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Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων
αποτελέσματα χρήσεως και προσάρτημα).

χρήσεως

2019

(ισολογισμός-

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11298/26.06.2020 πρόσκληση του
Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75:
«Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος)
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΛΙΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη
απόφασης για τον
Προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 (ισολογισμόςαποτελέσματα χρήσεως και προσάρτημα).
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής :
Έχει υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (17η
χρήση – 01.01.2019 -- 31.12.2019), η κατάσταση λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου
2019 (01.01.2019 -- 31.12.2019) και το προσάρτημα του Ισολογισμού (των οποίων τα μέλη της Ο. Ε.
έλαβαν γνώση).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 2 του Ν. 3463/06, η δημαρχιακή επιτροπή
(πλέον οικονομική επιτροπή), μέσα σε δυο μήνες αφότου παρέλαβε τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως, τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε μέρες μετά τη λήξη του διμήνου,
υποβάλλει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
Στο Δήμο Π. Φαλήρου εφαρμόζεται το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και επομένως
υποβάλλονται τα προαναφερόμενα στοιχεία, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/06.
Ακολούθως εισηγείται τη λήψη απόφασης για τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2019 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 1 παρ. 4.1.501 του ΠΔ 315/1999 και του άρθρου 163 του Ν. 3463/06».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 ( Κ.Δ. & Κ. ), τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 4.1.501 του ΠΔ
315/1999, την υπ’αρ. 336/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ρ9ΒΩΞΕ-ΜΚΔ) περί ψήφισης του πρ/σμού
οικ. έτους 2019, τη με αρ. 17/2020 ΑΔΣ, τα υποβληθέντα στοιχεία, την εισήγηση της υπηρεσίας και
μετά από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως και
Προσάρτημα), ως κατωτέρω:
2. Καταρτίζει και υποβάλλει την έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής
απόφασης, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή
μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για
λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές
πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική
προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της
ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου
από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται
από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση,
εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν
σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της.
Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται
στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να
ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 140/2020
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος
νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.
2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ
φορέων.»
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Π ΡΟ ΣΑΡΤΗ ΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την
οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση
της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του
ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι
υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των
κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που
απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις,
όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν
αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων
στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό
προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε
περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές
αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του
μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής
καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή
του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(1α) Οι αξίες κτήσης των λογαριασμών «Γήπεδα-Οικόπεδα» ευρώ 51.255.312,70 και «Κτίρια και τεχνικά έργα»
ευρώ 30.425.362,66, προσδιορίσθηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που
προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από
αυτές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου του Δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα
τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/30.12.1999.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως εξής :
1
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α) Η Συμμετοχή στη Διαδημοτική Επιχείρηση, (Ελληνική Διαδημοτική Εταιρεία Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών), με καταβλημένο κεφάλαιο ποσού ευρώ 6.000,00, έχει υποτιμηθεί στο σύνολό τους καθόσον η εταιρεία
τελεί υπό εκκαθάριση με τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31.12.2009, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999.
β) Η Συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρεία, «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ», αποτιμήθηκε στην τρέχουσα αξία που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της
εταιρείας, την 31.12.2018, όπως προβλέπεται από το Π.Δ 315/1999.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Τα αποθέματα, (πρώτες και βοηθητικές ύλες) αποτιμήθηκαν την 31.12.2019 με την μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους σε ευρώ 282.332,12.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας,
εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που
εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη
μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως
από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του
παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών
αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των
λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο
νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή
εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού
Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας στο τέλος του παρόντος με τα στοιχεία που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων – εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές
που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην
κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες
γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως
και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (2) «συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων» Β (3)
«τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η
απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά
σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο
προσάρτημα.
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Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» ποσού ευρώ 60.415,95 αφορά στο αναπόσβεστο υπόλοιπο κατά
την 31.12.2019 των λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ κατά ποσό ευρώ 60.415,51, των αρχιτεκτονικών, γεωλογικών και
λοιπών μελετών, κατά ποσό ευρώ 0,41 και των εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων κατά το ποσό των ευρώ 0,03.
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Ανάλυση των συνδεμένων επιχειρήσεων ακολουθεί στο επόμενο άρθρο.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων
(είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά το σύνολο των συμμετοχών του Δήμου κατά την αξία κτήσης
τους και την αξία αποτιμήσεώς τους την 31.12.2019:

0,72%

6.000,00

Διαφορές
αποτίμησης
Συμμετοχής
31.12.2018
-6.000,00

4,4353%

13.011,94
19.011,94

-6.607,53
-12.607,53

% Μετοχικού
Κεφαλαίου

Επωνυμία Επιχείρησης
ΕΔΕΧΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ)
Σύνολο

Αξία Κτήσης

Τρέχουσα
Αξία
31.12.2018
0,00

6.404,41
6.404,41

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του
ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.
Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών
ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού
(διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου της 31.12.2019 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 35.339.627,38.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "Λοιπές προβλέψεις"
όταν είναι αξιόλογες.
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Οι λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 994.727,90 αφορούν κατά το ποσό των ευρώ 903.727,90 σε προβλέψεις για
κάλυψη τυχόν καταβολής αποζημιώσεων από το Δήμο για αγωγές τρίτων και εργαζομένων σε βάρος του, που
εκκρεμούν δικαστικά και κατά το ποσό των ευρώ 91.000,00 σε πρόβλεψη για το Φόρο Εισοδήματος της χρήσης 2019 η
οποία θα τακτοποιηθεί με την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως
τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία
λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της
φύσεως και της μορφής τους.
Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου,
εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις
απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο).
Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν.
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα" , 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , 56.00 "έσοδα επόμενων χρήσεων’’, 36.90 "λοιποί μεταβατικοί
λογαριασμοί ενεργητικού", 56.93 "αναμενόμενα έσοδα από πολεοδομικά πρόστιμα ", 36.94 "ταμειακές διαφορές
εισπράξεων" και 56.94 "ταμειακές διαφορές πληρωμών" αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
1) Στο κονδύλι «Έξοδα επόμενων χρήσεων» ποσού ευρώ 70.117,79 περιλαμβάνονται αμοιβές προσωπικού Α’
15νθημέρου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν στη χρήση 2019.
2) Τα «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» συνολικού ποσού ευρώ 1.414.070,22 αναλύονται ως εξής:

- Έσοδα από Δημοτικούς Φόρους - Τέλη χρέωσης
εκκαθαρίσεων ΔΕΗ και λοιπών παρόχων ρεύματος
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019
- Επιχορήγηση για τα αδέσποτα ζώα
- Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου
2019 εργαζομένων με 5μηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ
Σύνολο

€
«

1.403.280,51
4.746,04

«
€

6.043,67
1.414.070,22

3) Τα «Έσοδα επόμενων χρήσεων» ποσού ευρώ 123.023,26 αφορούν σε επιχορηγήσεις για την λειτουργία του
ΚΕΠ που έχουν εισπραχθεί από προηγούμενη χρήση και δεν έχουν διατεθεί έως την 31.12.2019.
4) Τα «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» συνολικού ποσού ευρώ 1.231.328,13 αναλύονται ως εξής:

- Έξοδα για δαπάνες ηλεκτροδότησης και προμήθειες ΔΕΗ
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019
- Δόσεις ΕΣΔΝΑ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2019
- Εισφορά ΣΥΔΝΑ χρήσης 2019
- Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου
2019 εργαζομένων με 5μηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ

€
«
«

153.980,96
761.270,00
142.651,53

«

6.043,67
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- Αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές αιρετών δουλευμένες
- Χορήγηση γαμήλιων επιδομάτων για τη χρήση 2019 σε
άπορες κορασίδες σε εκτέλεση του σκοπού του
Κληροδοτήματος Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού δουλευμένα
Σύνολο

«

17.252,03

«
«
€

20.000,00
130.129,94
1.231.328,13

4) Οι «Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού» και οι «Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού»
συνολικού ποσού ευρώ 554.376,99, αφορούν σε αναμενόμενα έσοδα από πολεοδομικά πρόστιμα χρήσεων 2013
έως και 2019 βεβαιωμένα στη Δ.Ο.Υ. για λογαριασμό του Δήμου.
9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή
είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές
ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες
επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Στα κονδύλια «Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» και «Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου
Λογιστικού», ποσού ευρώ 36.851.812,32 παρακολουθείται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση αυτού και
ο απολογισμός εσόδων και εξόδων κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 του Π.Δ. 315/1999.
Στα κονδύλια «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων»
και «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων», ποσού ευρώ
623.211,47 περιλαμβάνονται οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση
συμμετοχής σε διαγωνισμούς με ημερομηνία λήξης πέραν της 31.12.2019.
10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο
παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς
τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις)
αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Υφίστανται δοσμένες εγγυήσεις στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. εταιρεία φυσικού αερίου ποσού ευρώ 160,00 και στη ΔΕΗ
ποσού ευρώ 567,18.
11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη
των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για
συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Τα έξοδα παράστασης, κινήσεως των οργάνων διοίκησης του Δήμου στη χρήση 2019 και των εργοδοτικών
εισφορών ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 135.215,07 και ευρώ 28.957,29 αντίστοιχα, σύμφωνα και με τον υπ’ αριθ.
3463/2006, άρθρο 136 του Δ. Κ. Κ..
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν
δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης και οφείλονται κατά την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των
ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή
οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα

379

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
-Τακτικό Μόνιμο προσωπικό
-Αορίστου χρόνου προσωπικό
-Σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό
-Ορισμένου χρόνου προσωπικό
-Με ασφαλιστικά μέτρα (δικαστική εντολή)
-Προσωπικό με σχέση εντολής-μετακλητοί υπάλληλοι
-Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος
-Πρακτική Άσκηση

248
106
1
14
2
4
2
2

Σύνολο

379

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
60.01
60.02
60.03
60.04
60.05
60.06
60.07

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Αποδοχές ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων
Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης & επιμόρφωσης προσωπικού
Σύνολο

ευρώ
«
«
«

4.107.840,06
1.726.691,32
111.853,88
443.148,22

«
«
«
ευρώ

1.356.958,97
65.033,72
3.861,99
7.815.388,16

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων
χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές
αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»
και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία
εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου.
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(1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Αναλύονται ως εξής:

- Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων
παγίων στοιχείων
- Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις δωρεών παγίων
στοιχείων
- Παραγραφές απαιτήσεων βάσει αποφάσεων Δ.Σ.
Σύνολο

€

1.400.519,50

«

313.874,97

«
€

13.442,71
1.727.837,18

(2) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού ποσού ευρώ 2.355,20 αφορά σε πολεοδομικά πρόστιμα.
(4) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Αναλύονται ως εξής:

-Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού,
δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας
- Πρόστιμα από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού,
δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας
- Πρωτοβεβαιούμενοι Χ.Κ. στη χρήση 2019, τακτικών έσοδα
από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, δημοτικό φόρο
και τέλος ακίνητης περιουσίας
- Πρωτοβεβαιούμενοι Χ.Κ. στη χρήση 2019 προστίμων από
τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, δημοτικό φόρο και
τέλος ακίνητης περιουσίας
- Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Πρωτοβεβαιούμενοι Χ.Κ. στη χρήση 2019 εσόδων επί των
ακαθαρίστων
εσόδων
εστιατορίων
και
συναφών
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Τέλη παρεπιδημούντων
- Πρόστιμα ΚΟΚ παρελθόντων χρήσεων
- Πρωτοβεβαιούμενοι Χ.Κ. προστίμων ΚΟΚ παρελθόντων
χρήσεων
- Έσοδα από ανακύκλωση
- Πρόστιμα περιπτέρων από μη πληρωμή δόσεων
- Επιχορήγηση για αδέσποτα ζώα χρήσης 2018
- Προνοιακά επιδόματα
- Αναλογούσες στην προηγούμενη χρήση αποσβέσεις
επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
- Αναλογούσες στην προηγούμενη χρήση αποσβέσεις δωρεών
παγίων στοιχείων
- Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Σύνολο

€

429.626,71

«

29.989,75

«

91.506,31

«

11.088,28

«

37.232,57

«
«
«

30.308,47
3.334,43
23.516,49

«
«
«
«
«

400,00
214,40
1.133,63
5.595,30
9.226,99

«

4.340,00

«
«
€

1.826,66
10.170,15
689.510,14
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(5) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Αναλύονται ως εξής:

- Εισφορές ΕΦΚΑ - ΙΚΑ εργοδότη και ασφαλισμένου των
ωφελούμενων
8μηνης
απασχόλησης
κοινωφελούς
χαρακτήρα ΟΑΕΔ , μηνός Οκτωβρίου 2018
- Λογιστικές τακτοποιήσεις ποσών κρατήσεων από την
κατανομή ως αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας
στο περιβάλλον της Αττικής που προκαλείται από την
αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των Δήμων
- Παροχές προσωπικού σε είδος 2018
- Διαγραφή προστίμων προηγούμενων χρήσεων
- Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων
- Πράξεις Επιβολής Εισφορών του ΕΦΚΑ για τις χρονικές
περιόδους 27.2.2001 έως 31.3.2006 που αφορούν την
ασφαλιστική τακτοποίηση των ασφαλιστικών φυλάκων
σύμφωνα με την εγκ.48/2018, 26/2019 και ΓΕ Δ. ΕΙΣΦ.
Μ/5961405220/26.11.2018 του ΕΦΚΑ
Σύνολο

€

44.814,31

«

11.045,40

«
«
«

10.377,70
3.016,66
5.790,26

«

404.501,53

€

479.545,86

(6) Το ποσό του κονδυλίου «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» ύψους ευρώ 324.772,15 αφορά στη
σχηματισθείσα στη χρήση 2019 πρόβλεψη του Δήμου για την απεικόνιση της ενδεχόμενης ζημίας από τη μη
είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων.

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
1.

Σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 3584/2007, ο Δήμος σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού που
καταβάλλεται στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στο μόνιμο προσωπικό που έχει επιλέξει ως
ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. Το υπόλοιπο της 31.12.2019 ποσού ευρώ 292.523,59 αφορά σε προσαρμογή της
σχηματισθείσας σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη, στο ποσό που αναλογεί κατά την ως άνω ημερομηνία.

2.

Εκκρεμούν σημαντικές αγωγές με πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από το Δήμο, οι οποίες μέχρι
την 31.12.2019 δεν είχαν τελεσιδικήσει και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους σε
βάρος των αποτελεσμάτων και των υποχρεώσεων του Δήμου κατά την ως άνω ημερομηνία. Συγκεκριμένα οι
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αφορούν σε:
α) Αποζημιώσεις δικαιούχων απαλλοτριώσεων - ρυμοτομήσεων για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί
το ύψος τους, επειδή αφενός εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου οι αιτήσεις της οριστικής τιμής μονάδος και
αφετέρου δεν είναι με ακρίβεια προσδιορισμένες οι επιφάνειες των ακινήτων αυτών. Ως εκ τούτου δεν έχουν
σχηματιστεί προβλέψεις και δεν περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Ισολογισμού της 31.12.2019.
β) Αγωγές εργαζομένων κατά του Δήμου συνολικού ποσού ευρώ 1.864.175,56 από τις οποίες:
- αγωγή ποσού ευρώ 18.321,00 εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό στη χρήση 2019 κατά του Δήμου, με υποχρέωση να
καταβληθεί στους εναγόμενους ποσό ευρώ 15.756,00,
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- αγωγή ποσού ευρώ 95.000,00 εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό στην τρέχουσα χρήση 2020 και έγινε μερικώς δεκτή
για ποσό ευρώ 82.734,58 και για την οποία ο Δήμος θα ασκήσει έφεση
- αγωγές συνολικού ποσού ευρώ 417.840,00 οι οποίες εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό στην
τρέχουσα χρήση 2020 και
- αγωγές συνολικού ποσού ευρώ 1.333.014,56 δεν έχουν τελεσιδικήσει και ως εκ τούτου δε δύναται να
προσδιορισθεί το ύψος που θα υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει επ’ αυτών.
γ) Αγωγές για λοιπές ενοχικής φύσεως αξιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 3.220.742,43 που αφορούν σε παροχή
εργασίας από τρίτους και σε αποζημιώσεις ατυχημάτων και βλαβών, από τις οποίες:
- αγωγές ποσού ευρώ 17.880,36 εκδικάστηκαν στη χρήση 2019 κατά του Δήμου, με υποχρέωση να καταβληθεί
στους εναγόμενους συνολικό ποσό ευρώ 7.330,56 και το οποίο καταβλήθηκε στην τρέχουσα χρήση 2020,
- αγωγή ποσού ευρώ 10.610,40 εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό στη χρήση 2018 κατά του Δήμου, με υποχρέωση να
καταβληθεί στον εναγόμενο το ανωτέρω ποσό και στο οποίο ο Δήμος έχει ασκήσει ανακοπή,
- αγωγές συνολικού ποσού ευρώ 74.141,02 οι οποίες εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό και
- ενώ οι υπόλοιπες αγωγές συνολικού ποσού ευρώ 3.118.110,65 δεν έχουν τελεσιδικήσει και ως εκ τούτου δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ποσό της αποζημίωσης.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος έναντι των υποχρεώσεων που ενδεχομένως θα προκύψουν σε βάρος του, τόσο από τις
αγωγές εργαζομένων όσο και από την πιθανή καταβολή αποζημιώσεων - αξιώσεων από αγωγές τρίτων που
εκκρεμούν δικαστικά, έχει σχηματίσει προβλέψεις οι οποίες την 31.12.2019 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 92.537,20
και ευρώ 811.190,70, αντίστοιχα.
3.

Το υπόλοιπο της οφειλής του Δήμου προς τον ΕΦΚΑ – ΙΚΑ την 31.12.2019 στη δημόσια λογιστική και στη γενική
λογιστική ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.535,44, το οποίο εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα στην επόμενη χρήση 2020.
Η οικονομική καρτέλα του Δήμου στον ΕΦΚΑ – ΙΚΑ, (ημερομηνία εκτύπωσης 09.06.2020), εμφανίζει κατά την
31.12.2019 σύνολο σωρευμένων πληρωμών ευρώ 14.532.024,29 και συνολική αξία σωρευμένων οφειλών, βάσει
των υποβληθέντων ΑΠΔ, ευρώ 14.412.056,66. Λαμβανομένων υπόψη και των ΑΠΔ έτους 2019, που ο ΕΦΚΑ –
ΙΚΑ εμφανίζει στην καρτέλα στην επόμενη χρήση 2020, συνολικού ποσού ευρώ 158.786,83 το σύνολο των
σωρευμένων οφειλών του Δήμου την 31.12.2019 ανέρχεται σε ευρώ 14.570.843,49. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη
τις εισπράξεις έτους 2019, που ο ΕΦΚΑ - ΙΚΑ εμφανίζει στην καρτέλα στην επόμενη χρήση 2020, συνολικού
ποσού ευρώ 66.952,01 το σύνολο των σωρευμένων πληρωμών του Δήμου στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ την 31.12.2019
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 14.598.976,30.

Συνημμένα: ένας (1) Πίνακας Μεταβολών Παγίων

Παλ. Φάληρο, 30 Ιουνίου 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 031200

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Σ 622732

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 286044
Α.Μ.Α. Α’ Τάξεως 1097
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κ.α.

Λογαριασμοί

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα

Αξία κτήσεως
31/12/2018

Αυξήσεις

Μειώσεις

Αξία κτήσεως
31/12/2019
51.255.312,70
51.255.312,70

98.860,11
88.324,03
10.536,08
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Μέχρι
31/12/2018
0,00
0,00

30.425.362,66
24.302.691,63
6.090.064,75
32.606,28

51.255.312,70
51.255.312,70

0,00
0,00

30.326.502,55
24.214.367,60
6.079.528,67
32.606,28

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αυξήσεις
Μειώσεις

ΑΔΑ: Ω79ΓΩΞΕ-Κ12
Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2019

Σύνολο

Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

51.255.312,70
51.255.312,70

51.255.312,70
51.255.312,70

12.797.888,20
7.425.324,67
5.354.956,27
17.607,26

1.087.490,30
1.003.467,11
82.718,94
1.304,25

0,00
0,00
0,00
0,00

13.885.378,50
8.428.791,78
5.437.675,21
18.911,51

16.539.984,16
15.873.899,85
652.389,54
13.694,77

17.528.614,35
16.789.042,93
724.572,40
14.999,02

11
11.00
11.02
11.09

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων
Λοιπά τεχνικά έργα
Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων

12
12.00
12.01
12.02
12.03
12.05
12.06

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μηχανήματα
Τεχνικές εγκαταστάσεις
Φορητά μηχανήματα
Εργαλεία
Μηχανολογικά όργανα
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

1.992.157,56
1.574.450,52
20.656,02
177.628,74
109.264,46
12.313,04
97.844,78

152.843,56
36.163,36
7.275,00
17.622,88
0,00
0,00
91.782,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.145.001,12
1.610.613,88
27.931,02
195.251,62
109.264,46
12.313,04
189.627,10

1.457.143,15
1.172.035,96
16.606,50
141.274,61
90.124,81
12.312,48
24.788,79

98.372,49
71.563,75
1.199,87
8.267,31
3.604,18
0,00
13.737,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.555.515,64
1.243.599,71
17.806,37
149.541,92
93.728,99
12.312,48
38.526,17

589.485,48
367.014,17
10.124,65
45.709,70
15.535,47
0,56
151.100,93

535.014,41
402.414,56
4.049,52
36.354,13
19.139,65
0,56
73.055,99

13
13.00
13.01
13.02
13.09

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αυτοκίνητα -λεωφορεία
Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα Φορτηγά ρυμούλκες
Λοιπά μέσα μεταφοράς

5.066.768,83
413.892,64
127.441,08
4.439.236,84
86.198,27

24.774,57
0,00
0,00
24.774,57
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.091.543,40
413.892,64
127.441,08
4.464.011,41
86.198,27

4.629.695,94
413.892,62
126.666,58
4.006.409,59
82.727,15

120.294,36
0,00
0,00
119.622,36
672,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.749.990,30
413.892,62
126.666,58
4.126.031,95
83.399,15

341.553,10
0,02
774,50
337.979,46
2.799,12

437.072,89
0,02
774,50
432.827,25
3.471,12

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επιπλα
Σκεύη
Μηχανές γραφείου
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς
Επιστημονικά όργανα
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
Λοιπός εξοπλισμός
Έργα τέχνης-κειμήλια και λοιπά είδη μη υποκείμενα
14.30 σε απόσβεση
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ15 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
15.10 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφών
15.11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά
15.17 Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (Μόνιμων) εγκατ.
15.20 Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες

4.096.528,97
398.527,14
103.603,45
156.153,47
405.673,00
1.688.885,49
95.560,62
92.673,90
1.121.139,79

266.703,03
0,00
6.915,00
7.123,80
30.463,95
110.273,20
0,00
0,00
111.927,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.363.232,00
398.527,14
110.518,45
163.277,27
436.136,95
1.799.158,69
95.560,62
92.673,90
1.233.066,87

2.961.362,04
365.753,87
79.524,04
120.186,10
332.139,65
1.282.809,45
81.875,38
54.016,37
645.057,18

198.781,48
6.351,85
3.486,14
5.100,95
24.210,63
75.930,40
3.060,34
3.481,62
77.159,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.160.143,52
372.105,72
83.010,18
125.287,05
356.350,28
1.358.739,85
84.935,72
57.497,99
722.216,73

1.203.088,48
26.421,42
27.508,27
37.990,22
79.786,67
440.418,84
10.624,90
35.175,91
510.850,14

1.135.166,93
32.773,27
24.079,41
35.967,37
73.533,35
406.076,04
13.685,24
38.657,53
476.082,61

0,00

34.312,11

0,00

0,00

0,00

0,00

34.312,11

34.312,11

33.127,95
0,00
0,00
0,00
33.127,95

65.853,48
0,00
0,00
65.853,48
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

98.981,43
0,00
0,00
65.853,48
33.127,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

98.981,43
0,00
0,00
65.853,48
33.127,95

33.127,95
0,00
0,00
0,00
33.127,95

ΠΑΓΙΕΣ(ΜΟΝΙΜΕΣ) ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

27.940.444,75
4.290.478,35
11.015.009,58
6.892.729,01
1.395.447,06
4.346.780,75

541.309,58
177.333,66
227.674,56
136.301,36
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28.481.754,33
4.467.812,01
11.242.684,14
7.029.030,37
1.395.447,06
4.346.780,75

20.143.882,31
3.410.921,62
8.081.681,95
4.996.047,98
1.235.628,78
2.419.601,98

1.379.241,15
163.788,10
614.251,21
287.757,55
39.450,89
273.993,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.523.123,46
3.574.709,72
8.695.933,16
5.283.805,53
1.275.079,67
2.693.595,38

6.958.630,87
893.102,29
2.546.750,98
1.745.224,84
120.367,39
1.653.185,37

7.796.562,44
879.556,73
2.933.327,63
1.896.681,03
159.818,28
1.927.178,77

120.710.843,31

1.150.344,33

0,00

121.861.187,64

41.989.971,64

2.884.179,78

0,00

44.874.151,42

76.987.036,22

78.720.871,67

1.366.344,70
186.745,25

32.045,32
0,00

0,00
0,00

1.398.390,02
186.745,25

1.314.379,52
186.745,22

23.594,55
0,00

0,00
0,00

1.337.974,07
186.745,22

60.415,95
0,03

51.965,18
0,03

0,00
648.216,50
531.382,95
122.077.188,01

0,00
32.045,32
0,00
1.182.389,65

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
680.261,82
531.382,95
123.259.577,66

0,00
599.509,46
528.124,84
43.304.351,16

0,00
20.336,85
3.257,70
2.907.774,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
619.846,31
531.382,54
46.212.125,49

0,00
60.415,51
0,41
77.047.452,17

0,00
48.707,04
3.258,11
78.772.836,85

14
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.08
14.09

17
17.11
17.31
17.51
17.71
17.90

ΣΥΝΟΛΟ
16
16.14
16.15
16.17
16.19

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων
Συναλλαγμ.διαφορές από πιστώσεις & δάνεια
κτήσειςπαγίων στοιχείων
Eξοδα αναδιοργανωσης
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.312,11

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
17η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΔΑ: Ω79ΓΩΞΕ-Κ12
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Αξία κτήσεως

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσης
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Αποσβέσεις

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2019

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018

Αναπόσβ.Αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.Αξία

1.398.390,02
1.398.390,02

1.337.974,07
1.337.974,07

60.415,95
60.415,95

1.366.344,70
1.366.344,70

1.314.379,52
1.314.379,52

51.965,18
51.965,18

51.255.312,70
4.467.812,01
11.242.684,14
7.029.030,37
30.425.362,66
0,00
1.395.447,06
4.346.780,75

0,00
3.574.709,72
8.695.933,16
5.283.805,53
13.885.378,50
0,00
1.275.079,67
2.693.595,38

51.255.312,70
893.102,29
2.546.750,98
1.745.224,84
16.539.984,16
0,00
120.367,39
1.653.185,37

51.255.312,70
4.290.478,35
11.015.009,58
6.892.729,01
30.326.502,55
0,00
1.395.447,06
4.346.780,75

0,00
3.410.921,62
8.081.681,95
4.996.047,98
12.797.888,20
0,00
1.235.628,78
2.419.601,98

51.255.312,70
879.556,73
2.933.327,63
1.896.681,03
17.528.614,35
0,00
159.818,28
1.927.178,77

2.145.001,12
5.091.543,40
4.363.232,00
98.981,43
121.861.187,64
121.861.187,64

1.555.515,64
4.749.990,30
3.160.143,52
0,00
44.874.151,42
44.874.151,42

589.485,48
341.553,10
1.203.088,48
98.981,43
76.987.036,22
76.987.036,22

1.992.157,56
5.066.768,83
4.096.528,97
33.127,95
120.710.843,31
120.710.843,31

1.457.143,15
4.629.695,94
2.961.362,04
0,00
41.989.971,64
41.989.971,64

535.014,41
437.072,89
1.135.166,93
33.127,95
78.720.871,67
78.720.871,67

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες
μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

19.011,94
12.607,53

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

18.930,00
12.607,53

6.404,41
727,18
7.131,59
76.994.167,81

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

282.332,12
282.332,12

6.322,47
727,18
7.049,65
78.727.921,32

284.575,02
284.575,02

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι

3.104.643,01
2.382.463,55
169.695,43
169.695,43

ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

0,00
110.300,85
832.480,31

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων
ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

9.691.907,45
866.586,50
7.064.142,12

70.117,79
1.414.070,22
554.376,99
2.038.565,00

106.381,81
1.628.919,51
1.067.935,79
2.803.237,11

89.227.762,98

90.118.314,98

36.851.812,32

38.270.251,60

623.211,47
37.475.023,79

471.705,34
38.741.956,94

81,94
160.578,77

160.660,71

0,00
19.987,48

19.987,48

1.727.837,18
689.510,14

2.417.347,32

2.355,20
479.545,86
324.772,15

806.673,21
2.907.774,33
2.907.774,33

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

9.526.535,82
867.931,23
10.126.328,30

17.622.636,07

2.860.981,08
4.548,75

2.964.113,62
-2.096.383,09

0,00
-345.035,75

20.520.795,35
20.862.483,42
-341.688,07

621.191,72
867.730,53

1.610.674,11
-345.035,75

20.904.354,78
17.776.412,61
38.680.767,39

21.131.732,38
18.249.147,57
39.380.879,95

-436.035,75
10.823.909,18
10.387.873,43
84.408.268,20

-1.833.638,29
12.657.547,47
10.823.909,18
85.544.416,51

292.523,59
994.727,90
1.287.251,49

276.476,63
903.727,90
1.180.204,53

3.640,00
3.640,00

3.640,00
3.640,00

1.060.612,56
34.834,39
4.016,87
520.411,09
1.619.874,91
1.623.514,91

850.298,11
126.398,70
8.193,23
135.901,35
1.120.791,39
1.124.431,39

123.023,26
1.231.328,13
554.376,99
1.908.728,38

123.023,26
1.078.303,50
1.067.935,79
2.269.262,55

89.227.762,98

90.118.314,98

36.851.812,32

38.270.251,60

623.211,47
37.475.023,79

471.705,34
38.741.956,94

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8. Πιστωτές διάφοροι

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων
ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2019

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018

140.673,23
-1.955.709,86

35.339.627,38
35.339.627,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

17.376.097,26
246.538,81

2.959.172,15
4.941,47

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

7.168.073,46
7.168.073,46
8.535.191,37

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019

ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων

35.339.627,38
35.339.627,38

0,00
93.734,20
1.082.542,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον:
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα / πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
1. Άλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
1.Έσοδα συμμετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
2.Προβλέψεις αποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές Παγίων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

988.808,69

9.019.801,79
9.019.801,79
10.134.614,22

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

3.046.500,09
2.057.691,40
169.695,43
169.695,43

722.179,46

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2018

0,00
133.345,89

133.345,89

34,58
17.063,94

17.098,52

1.894.326,38
610.239,93

2.504.566,31

47.940,41
427.584,89
929.543,67

1.405.068,97

267.025,99
-74.662,08
2.865.529,83
-2.940.191,91

116.247,37
-2.823.944,54

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως
Πλέον:
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων)
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: Φόρος Εισοδήματος
Πλεόνασμα εις νέο

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2018

-345.035,75

-1.724.447,20

10.823.909,18
10.478.873,43
91.000,00
10.387.873,43

12.657.547,47
10.933.100,27
109.191,09
10.823.909,18

Παλ. Φάληρο, 30 Ιουνίου 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 031200

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ
ΑΔΤ Σ 622792
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

3.185.948,52
3.185.948,52

1.099.497,34
-1.724.447,20
0,00
-1.724.447,20

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 286044
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 1097
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση που έκλεισε ήταν για το Δήμο μας μια περίοδος αφενός ανάπτυξης
νέων δραστηριοτήτων – ανάληψη νέας δημοτικής αρχής – με κύριες κατευθύνσεις:
την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πόλης, την ανάπτυξη μέσω της χρήσης των
δυνατοτήτων των ΤΠΕ και της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, την
υιοθέτηση των καλών πρακτικών και την προώθηση των καινοτόμων ιδεών
αφετέρου βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Επιπλέον
αποτελεί προτεραιότητα η ένταξη του Δήμου σε πράξεις υλοποίησης
χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμματικών συμβάσεων, το οποίο και
επιτυγχάνεται.
Παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η δύσκολη κοινωνική και οικονομική
κατάσταση στη χώρα μας, η οικονομική κατάσταση του Δήμου διατηρήθηκε σε πολύ
ικανοποιητικά επίπεδα, μέσω της ορθολογιστικής διαχείρισης των εσόδων και
δαπανών του.
Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών
στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν στην οικονομική διαχείριση
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τη χρήση 2019.
Σημαντικό στοιχείο διαχείρισης αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο Δήμος
υπόκειτο στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου μέχρι την 31η Ιουλίου
της ελεγχόμενης χρήσης. Από το τελευταίο πεντάμηνο της χρήσεως 2019 ο έλεγχος
των οικονομικών πράξεων εσόδων – εξόδων διενεργήθηκε από τις οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε εφαρμογή του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ
65/24.4.2019).

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο
ποσό των ευρώ 18.404.488,50 το οποίο αποτελείται από έσοδα παροχής υπηρεσιών
προς τους Δημότες ποσού ευρώ 9.691.907,45, από έσοδα που προέρχονται από
φόρους – εισφορές – πρόστιμα - προσαυξήσεις ποσού ευρώ 866.586,50, από τακτικές
επιχορηγήσεις ποσού ευρώ 7.064.142,12, από έκτακτες επιχορηγήσεις ποσού ευρώ
621.191,72, έσοδα από ενοίκια ποσού ευρώ 218.581,86 (το οποίο περιλαμβάνεται και
απεικονίζεται στα έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες), έσοδα
παρεπόμενων ασχολιών ποσού ευρώ 24.261,02 και από έσοδα κεφαλαίων ποσού
ευρώ 160.578,77.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα
ποσού ευρώ 1.727.837,18 και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ
689.510,14, προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα που
ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 20.821.835,82.
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3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, των αναλωσίμων ειδών και των
υλικών κατασκευής ανήλθε στο ποσό των ευρώ 17.376.097,26 και αφαιρώντας τις
αποσβέσεις ποσού ευρώ 2.907.774,33 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 14.468.322,93.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ
2.959.172,15, τα έξοδα δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 4.941,47 και
τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 19.987,48.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 20.360.198,36.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα
ποσού ευρώ 2.355,20, τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 479.545,86 και
οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ποσού ευρώ 324.772,15, προκύπτουν τα
συνολικά έξοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα που ανήλθαν στο ποσό των ευρώ
21.166.871,57.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ
20.821.835,82 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ
21.166.871,57 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ
(345.035,75). Σε αυτό αν προστεθεί και η πρόβλεψη του Φόρου Εισοδήματος της
χρήσης 2019 ποσού ευρώ 91.000,00 το υπόλοιπο ελλείμματος που μεταφέρεται στα
Ίδια Κεφάλαια ανέρχεται σε ευρώ (436.035,75).

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας με την ανάλυση των οργανικών και
ανόργανων εσόδων και εξόδων της χρήσης 2019 καθώς και οι μεταβολές τους σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έσοδα από προσκυρώσεις – ρυμοτομία
Έσοδα από φόρους πρόστιμα προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και δωρεών
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο οργανικών εσόδων
Αναλώσεις υλικών
Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και
τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη

2019

2018

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

7.638,32

18.180,00

-10.541,68

-57,99%

866.586,50

867.931,23

-1.344,73

-0,15%

9.684.269,13

9.508.355,82

175.913,31

1,85%

7.661.072,82 10.368.174,40

-2.707.101,58

-26,11%

24.261,02

25.179,89

-918,87

-3,65%

160.660,71

133.345,89

27.314,82

20,48%

18.404.488,50 20.921.167,23
870.744,26
984.687,99

-2.516.678,73
-113.943,73

-12,03%
-11,57%

508.974,37

470.184,90

38.789,47

8,25%

7.815.388,16

7.854.068,25

-38.680,09

-0,49%

774.430,86

794.721,01

-20.290,15

-2,55%

2.825.635,85

3.067.463,24

-241.827,39

-7,88%

224.567,63

201.943,62

22.624,01

11,20%
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Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Παροχές χορηγήσεων - επιχορηγήσεων=
Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως
Οργανικά έξοδα εκτός αποσβέσεων
Οργανικό αποτέλεσμα εκτός αποσβέσεων
Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

1.811.619,13

4.547.786,17

-2.736.167,04

-60,16%

19.987,48

17.063,94

2.923,54

17,13%

2.585.029,33

2.543.636,45

41.392,88

1,63%

16.046,96

77.607,68

-61.560,72

-79,32%

17.452.424,03 20.559.163,25
952.064,47
362.003,98
-2.355,20
-47.940,41

-3.106.739,22
590.060,49
45.585,21

-15,11%
163,00%
-95,09%

-479.545,86

-427.584,89

-51.960,97

12,15%

9.102,68

3.053,76

6.048,92

198,08%

19.397,14

30.678,72

-11.281,58

-36,77%

670.113,00

579.561,21

90.551,79

15,62%

Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους

-324.772,15

-929.543,67

604.771,52

-65,06%

Ανόργανα αποτελέσματα εκτός
αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων
επενδύσεων

-108.060,39

-791.775,28

683.714,89

-86,35%

844.004,08

-429.771,30

1.273.775,38

-296,38%

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο Λ.Κ.

2.907.774,33

3.185.948,52

-278.174,19

-8,73%

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
παρούσας και προηγούμενης χρήσης

1.718.734,50

1.891.272,62

-172.538,12

-9,12%

Αποτέλεσμα αποσβέσεων
Αποτελέσματα χρήσης

1.189.039,83
-345.035,75

1.294.675,90
-1.724.447,20

-105.636,07
1.379.411,45

-8,16%
-79,99%

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα από έκτακτες εισφορές-επιστροφές
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

Οργανικά και Ανόργανα αποτελέσματα
εκτός αποσβέσεων παγίων και
αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων
επενδύσεων

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση το αποτέλεσμα της χρήσης 2019
εμφανίζεται, ομοίως με τη χρήση 2018, ζημιογόνο με σημαντική όμως μείωση της
ζημίας αυτής.
Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στα εξής:
α. στο γεγονός ότι η μείωση των οργανικών εξόδων υπερέβη κατά πολύ τη μείωση τη
μείωση των οργανικών εσόδων, με αποτέλεσμα το οργανικό αποτέλεσμα (εκτός
αποσβέσεων) να εμφανίζεται αυξημένο κατά ευρώ 590.060,49 και
β. η διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που επιβάρυνε τα
αποτελέσματα της χρήσης 2019 ανήλθε σε ποσό ευρώ 324.772,15 έναντι ποσού ευρώ
929.543,67 με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της προηγουμένης χρήσεως
2018, ήτοι μικρότερη κατά ποσό ευρώ 604.771,52.
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 τα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 121.861.187,64 και αφαιρώντας τις
αποσβέσεις ποσού ευρώ 44.874.151,42, από τις οποίες ποσό ευρώ 2.907.774,33
αφορά τις αποσβέσεις της χρήσεως 2019, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των ευρώ 76.987.036,22.
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Στην κλειόμενη χρήση ο Δήμος μας, καταχώρησε προσθήκες παγίων
στοιχείων συνολικού ποσού ευρώ 1.150.344,33, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά σε
συνημμένο πίνακα του Προσαρτήματος.
6. ΔΑΝΕΙΑ
Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.623.514,91 ενώ το Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 10.134.614,22.
8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το χρηματικό υπόλοιπο της 31.12.2019 ανήλθε σε ποσό ευρώ 9.019.801,79
και είναι κατατεθειμένο στο σύνολό του σε λογαριασμούς όψεως.
9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν υπήρξε μεταβολή στο κεφάλαιο του Δήμου στην κλειόμενη χρήση 2019.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με δεδομένο τις περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων, τη μειωμένη
δυνατότητα είσπραξης των ιδίων πόρων λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής
ύφεσης, αλλά και τις αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, γίνεται
προσπάθεια ορθής διαχείρισης των πόρων αυτών ώστε να μη δημιουργούνται
ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Παλ. Φάληρο, 30 Ιουνίου 2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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