
¨ΚΛΔΗΘΔΝΖ¨, ηηο δηαηάμεηο ησλ απφ 11/03/2020 (ΦΔΚ Α' 55/11-03-2020) θαη 30/03/2020, (ΦΔΚA΄ 
75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 
θνξσλντνχ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εγθ.426/77233/13.11.2020 ΤΠ.Δ. ¨ θαη ζχκθσλα κε ηηο Δγθπθιίνπο 40 κε Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 κε 
Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 κε Α.Π. 24735/21.09.2021 ηνπ ΤΠ.Δ θαη ηελ εγθχθιην  643/24.09.2021 (ζρεηηθά 
έγγξαθα 18318/13-03-2020 Τ.Π.Δ.. & 33282/29.05.2020) θαη ηελ ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ. 72486/19.11.2021 (ΦΔΚ 
5401/20.11.2021 ηεχρνο Β’) γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνινχζεζε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ Μεηθηή (δηα δψζεο θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο) 
ζπλεδξίαζε  ηνπ ζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην  643/24.09.2021 ηνπ ΤΠ.Δ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη απφ ηα είκοζι επηά  
(27) μέλε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δήισζαλ παξφληα ηα είκοζι  (20) μέλε: 
 

Παρόνηες Απόνηες 

1. Γθνηζφπνπινο Βαζίιεηνο ηνπ Αξηζηείδε (πξφεδξνο)  
2. Οξιψθ Κπξηάθνο ηνπ Ησάλλε 
3. Μπνπρέινο Αλδξέαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
4. Σαπεηλφο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ (κε ηειεδηάζθεςε) 
5. Κακπέξνο Ζιίαο ηνπ Υξήζηνπ  
6. Μάιιηαξεο Γξεγφξηνο ηνπ Βαζηιείνπ 
7. Παλαγησηνπνχινπ Πελειφπε ηνπ Αξγπξίνπ 
8. ηαπξνγηαλλφπνπινο ππξίδσλ ηνπ Γεσξγίνπ  
9. Παιαηνιφγνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ  
10. Βεξξφπνπινο Αλαζηάζηνο ηνπ Άγγεινπ 
11. Πνπιίδαο Αζαλάζηνο ηνπ Νηθνιάνπ  
12. Νηθνιάνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ  
13. Ληάθνο Φίιηππνο ηνπ Άγγεινπ 
14. Ραπηαθφπνπινο Αζαλάζηνο ηνπ Παλαγηψηε  
15. Μαπξφγηαλλεο Γηνλχζηνο ηνπ Παλαγηψηε 
16. Σξαράλεο ππξίδσλαο ηνπ Αλδξέα 

1. Καξαληδάο Άγγεινο ηνπ Βαζηιείνπ  
2. Οηθνλνκφπνπινο Ζιίαο ηνπ Αλδξέα 
3. Μπαρξάο Ξελνθψληαο ηνπ Ησάλλε 
4. ηαζφπνπινο Αλδξέαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
5. Γεκφπνπινο ππξίδσλαο ηνπ Ησάλλε 
6. Οηθνλνκφπνπινο Νηθφιανο ηνπ Γεσξγίνπ 
7. Αλδξηθφπνπινο Γεψξγηνο ηνπ Υξήζηνπ 

 
   (νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-7248619-11-2021-%cf%86%ce%b5%ce%ba-540120-11-2021-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-7248619-11-2021-%cf%86%ce%b5%ce%ba-540120-11-2021-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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17. Οξδίηεο Αιέμηνο ηνπ ππξίδσλνο 
18. ηεξγηφπνπινο Άγγεινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
19. Κνπλάβεο Παλαγηψηεο ηνπ Αλδξέα  
20. Θαλφπνπινο Αιέμηνο ηνπ Γεκεηξίνπ  

 
 
ηε ζπλεδξίαζε δελ πξνζθιήζεθαλ νη Πξφεδξνη ησλ πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ ησλ ηεο επηβνιήο ηήξεζεο 
ησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ ηνχ covid-19. 

ηε ζπλεδξίαζε δήισζε παξψλ ν δήκαξρνο Γπηηθήο Αραΐαο πσρίδφν Νικ. Μσλφνάς, ν νπνίνο 
θιήζεθε ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ηζρχεη. 

ηε ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ  νθία Γεκ. Κνχθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ. 

Γηεπθξηλήζεηο: 

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ ν θ. Σδψξαο Φαίδσλαο Οξθσηφο Λνγηζηήο,  ε θ. Αγγειηθή 
Γεσξγηνπνχινπ, Γηεπζχληξηα ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη  Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ν 
θ. Φψηεο  Φξάγθνο, ππάιιεινο ηνπ γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ & Λνγηζηεξίνπ ηνπ ηκήκαηνο 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

  Πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε κεηά ηηο παξνπζίεο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνλ Γξακκαηέα, ν θ. 
Οηθνλνκφπνπινο Νηθφιανο.  

 ηε ζπλεδξίαζε ζπλδέζεθαλ κε ηειεδηάζθεςε νη θ.θ. Σαπεηλφο Κσλζηαληίλνο, , Πνπιίδαο Αζαλάζηνο, 
θαζψο θαη ν Πξφεδξνο θ. Γηνλχζηνο Βαβαξνχηαο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Βαζίιεηνο Γθνηζφπνπινο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη 
ν δήκαξρνο  θ. ππξίδσλ Νηθ. Μπισλάο εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο  «σδήηεζε 
και λήυε απόθαζες ζτεηικά με ηεν έγκριζε ηοσ Απολογιζμού, Ιζολογιζμού και ηφν Αποηελεζμάηφν 
Υρήζες Οικονομικού Έηοσς 2020 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Αταΐας.», αθνχ επραξίζηεζε ηνπο 
παξεπξηζθφκελνπο ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θ. 
Φαίδσλα Ε. Σδψξα, θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηελ Γ/ληξηα ησλ Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ θ. Αγγειηθή Γεσξγηνπνχινπ θαη ηνλ θ. Φψηε Φξάγθν, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

[Με ηηο παξ.1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06), νξίδνληαη ηα 
εμήο:   

«1. Έσο ην ηέινο Μαΐνπ, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ ππνβάιιεη δηα  κέζνπ ηνπ 
δεκάξρνπ ζηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ινγαξηαζκό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ  έηνπο πνπ έιεμε. Τα 
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν ινγαξηαζκόο ηεο δηαρείξηζεο νξίδνληαη κε  ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 175. Ο ινγαξηαζκόο ππνβάιιεηαη εληαίνο,  αλεμάξηεηα από ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ηπρόλ γίλεη, 
σο πξνο ηα πξόζσπα εθείλσλ πνπ  ελεξγνύλ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία. 

2. Μέζα ζε δύν (2) κήλεο αθόηνπ παξέιαβε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ηα  πξνειέγρεη θαη, 
ην αξγόηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ  απνινγηζκό θαη, πξνθεηκέλνπ γηα 
Δήκνπο πνπ εθαξκόδνπλ ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην Δήκσλ  θαη Κνηλνηήησλ, ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεσο, καδί κε έθζεζή ηεο ζην  δεκνηηθό ζπκβνύιην. 

3. Ο ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθό  ζπκβνύιην, 
ειέγρνληαη από έλαλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή. 

Οη Δήκνη πνπ εθαξκόδνπλ ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην ππνρξενύληαη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ  νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή  θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο απηνύ. 

Ο νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  (ηζνινγηζκνύ, 
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη  πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Δήκνπ, 
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εθαξκόδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί  ην Σώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ - Λνγηζηώλ, νη 
νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλώλ  ειεγθηηθώλ πξνηύπσλ. Σην ρνξεγνύκελν 
πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο -  ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ν Δήκνο εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθό 
ινγηζηηθό ζρέδην Δήκσλ θαη  Κνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 
Κώδηθα θαη ησλ  αληίζηνηρσλ θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνύλ ην νηθνλνκηθό, ινγηζηηθό 
θαη  δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα ησλ Δήκσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη όιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ  αθνξνύλ ζε 
ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή νξζόηεηα  θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ 
ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Εθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο ππνρξενύηαη λα  θαηαξηίδεη θαη έθζεζε 
ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα όζα πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρό  ηνπ, παξαζέηνληαο, επηπξνζζέησο 
θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα. Η έθζεζε  ειέγρνπ ππνβάιιεηαη από ηνλ νξθσηό ειεγθηή - 
ινγηζηή ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ζηνλ  Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

4. Τν ζπκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ αθόηνπ παξέιαβε ηνλ απνινγηζκό ή θαη 
ηνλ  ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεωο θαη ηελ έθζεζε ηεο δεκαξρηαθήο 
επηηξνπήο  απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ 
θαη  δηαηππώλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηόλ, ζε εηδηθή γηα απηόλ ην ζθνπό  ζπλεδξίαζε. 

Σηνπο Δήκνπο πνπ εθαξκόδνπλ θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην παξίζηαηαη θαη ν δηεπζπληήο ησλ νηθνλνκηθώλ 
ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ ζηελ αλσηέξσ εηδηθή ζπλεδξίαζε, επίζεο  θαιείηαη θαη παξίζηαηαη θαη ν νξθσηόο 
ειεγθηήο - ινγηζηήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο  ζπλέηαμε ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ. Η απνπζία ηνπ 
νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή ή ηνπ  αλαπιεξσηή ηνπ δελ επεξεάδεη ηε ιήςε απόθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ππό 
ηνλ όξν όηη  απνδεηθλύεηαη ε εκπξόζεζκε πξόζθιεζή ηνπ ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε. 

Ο δήκαξρνο κε έγγξαθό ηνπ θνηλνπνηεί ηελ απνπζία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή από ηε  ζπλεδξίαζε ζην 
Σώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ, ην ζπκβνύιην δε, έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνλ  νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή πνπ 
δελ πξνζήιζε, από επόκελν έιεγρν ζην Δήκν. 

5. Ο απνινγηζκόο ή θαη ν ηζνινγηζκόο κε ην πηζηνπνηεηηθό θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ  νξθσηνύ ειεγθηή - 
ινγηζηή, καδί κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπσο 
ηζρύεη, ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζην  Ειεγθηηθό Σπλέδξην, κέζα ζε έλαλ (1) κήλα αθόηνπ εθδόζεθε ε πξάμε 
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνύκελε παξάγξαθνο θαη ε ππνβνιή ηνπ  αλαθνηλώλεηαη 
ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ απνινγηζκνύ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ζην Ειεγθηηθό Σπλέδξην,  επηβάιινληαη 
ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 774/1980 θαη  παξάιιεια δηελεξγείηαη έθηαθηνο 
γεληθεπκέλνο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ Δήκνπ, κεηά από  απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ 
Σπλεδξίνπ, πνπ εθδίδεηαη είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά  από αίηεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο» 

Επίζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην N. 3548/07 άξζξν 6 παξ 7, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα δεκνζίεπζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ, απνινγηζκώλ, ηζνινγηζκώλ θαη 
ινηπώλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνύ, θαζώο θαη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ θαη 
απνινγηζκώλ Ο.Τ.Α. β΄ βαζκνύ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εθεκεξίδεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην δήκν ή ηελ 
θνηλόηεηα, ζηελ νπνία εδξεύεη ν θνξέαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ γίλνληαη ε δεκνζίεπζε θαη νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ απόθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 3548/07. Σε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνηα 
εθεκεξίδα, νη αλσηέξσ δεκνζηεύζεηο θαηαρσξίδνληαη ζε εθεκεξίδα πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο εληόο ησλ νξίσλ 
ηνπ λνκνύ ζηνλ νπνίν εδξεύεη ν δήκνο ή ε θνηλόηεηα. 

Επεηδή ν Δήκνο Δπηηθήο Αραΐαο εθαξκόδεη θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην, ν Δήκαξρνο κεηά από 
δηαπξαγκάηεπζε θαη κε ηελ αξηζ.327/2020 (ΑΔΑ:ΦΞΦΚΧ9Ν-ΤΡΝ) απόθαζή ηνπ αλέζεζε ηνλ έιεγρν ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζηελ εηαηξεία νξθσηώλ ινγηζηώλ «Σπλεξγαδόκελνη 
Οξθσηνί Λνγηζηέο Αλώλπκε Εηαηξεία Οξθσηώλ Ειεγθηώλ» κε ηελ νπνία ππεγξάθε ζύκβαζε από ηελ νπνία 
πξνθύπηεη όηη ν έιεγρνο ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο ζα εθηειεζηεί από ηνλ νξθσηό ειεγθηή – ινγηζηή θ. Τδώξα 
Φαίδσλα κε ΑΜ.ΣΟΕΛ: 14911 (ηαθηηθό ειεγθηή). Ο αλσηέξσ Οξθσηόο Ειεγθηήο -Λνγηζηήο κεηά ηνπο 
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηνλ απνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο 
γηα ην νηθνλ. έηνο 2020 πξνέβε  ζηε ζύληαμε πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ θαη έθζεζεο ειέγρνπ. 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, κε ηελ αξηζ. 238/2021 (ΑΔΑ: ΧΕ1ΜΧ9Ν-ΔΜΖ) απόθαζή ηεο ζύκθσλα κε 
ηελ νπνία θαηάξηηζε ηνλ απνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Δήκνπ ηεο ρξήζεο 2020, 
ππέβαιιε ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ Απνινγηζκό, Ιζνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020,  πξνο έγθξηζε 
καδί κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζρεηηθή έθζεζε].  

 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Γήκαξρνο είπε: 
 
Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. 
 
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ είλαη ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εθθξάδεηαη 

κε ηε ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, πξνζάξηεκα έθζεζε Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο). Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην – ην ζεκαληηθφηεξν θαη αλψηαην πνιηηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ – πξέπεη λα 
έρεη ηνλ πξψην ιφγν ζηελ θαηάξηηζή ηνπ καδί κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα δηαηππψλεη θξίζεηο, 
πξνηάζεηο, απφςεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, ζαλ ην θαη’ εμνρήλ φξγαλν δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ο Ηζνινγηζκφο φπσο νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδεηε είλαη κηα θσηνγξαθία ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ Γήκνπ καο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε απνηππψλεηαη ε πεξηνπζηαθή 
θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ ζηηο 31.12.2020. Σν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθείλα, κέζσ 
ησλ νπνίσλ απνπιεξψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ καο. Σα απνηειέζκαηα ρξήζεο δείρλνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δήκνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 

Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 
Πξνρσξάκε ζηελ αλάγλσζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή γηα ηε ρξήζε 

2020. 
Σνλ ιφγν έιαβε ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο θ. Φαίδσλαο Ε. Σδψξαο, ν νπνίνο αλέγλσζε ζηα κέιε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 2020 (1 Ηαλνπαξίνπ – 31 
Γεθεκβξίνπ 2020) ηνπ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ. 

 
Καηφπηλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ηνπνζεηήζεθαλ σο εμήο 

(αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαζψο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηελ απνκαγλεηνθψλεζε):  

O θ. Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Δπηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «πλεξγαζία Γπκαίσλ Πνιηηψλ» 
ζπκθσλεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο έηνπο 2020 ηνπ 
Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο.  
 

Ο θ. Άγγεινο ηεξγηφπνπινο  Δπηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «ΔΛΠΗΓΑ Διεχζεξνη Πνιίηεο 
Γπηηθήο Αραΐαο», αλαθεξφκελνο ζην ζέκα είπε φηη ’δελ ζπκθσλεί, θξαηάεη επηθχιαμε επί ηεο έθζεζεο 
Διέγρνπ επί ησλ Πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεσο 2020 θαη θαηαςεθίδεη ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ θαη ηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεο έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο’’. 

 
Ο θ. Αιέμηνο Θαλφπνπινο, Δπηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» ιαβψλ ηνλ 

ιφγν ιέεη φηη:  Ο παξφλ απνινγηζκφο δελ ‘’απαληάεη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ , γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε 
θαη ζηηο πξφζθαηεο  πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ ηνλ Γήκν καο , γηα ην ιφγν απηφ δελ ηνλ ςεθίδεη’’.  

ηε ζπλέρεηα ηνλ ιφγν ιακβάλεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Ληάθνο Φίιηππνο, ν νπνίνο θαη απηφο κε ηε 
ζεηξά ηνπ εθθξάδεη ηελ πξφζεζε λα θαηαςεθίζεη ηνλ απνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 
έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο. 

Σέινο ηνλ ιφγν ιακβάλεη ν Αληηδήκαξρνο θ. ηαπξνγηαλλφπνπινο ππξίδσλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη 
ζηελ έθζεζε ηνπ απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο έηνπο 2019. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν Γήκαξρνο θ. Μπισλάο, ν 
Αληηδήκαξρνο θ. ηαπξνγηαλλφπνπινο, νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο θ. 
Σδψξαο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ν θ. Γήκαξρνο επραξηζηεί ηφζν ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή θ. Σδψξα, φζν θαη 
ηε Γηεπζχληξηα θ. Γεσξγηνπνχινπ θαη ηνλ ππάιιειν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θ. Φψηην Φξάγθν γηα ηελ 
παξνπζία ηνπο ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. 
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Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ θαη:  
 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Ε.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010),  

  ην άξζξν 163 ηνπ Ν. 3463/2006 

 ην άξζξν 6 παξ 7 ηνπ N. 3548/2007  

 ηελ ππ’ αξηζ. 327/2020 (ΑΓΑ: ΦΞΦΚΧ9Ν-ΤΡΝ) απφθαζε Γεκάξρνπ 

 ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γ.. απφ ηνλ νξθσηφ 
ειεγθηή – ινγηζηή 

 ηελ ππ’ αξηζ. 238/2021 (ΑΔΑ: ΧΕ1ΜΧ9Ν-ΔΜΖ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
ππνβνιή ηνπ απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη 
ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

 ηνλ απνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΖΦΙΑ 
με υήθοσς σπέρ δέκα οκηώ (18) και υήθοσς καηά ηρεις (3) 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνχ, Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ έηνπο 2020, φπσο 
εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

2. Σε δεκνζίεπζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νξίδεηαη ζην N. 3548/07 άξζξν 6 παξ. 7. 

3. Σελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 
3202/2003 ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, κεηνςεθνχλησλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ Άγγεινπ 
ηεξγηφπνπινπ, Αιέμηνπ Θαλφπνπινπ θαη Φίιηππνπ Ληάθνπ. 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 120/2021. 

Γη’ απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 
  

 
 

Ακριβές απόζπαζμα 
 

Ο Πρόεδρος  
  ηοσ Γεμοηικού σμβοσλίοσ 

 
 
 
 

  ΒΑΙΛΔΙΟ ΑΡΙΣ. ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  
 

Ο Πρόεδρος  
ηοσ Γεμοηικού σμβοσλίοσ 

Βαζίλειος Αριζη. Γκοηζόποσλος 
[σπογραθή] 

Ο δήμαρτος 
Γσηικής Αταΐας 

πσρίδφν Νικ. Μσλφνάς  
              [σπογραθή] 

Σα μέλε ηοσ 
Γεμοηικού σμβοσλίοσ 

[σπογραθές] 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

 Αξία κτήσεως Αποσβεσθέντα Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβεσθέντα Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.190.737,74 1.587.711,08 603.026,66 2.155.082,53 1.443.244,64 711.837,89 Ι. Κεφάλαιο 26.179.707,10 25.808.533,80

2.190.737,74 1.587.711,08 603.026,66 2.155.082,53 1.443.244,64 711.837,89 26.179.707,10 25.808.533,80

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 17.800.619,60 0,00 17.800.619,60 17.771.063,70 0,00 17.771.063,70 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών

1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 2.498.406,54 1.624.828,75 873.577,79 2.482.213,81 1.542.078,86 940.134,95 και χρεογράφων 71.371,36 71.371,36

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 22.068.184,78 17.863.570,29 4.204.614,49 22.013.995,73 17.361.727,74 4.652.267,99 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 17.054.068,44 17.857.342,49

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 310.938,91 187.983,14 122.955,77 310.938,91 179.144,56 131.794,35 4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν 26.639,02 26.639,00

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες,Δάση 3.420.702,30 0,00 3.420.702,30 3.420.702,30 0,00 3.420.702,30 ΙV. 17.152.078,82 17.955.352,85

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 10.649.387,38 7.179.786,27 3.469.601,11 10.649.387,38 6.757.347,91 3.892.039,47 Αποτελέσματα εις νέο 

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.632.035,50 1.333.414,42 298.621,08 1.632.035,50 1.251.314,46 380.721,04 Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο -1.968.530,68 -2.538.058,93

3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.043.647,24 1.887.324,62 156.322,62 2.004.496,91 1.869.143,64 135.353,27 -1.968.530,68 -2.538.058,93

3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 10.047.207,75 4.459.951,35 5.587.256,40 9.765.502,11 4.111.819,86 5.653.682,25

4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 401.658,45 375.196,77 26.461,68 382.402,49 372.100,67 10.301,82 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 41.363.255,24 41.225.827,72

5. Μεταφορικά μέσα 1.719.025,21 1.614.308,30 104.716,91 1.719.025,21 1.591.090,70 127.934,51

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.779.237,44 2.455.233,27 324.004,17 2.704.289,54 2.378.340,78 325.948,76 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 413.766,92 0,00 413.766,92 550.829,50 0,00 550.829,50 1. Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού λογω 

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 75.784.818,02 38.981.597,18 36.803.220,84 75.406.883,09 37.414.109,18 37.992.773,91 εξόδου από την υπηρεσία 150.460,89 138.276,13

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 2. Λοιπές προβλέψεις 455.725,67 719.494,47

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 606.186,56 857.770,60

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 2.690.711,90 2.690.711,90

           Προβλέψεις για υποτίμηση 142.300,69 2.548.411,21 142.245,46 2.548.466,44 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.548.411,21 2.548.466,44 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 39.351.632,05 40.541.240,35 2. Δάνεια τραπεζών 2.167.775,06 2.356.158,89

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.167.775,06 2.356.158,89

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.625.750,16 4.300.302,48 1. Προμηθευτές 528.056,23 815.450,38

Μείον: Προβλέψεις 2.057.144,22 2.568.605,94 2.059.175,96 2.241.126,52 5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 65.112,81 13.865,71

11. Χρεώστες διάφοροι 9.549,37 13.436,23 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 36.852,10 2.307,56

2.578.155,31 2.254.562,75 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

ΙV. Διαθέσιμα στην επόμενη χρήση 260.542,64 182.406,04

1. Ταμείο 4.029,96 7.920,46 11. Πιστωτές διάφοροι 89.344,69 186.034,97

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.426.919,92 1.770.260,12 979.908,47 1.200.064,66

2.430.949,88 1.778.180,58 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.147.683,53 3.556.223,55

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 5.009.105,19 4.032.743,33

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 7.743,75 11.133,50 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 378.197,10 594.874,92 1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 232.579,42 252.008,12

385.940,85 606.008,42 232.579,42 252.008,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 45.349.704,75 45.891.829,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 45.349.704,75 45.891.829,99

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 22.952.745,54 21.789.317,52 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 22.952.745,54 21.789.317,52

22.952.745,54 21.789.317,52 22.952.745,54 21.789.317,52

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.699.427,86 2.886.704,15 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 585.149,18 711.527,53

2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 489.641,20 469.404,38 Μείον: 'Ελλειμα προήγούμενων χρήσεων -2.538.058,93 -3.233.057,18

3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 4.484.396,99 4.858.969,05 Σύνολο -1.952.909,75 -2.521.529,65

Σύνολο 7.673.466,05 8.215.077,58 Μείον: Φόρος εισοδήματος -15.620,93 -16.529,28

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 6.403.427,00 6.554.579,74 Έλλειμμα εις νέο -1.968.530,68 -2.538.058,93

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 1.270.039,05 1.660.497,84

Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις) 2.682,30 2.177,91

Σύνολο 1.272.721,35 1.662.675,75

Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.169.913,28 2.256.922,39 9.329.277,56

              3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 3.105,43 2.173.018,71 3.626,32 2.260.548,71 8.744.128,38

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -900.297,36 -597.872,96 585.149,18

Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 12.475,41 20.620,10

             Μείον: 

              2. Προβλέψεις υποτιμήσεων τίτλων και χρεογράφων 55,23 10.790,53

              3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 109.191,43 109.246,66 -96.771,25 91.909,04 102.699,57 -82.079,47

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -997.068,61 -679.952,43

ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

                1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.444.424,53 1.376.353,14

                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 196.229,27 84.504,69

                4.  Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων Χρήσεων 0,00 1.640.653,80 0,00 1.460.857,83

   Mείον:   

                1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 57.804,87 68.006,18

                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 631,14 1.371,69

                 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 0,00 58.436,01 1.582.217,79 0,00 69.377,87 1.391.479,96

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 585.149,18 711.527,53

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.711.954,44 1.639.181,45

               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.711.954,44 0,00 1.639.181,45 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)  ΧΡΗΣΕΩΣ 585.149,18 711.527,53

Κάτω Αχαΐα, 5 Νοεμβρίου  2021

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Δ. ΦΩΤΙΟΣ

 ΑΔΤ: Χ 800927 Α.Δ.Τ.: ΑΜ 314446 Α.Δ.Τ.: ΑΝ 802429

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020  10η Χρήση (1η Ιανουαρίου 2020 - 31η Δεκεμβρίου 2020),  Ποσά σε ευρώ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Φαίδων Ζ. Τζώρας

  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ.: Φ 219336

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 14911

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δυτικής Αχαίας 

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1,2 και 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Δεν μας προσκομίστηκαν πιστοποιητικά από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή σχετική επιστολή από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου αναφορικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, για την περίπτωση που
υπάρχουν ακίνητα για τα οποία δεν καταστεί δυνατό να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά ιδιοκτησίας.
2. Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου υπάρχουν επίδικες και εξώδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Δήμου, συνολικού ποσού 6.377.097,91 ευρώ. Για αντιμετώπιση των ανωτέρω επίδικων και εξώδικων απαιτήσεων τρίτων έχει σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ποσού 455.725,67 ευρώ.
Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για να κρίνουμε αν η σχηματισθείσα από τον Δήμο πρόβλεψη για εκκρεμείς δίκες είναι επαρκής.
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές από για τις χρήσεις 2015 έως και 2020. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από τον Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για
γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στο λογαριασμό Γ.ΙΙΙ.1. « Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται και η αξία κτήσεως της συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο μίας Δημοτικής Επιχείρησης, συνολικού ποσού 222.591,28 ευρώ. Η εσωτερική λογιστική αξία της παραπάνω συμμετοχής με βάση τον τελευταίο
διαθέσιμο ισολογισμό της 31.12.2019, υπολείπετε της αξίας που εμφανίζεται στον ισολογισμό, κατά ποσό ευρώ 193.644,59. Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη υποτίμησης, επειδή δεν απαιτείται από το εφαρμοστεό λογιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Στη γνώμη μας
δεν διατυπώνουμε επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020.Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας
και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.
β) Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999).
γ) Ο προσδιορισμός της αξίας των α) Γηπέδων - Οικοπέδων ποσού 17.686.051,21 ευρώ, β) Ορυχείων, Μεταλλείων, Λατομείων, Αγρών, Φυτειών, Δασών ποσού 3.420.702,30 ευρώ και γ) Κτιρίων και τεχνικών έργων ποσού 8.999.728,74 ευρώ έγινε με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων
που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

ΑΔΑ: 64ΨΜΩ9Ν-ΠΛ8
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