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ΜΟΛΟ ΑΣΣΘΙΗ     
ΔΗΜΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ  

 

 
Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 (ισολογισμός- αποτελέσματα 
χρήσεως και προσάρτημα). 
 
      Πην Ξαιαηό Φάιεξν, ζήκεξα 06 Θουλίου 2021, εκέξα Σπίτη θαη ώξα 13:30 ζπλεδξίαζε 
ηαθηηθά ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηε κέζνδν ηεο ηειεδηάζθεςεο, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο 
epresence.gov.gr,  βάζεη ηεο  ΞΛΞ ΦΔΘ 55/11.03.2020, (άξζξν 10 παξ. 1) ε νπνία θπξώζεθε κε ην αξζξ. 
2 ηνπ Λ. 4682/20, ηνπ κε αξ. πξση. 18318/13-3-2020 εγγξάθνπ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηεο κε 
αξ. εγθ. 40/20930/31.03.2020 ηνπ Ξ.ΔΠ,  ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ N. 3852/2010 όπσο 
ηζρύεη, ηελ ΘΑ Γ1α/Γ.Ξ.νηθ.39842/26.06.2021 θαη ηελ κε αξ. πξση. 
ΓΗΓΑΓ/Φ.69/167/νηθ.13250/28.06.2021 εγθ. 49 Ξ.ΔΠ., ύζηεξα από ηελ κε 16897/01.07.2021 
πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ-Γεκάξρνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 75: «Ιεηηνπξγία ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο» ηνπ Λ.3852/10 
(ΦΔΘ 87/Α/07.06.2010). 

 Ν Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
       

Πηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 
 

«Ξαξαθαινύκε όπσο ζπκπεξηιάβεηε κεηαμύ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  ηε ιήςε απόθαζεο 
γηα ηνλ Ξξνέιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2020 (ηζνινγηζκόο- απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο θαη πξνζάξηεκα). 
 
Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο : 
  
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 παξ. 2  ηνπ Λ. 3463/06, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή  (πιένλ 
νηθνλνκηθή επηηξνπή), κέζα ζε δπν κήλεο αθόηνπ παξέιαβε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο, ηα πξνειέγρεη θαη, ην αξγόηεξν πέληε κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ 
ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, καδί κε  έθζεζή ηεο ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Πην Γήκν Ξ. 
Φαιήξνπ εθαξκόδεηαη ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη επνκέλσο ππνβάιινληαη  
ηα πξναλαθεξόκελα ζηνηρεία, βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Λ. 3463/06.    

Έρεη ππνβιεζεί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ν Ηζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2020 (16ε 
ρξήζε – 01.01.2020 -- 31.12.2020), ε θαηάζηαζε ινγ/ζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 31εο Γεθεκβξίνπ 
2020 (01.01.2020 -- 31.12.2020)  θαη ην πξνζάξηεκα  ηνπ Ηζνινγηζκνύ (ησλ νπνίσλ ηα κέιε ηεο Ν. Δ. 
έιαβαλ γλώζε). 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα 
παξαθάησ έμη (6) κέιε:   
 

ΠΑΡΟΜΣΕ                                                ΑΠΟΜΣΕ   

1. ΚΑΟΑΘΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 
      (ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ) 

2. ΑΙΗΚΞΔΟΡΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
3. ΘΝΚΔΛΡΑΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ 
4. ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
5. ΕΑΓΘΑ ΚΑΟΗΑ 
6. ΓΝΚΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

1. ΦΥΠΡΖΟΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
2. ΞΑΛΡΑΕΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
3. ΠΗΚΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
4. ΒΝΙΓΑΟΔΙΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 
 
 

  

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: ΨΘΝΥΩΞΕ-Ψ6Κ



 
Αθνινύζσο ν Αληηξόεδξνο εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ πξνέιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2018 (Ηζνινγηζκόο-Απνηειέζκαηα Σξήζεσο θαη Ξξνζάξηεκα), ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 1 παξ. 4.1.501 ηνπ ΞΓ 315/1999 θαη ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Λ. 3463/06. 
 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο».  
 
 
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Λ. 3463/06  ( Θ.Γ. & Θ. ) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. άξζ. 1 παξ. 4.1.501  ηνπ ΞΓ 315/1999 

 ηελ ππ’αξ. 363/2019 απόθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: ΥΖΙΝΥΜΔ-ΟΝΕ) πεξί ςήθηζεο ηνπ πξ/ζκνύ νηθ. 
έηνπο 2020, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 137836/34905/13.02.2020 απόθαζε ηνπ Γ.Γ. 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαη ηε κε αξ. 362/2019 ΑΓΠ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 
Ρερληθό Ξξόγξακκα έηνπο 2020 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ 

 ηε κε αξ. 45/23.04.2021 απόθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: ΥΖ5ΙΥΜΔ-ΤΘΥ) πεξί έγθξηζεο ηνπ 
απνινγηζκνύ ν.ε. 2020 

 ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία  

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ 
θαη έπεηηα από δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο 
 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ 
 

1. Δγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεσο 2020 (Ηζνινγηζκόο-Απνηειέζκαηα Σξήζεσο θαη 
Ξξνζάξηεκα),  σο θαησηέξσ: 

 
2. Θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηεο ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 
 
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4555/2018 (Πξόγξακκα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν  227 ηνπ Ν. 
3852/2010 «1. Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, 
ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, ελώπηνλ ηνπ Επόπηε Ο.Τ.Α., κέζα 
ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή 
αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε απηήο. Αηνκηθέο πξάμεηο θνηλνπνηνύληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν κε απόδεημε παξαιαβήο θαη αλαθέξνπλ 
ππνρξεσηηθά όηη θαη' απηώλ ρσξεί εηδηθή πξνζθπγή γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο ελώπηνλ ηνπ Επόπηε Ο.Τ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 
εκεξώλ. 
2. Πξνζθπγή επηηξέπεηαη θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Σηελ 
πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή αζθείηαη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρόλ ηάζζεη ν 
λόκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ. 
3. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζεξαπείαο θαηά ησλ απνθάζεσλ ή ησλ παξαιείςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, νη πξνβιεπόκελεο γηα ηελ 
άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Επόπηε Ο.Τ.Α. πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο 
θαη κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο επ' απηήο ή ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο 
Δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην λ. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ηεθκαίξεηαη όηη έρνπλ όινη νη αηξεηνί ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή πεξηθέξεηαο, 
αλεμάξηεηα από ην εάλ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία ειήθζε ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε, εθόζνλ δελ ηελ ππεξςήθηζαλ. 
Δηθαίσκα έρνπλ νκνίσο νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε πξώηνπ ή δεύηεξνπ βαζκνύ, θαζώο θαη 
λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ επηδηώθνπλ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηνπο πεξηβαιινληηθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη ελ 
γέλεη θνηλσληθνύο ζθνπνύο. 
5. Ο Επόπηεο Ο.Τ.Α. απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε 
αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απόθαζε ζεσξείηαη όηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξώο απνξξηθζεί. 
6. Η άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ 
δηθαζηεξίσλ.» 
 
Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 27/ αξ. πξση. 42203/13.08.2018 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
Απηνηεινύο Υπεξεζίαο Επνπηείαο ΟΤΑ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα άξζξα 151 «Πξνζθπγή θαηά απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα» θαη  
152 «Εηδηθή Επηηξνπή» ηνπ Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επηπιένλ – όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξναλαθεξόκελε εγθύθιην -   ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο 
ησλ απνθάζεσλ ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ ησλ ΟΤΑ ζπλερίδεη λα αζθείηαη από ηνλ Σπληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ηηο 
Εηδηθέο Επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ ΚΔΚ. 

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό      243/2021 
 

ΑΔΑ: ΨΘΝΥΩΞΕ-Ψ6Κ



Ζ παξνύζα δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010. 
(http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο ηζρύεη ν Λ. 4727/20 (ΦΔΘ 184/23.09.2020 ηεύρνο Α') «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 
Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 
Διιεληθό Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζ. 76 παξ. 3 ζη). 
Πύκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Λ. 4727/2020,  νη  πξάμεηο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζην Γηαδίθηπν  γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηέο από όινπο 
ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, θαζώο θαη από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο: α) σο ειεθηξνληθά 
έγγξαθα δηαθηλνύκελα κε ρξήζε Ρερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΡΞΔ), κε ηζρύ πξσηόηππνπ εγγξάθνπ, 
β) σο έληππα έγγξαθα ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππώζεηο ή δηαδηθαζία επηθύξσζεο θαη κε ηζρύ αληηγξάθνπ. Αξθεί ε επίθιεζε ηνπ ΑΓΑ γηα ηελ 
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ησλ αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ ηόζν θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ δηνηθνύκελσλ όζν θαη θαηά ηελ επηθνηλσλία 
κεηαμύ θνξέσλ. 

 
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 
Ο ΑΜΣΘΠΡΟΕΔΡΟ  
ΛΑΤΡΑΙΑΙΗ ΣΤΚΘΑΜΟ 

 

           ΣΑ ΛΕΚΗ 
1. ΑΚΘΛΠΕΡΣΗ ΑΜΣΩΜΘΟ 
2.   ΙΟΤΛΕΜΣΑΙΟ ΛΘΥΑΗΚ 
3.   ΑΗΛΑΙΟΠΟΤΚΟ ΓΕΩΡΓΘΟ 
4.   ΖΑΓΙΑ ΛΑΡΘΑ 
5.   ΔΟΤΛΑ ΑΜΔΡΕΑ 
 
 
  

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΦΟ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΥΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
 

http://www.palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΝΥΩΞΕ-Ψ6Κ
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ΔΚΘΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΥΡΗΔΩ 2020 
Ππορ ηο Γημοηικό ςμβούλιο ηος  

Γήμος Παλαιού Φαλήπος 
 

 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 

Η ρξήζε πνπ έθιεηζε ήηαλ γηα ην Δήκν καο κηα πεξίνδνο αθελόο αλάπηπμεο 

λέσλ δξαζηεξηνηήησλ – νπζηαζηηθά ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

είλαη ν πξώηνο ηεο λέαο Δεκνηηθήο αξρήο κε ηνλ νπνίν κέζσ ησλ εγγξαθώλ εζόδσλ 

θαη εμόδσλ απνηππώλνληαη νη ζηόρνη ηεο θαη νη πξνηεξαηόηεηεο – κε θύξηεο 

θαηεπζύλζεηο: ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πόιεο, ηελ ηνπηθή αλάπηπμε 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ  δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΕ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ, ηελ πηνζέηεζε ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ηελ πξνώζεζε  

ησλ θαηλνηόκσλ ηδεώλ αθεηέξνπ βειηίσζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε όινπο 

ηνπο ηνκείο. Επηπιένλ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ε έληαμε ηνπ Δήκνπ ζε πξάμεηο 

πινπνίεζεο ρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ, ην νπνίν 

θαη επηηπγράλεηαη. 

 Παξά ην γεγνλόο όηη ζπλερίδεηαη ε δύζθνιε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρώξα καο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Δήκνπ δηαηεξήζεθε ζε πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, κέζσ ηεο νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εζόδσλ θαη 

δαπαλώλ ηνπ.  

ηελ έθζεζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπώλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ γηα ηε ρξήζε 2020.             

   Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη από ηελ 1
ε
 Απγνύζηνπ 2019 ν έιεγρνο ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξάμεσλ εζόδσλ – εμόδσλ δηελεξγείηαη από ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/24.4.2019) 

(θαηαξγήζεθε ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο ηνπ ειεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ). 

 
 

 

2. ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

 Σα ζπλνιηθά νξγαληθά έζνδα ηνπ Δήκνπ ηεο ρξήζεσο 2020 αλήιζαλ ζην 

πνζό ησλ επξώ 17.995.880,25 ην νπνίν απνηειείηαη από έζνδα παξνρήο ππεξεζηώλ 

πξνο ηνπο Δεκόηεο πνζνύ επξώ 9.172.416,43, από έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από 

θόξνπο – εηζθνξέο – πξόζηηκα - πξνζαπμήζεηο πνζνύ επξώ 1.034.372,60, από 

ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο πνζνύ επξώ 7.266.142,40, από έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο 

πνζνύ επξώ 336.335,32, έζνδα από ελνίθηα πνζνύ επξώ 160.303,82 (ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ζηα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

Δεκόηεο), έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ πνζνύ επξώ 27.658,58 θαη από έζνδα 

θεθαιαίσλ πνζνύ επξώ 158.954,92. 

ην παξαπάλσ πνζό αλ πξνζηεζνύλ θαη ηα έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 

πνζνύ επξώ 1.809.118,56, ηα έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνύ επξώ 

1.209.619,79 θαη ηα έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πνζνύ επξώ 166.937,12 
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πξνθύπηνπλ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Δήκνπ νξγαληθά θαη αλόξγαλα πνπ αλήιζαλ ζην 

πνζό ησλ επξώ 21.181.555,72. 
 

 

3. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

 

 Σν θόζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ, ησλ αλαισζίκσλ εηδώλ θαη ησλ 

πιηθώλ θαηαζθεπήο αλήιζε ζην πνζό ησλ επξώ 17.288.749,70. 

 Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δήκνπ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ επξώ 

3.503.682,49, ηα έμνδα δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ επξώ 8.371,54 θαη 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλήιζαλ ζην πνζό ησλ επξώ 22.841,29. 

 Σν ζπλνιηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ, δηνίθεζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αλήιζε ζην πνζό ησλ επξώ 20.823.645,02. 

ην παξαπάλσ πνζό αλ πξνζηεζνύλ θαη ηα έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 

πνζνύ επξώ 1.008,96, νη έθηαθηεο δεκίεο πνζνύ επξώ 189,25, ηα έμνδα 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνύ επξώ 55.301,82 θαη νη πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο 

θηλδύλνπο πνζνύ επξώ 100.009,01, πξνθύπηνπλ ηα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ Δήκνπ 

νξγαληθά θαη αλόξγαλα πνπ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ επξώ 20.980.154,06. 

 

Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηεο ρξήζεσο 2020 πνζνύ επξώ 

21.181.555,72 κείνλ ηα ζπλνιηθά έμνδα ηεο ρξήζεσο 2020 πνζνύ επξώ 

20.980.154,06 απνηειεί ην πιεόλαζκα ηεο ρξήζεσο 2020 ην νπνίν αλέξρεηαη ζε επξώ 

201.401,66. ε απηό αλ πξνζηεζεί θαη ε πξόβιεςε ηνπ Φόξνπ Εηζνδήκαηνο ηεο 

ρξήζεο 2020 πνζνύ επξώ 75.000,00 ην ππόινηπν πιενλάζκαηνο πνπ κεηαθέξεηαη ζηα 

Ίδηα Κεθάιαηα αλέξρεηαη ζε επξώ 126.401,66. 

 

 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΥΡΗΗ 

 

Παξαηίζεηαη πνιύζηεινο πίλαθαο κε ηελ αλάιπζε ησλ νξγαληθώλ θαη 

αλόξγαλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο ρξήζεο 2020 θαζώο θαη νη κεηαβνιέο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2019. 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2020 2019 
ΑΠΟΛΤΣΗ 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

Έζνδα από πξνζθπξώζεηο – ξπκνηνκία 11.485,56 7.638,32 3.847,24 50,37% 

Έζνδα από θόξνπο πξόζηηκα - 

πξνζαπμήζεηο 
1.034.372,60 866.586,50 167.786,10 19,36% 

Έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα 9.160.930,87 9.684.269,13 -523.338,26 -5,40% 

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο 7.602.477,72 7.661.072,82 -58.595,10 -0,76% 

Έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ θαη δσξεώλ 27.658,58 24.261,02 3.397,56 14,00% 

Έζνδα θεθαιαίσλ 158.954,92 160.660,71 -1.705,79 -1,06% 

ύνολο οπγανικών εζόδων 17.995.880,25 18.404.488,50 -408.608,25 -2,22% 

Αλαιώζεηο πιηθώλ 647.444,56 870.744,26 -223.299,70 -25,64% 

Αλαιώζεηο αληαιιαθηηθώλ παγίσλ 722.740,81 508.974,37 213.766,44 42,00% 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 8.598.602,51 7.815.388,16 783.214,35 10,02% 

Ακνηβέο θαη έμνδα αηξεηώλ αξρόλησλ θαη 

ηξίησλ 
951.129,27 774.430,86 176.698,41 22,82% 

Παξνρέο ηξίησλ 1.732.254,72 2.825.635,85 -1.093.381,13 -38,70% 
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Φόξνη - Σέιε 215.028,87 224.567,63 -9.538,76 -4,25% 

Δηάθνξα έμνδα 2.431.211,99 1.811.619,13 619.592,86 34,20% 

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 20.469,71 19.987,48 482,23 2,41% 

Παξνρέο ρνξεγήζεσλ  2.601.194,07 2.585.029,33 16.164,74 0,63% 

Πξνβιέςεηο Εθκεηαιιεύζεσο 2.371,58 16.046,96 -13.675,38 -85,22% 

Οπγανικά έξοδα εκηόρ αποζβέζεων 17.922.448,09 17.452.424,03 470.024,06 2,69% 

Οπγανικό αποηέλεζμα εκηόρ αποζβέζεων 73.432,16 952.064,47 -878.632,31 -92,29% 

Έθηαθηα θη αλόξγαλα έμνδα -1.008,96 -2.355,20 1.346,24 -57,16% 

Έθηαθηεο δεκίεο από θαηαζηξνθή παγίσλ -189,25 0,00 -189,25 -100,00% 

Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -55.301,82 -479.545,86 424.244,04 -88,47% 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 107.370,63 9.102,68 98.267,95 1079,55% 

Έζνδα από έθηαθηεο εηζθνξέο-επηζηξνθέο 0,00 19.397,14 -19.397,14 -100,00% 

Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 1.209.619,79 670.113,00 539.506,79 80,51% 

Πξνβιέςεηο γηα εθηάθηνπο θηλδύλνπο -100.009,01 -324.772,15 224.763,14 -69,21% 

Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηε πξνβιέςεηο 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ από ΠΕΕ ΕΦΚΑ 
166.937,12 0,00 166.937,12 100,00% 

Ανόπγανα αποηελέζμαηα εκηόρ 

αποζβέζεων επισοπηγήζεων παγίων 

επενδύζεων 

1.327.418,50 -108.060,39 1.435.478,89 -1328,40% 

Οπγανικά και Ανόπγανα αποηελέζμαηα 

εκηόρ αποζβέζεων παγίων και 

αποζβέζεων επισοπηγήζεων παγίων 

επενδύζεων 

1.400.635,26 844.004,08 556.631,18 65,95% 

Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην Λ.Κ. 2.901.196,93 2.907.774,33 -6.523,55 -0,22% 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ 

παξνύζαο θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεο 
1.701.747,93 1.718.734,50 -16.986,57 -0,99% 

Αποηέλεζμα αποζβέζεων 1.199.449,00 1.189.039,83 10.409,17 0,88% 

Αποηελέζμαηα σπήζηρ 201.401,66 -345.035,75 546.437,41 -158,37% 

 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλσηέξσ αλάιπζε ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2020 

εκθαλίδεηαη πιενλαζκαηηθό ζε ζρέζε κε ην δεκηνγόλν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 

2019 ην νπνίν νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ησλ αλόξγαλσλ απνηειεζκάησλ. 

 

Αληίζεηα ην νξγαληθό απνηέιεζκα (εθηόο απνζβέζεσλ) ηεο θιεηόκελεο 

ρξήζεο 2020 πνζνύ επξώ 73.432,16 εκθαλίδεηαη αηζζεηά κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ηεο ρξήζεο 2019 πνζνύ επξώ 952.064,47, ήηνη κεησκέλν θαηά πνζό επξώ 

(878.632,31). Η ελ ιόγσ κεηαβνιή νθείιεηαη ηόζν ζηελ αύμεζε ησλ νξγαληθώλ 

εμόδσλ θαηά πνζό επξώ 470.024,06 όζν θαη ζηε κείσζε ησλ νξγαληθώλ εζόδσλ θαηά 

πνζό επξώ (408.608,25).  

 

Εηδηθόηεξα, ε αύμεζε ησλ νξγαληθώλ εμόδσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

απμεκέλεο: 

α. δαπάλεο κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ θαη αηξεηώλ, 

β. ακνηβέο ινηπώλ ηξίησλ – ζπλεξγαηώλ ηνπ Δήκνπ θαη 

γ. ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππέξ ζπλδέζκσλ 

νη νπνίεο εκθάληζαλ ζπλνιηθή κεηαβνιή (αύμεζε) θαηά πνζό επξώ 1.579.505,62 θαη 

αληηζηαζκίζηεθαλ από ηε κείσζε θπξίσο ησλ δαπαλώλ επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ 

αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο θαη ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θαηά επξώ 1.093.381,13. 
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Αληίζηνηρα, ε κείσζε ησλ νξγαληθώλ εζόδσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηα κεησκέλα: 

α. αληαπνδνηηθά ηέιε από ηε Δ.Ε.Η. θαη ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο (κε ηελ κε αξ. 

356/27.11.2019 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε κείσζε ησλ  
ζπληειεζηώλ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ε νπνία εθαξκόζηεθε ην 2020) θαη 
β. έζνδα από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ λεθξνηαθείνπ (ιόγσ ηεο παλδεκίαο covid-19). 

 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

  Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Ιζνινγηζκό ηνπ Δήκνπ ηεο 31.12.2020 ηα πάγηα 

ζηνηρεία θαη ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ επξώ 125.602.903,32 

θαη αθαηξώληαο ηηο απνζβέζεηο πνζνύ επξώ 49.022.980,77, από ηηο νπνίεο πνζό επξώ 

2.901.196,93 αθνξά ηηο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεσο 2020, ε αλαπόζβεζηε αμία ηνπο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 76.579.922,50. 

 

ηελ θιεηόκελε ρξήζε ν Δήκνο, θαηαρώξεζε πξνζζήθεο παγίσλ ζηνηρείσλ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 2.433.641,16 θαη θαηαζηξνθέο πιήξσο απνζβεζκέλσλ 

παγίσλ ζπλνιηθήο αμίαο επξώ 90.315,50, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζε 

ζπλεκκέλν πίλαθα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο. 

 

6. ΓΑΝΔΙΑ 

  

 Δελ πθίζηαληαη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. 

 

 

7. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 

 Σν ζύλνιν ησλ καθξνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

Δήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 1.922.283,21 ελώ ην Κπθινθνξνύλ Ελεξγεηηθό   

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 10.381.457,85. 

 

 

8. ΓΙΑΘΔΙΜΑ 

 

 Σν ρξεκαηηθό ππόινηπν ηεο 31.12.2020 αλήιζε ζε πνζό επξώ 8.898.533,89 

θαη είλαη θαηαηεζεηκέλν ζην ζύλνιό ηνπ ζε ινγαξηαζκνύο όςεσο. 

 

 

9. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

            ηελ θιεηόκελε ρξήζε 2020 ππήξμε κεηαβνιή ζην θεθάιαην ηνπ Δήκνπ 

πνζνύ επξώ 210.574,75 πνπ αθνξά ζηελ θεθαιαηνπνίεζε επηρνξεγήζεσλ από ην 

ΤΠ.Ε. γηα ηελ εμόθιεζε ππνρξεώζεσλ πνπ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκεο έσο ηελ 

30.6.2020. Μέξνο απηήο, πνζό επξώ 37.666,52 θαηαβιήζεθε ζηελ θιεηόκελε ρξήζε 

2020 θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ επξώ 172.908,23 θαηαβιήζεθε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

2021 απεηθνλίζηεθε ζε νηθείν ινγαξηαζκό απαηηήζεσλ. 
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10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

Με δεδνκέλν ηηο απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο ησλ Δήκσλ ρσξίο όκσο θαη κεηαβίβαζε 

ησλ αληίζηνηρσλ πόξσλ, ηε κεησκέλε δπλαηόηεηα είζπξαμεο ησλ ηδίσλ πόξσλ ιόγσ 

ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο αιιά θαη ησλ ζνβαξώλ επηπηώζεσλ ηεο 

παλδεκίαο ηεο λόζνπ Covid-19, αιιά θαη ηηο απμαλόκελεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ 

Δήκνπ, γίλεηαη πξνζπάζεηα νξζνινγηζηηθήο εγγξαθήο εζόδσλ-εμόδσλ, 

παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ, 

αμηνινγώληαο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία  γηα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο,  ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη  ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε.  

 

Παι. Φάιεξν, 1 Ινπιίνπ 2021 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

πληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ  
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Π Ρ Ο  Α Ρ Σ Η Μ Α  
ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2020 

(Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξάγ. 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 315/29.12.1999) 

ΣΟΤ «ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ»  
 

 

 

1. ΤΝΝΟΜΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - 

ΠΑΡΔΚΚΛΙΔΙ ΠΟΤ ΔΓΙΝΑΝ  ΥΑΡΙΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 21. ε πεξίπησζε παξεθθιίζεσο, ζε κία ρξήζε, από ηελ αξρή θαηά ηελ 

νπνία δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή από ρξήζε ζε ρξήζε ηεο θαζνξηζκέλεο δνκήο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ 

ινγαξηαζκνύ  απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ή νπνία είλαη δπλαηό λα γίλεη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία, αλαθέξνληαη ε παξέθθιηζε θαη νη ιόγνη πνπ ηελ επέβαιαλ, κε πιήξε αηηηνιόγεζε 

ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο παξεθθιίζεσο απηήο. 

 Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 

 

(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 22: Αλαιύζεηο ησλ ζπκπηπγκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ θαηεγνξηώλ εθείλσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο. Όηαλ ν Γήκνο θάλεη ηέηνηεο ζπκπηύμεηο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο αλαιύζεηο. 

 

Γελ έγηλαλ ζπκπηύμεηο. 

(γ) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 23:Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ηε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, όηαλ ηα θνλδύιηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, δελ είλαη απόιπηα 

ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. Δπίζεο, ζρεηηθέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, 

όηαλ γίλεηαη αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα γίλνπλ 

απηά ζπγθξίζηκα κε ηα πνζά ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 

 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

2. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη.1 : Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηάθνξσλ 

ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ δηνξζώζεσο αμηώλ κε ζρεκαηηζκό 

πξνβιέςεσλ ή δηελέξγεηα απνζβέζεσλ, θαζώο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμηώλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά επηηξέπνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ γίλνληαη παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο γεληθέο αξρέο 

απνηηκήζεσο, νη παξεθθιίζεηο απηέο αλαθέξνληαη κε πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ ιόγσλ πνπ ηηο επέβαιαλ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ζπλεπεηώλ, πνπ είραλ ζηε δηακόξθσζε ησλ απαηηήζεσλ - ππνρξεώζεσλ ηεο πεξηνπζηαθήο 

θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ Γήκνπ.  

 

 (1) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο, απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή 

ηνπ θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο, ε νπνία  είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη 

κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο. 

(1α) Οη αμίεο θηήζεο ησλ ινγαξηαζκώλ «Γήπεδα-Οηθόπεδα» επξώ 51.301.465,38 θαη «Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα» επξώ 

30.867.353,03, πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Οπνηεζδήπνηε απνθιίζεηο ζηηο πνζόηεηεο θαη ηηο αμίεο, από 

απηέο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ νινθιήξσζε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζα 

ηαθηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε 8 ηεο παξαγξάθνπ 1.1.108 ηνπ Π.Γ. 315/30.12.1999. 

(2) Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο. 

(3) Οη πκκεηνρέο απνηηκήζεθαλ σο εμήο :  
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α) Ζ πκκεηνρή ζηε Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε, (Διιεληθή Γηαδεκνηηθή Δηαηξεία Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ), κε θαηαβιεκέλν θεθάιαην πνζνύ επξώ 6.000,00, έρεη  ππνηηκεζεί  ζην ζύλνιό ηνπο  θαζόζνλ ε εηαηξεία 

ηειεί ππό εθθαζάξηζε κε ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν Ηζνινγηζκό ηεο 31.12.2009, όπσο πξνβιέπεηαη  από ην Π.Γ. 315/1999.   

β) Ζ πκκεηνρή ζηελ αλώλπκε εηαηξεία, «ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

ΚΔΝΣ. ΑΣΣΗΚΖ», απνηηκήζεθε ζηελ ηξέρνπζα αμία πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν Ηζνινγηζκό ηεο 

εηαηξείαο, ηελ 31.12.2019, όπσο πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ 315/1999.   

(4) Υξεόγξαθα δελ ππάξρνπλ. 

(5) Σα απνζέκαηα, (πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο) απνηηκήζεθαλ ηελ 31.12.2020 κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ 

ζηαζκηθνύ θόζηνπο ζε επξώ 465.580,84. 

 

(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 2: ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, 

εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απνηηκήζεσο από ηηο γεληθά λνκνζεηεκέλεο, αλαθέξεηαη ε κέζνδνο πνπ 

εθαξκόζηεθε θαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα  ηα νπνία νη αμίεο δηακνξθώζεθαλ κε ηε 

κέζνδν απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαθνξέο από ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξεηηθήο κεζόδνπ απνηηκήζεσο 

από ηηο γεληθά λνκνζεηεκέλεο θαηαρσξνύληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο "δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο" ηνπ 

παζεηηθνύ (ινγ. 41.06 -41.07), ελώ ζην πξνζάξηεκα αλαθέξεηαη θαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δηαθνξώλ 

απηώλ. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ζην πξνζάξηεκα θαηαρσξείηαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ινγαξηαζκώλ "δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο", πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε. 

 

Γελ εθαξκόζζεθαλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απνηηκήζεσο κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 

(γ) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 7: Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν 

λόκηζκα θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηνπο, δειαδή εάλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό (ινγ. πάγησλ ζηνηρείσλ), ή 

εάλ κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή. 

 

 

 

3. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 16: Οη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, γηα θάζε πξσηνβάζκην ινγαξηαζκό ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 

 

Παξαηίζεηαη πνιύζηεινο πίλαθαο ζην ηέινο ηνπ παξόληνο κε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. 

 

(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 3: Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ – εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο θαη νη δηαθνξέο 

πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ, όηαλ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

  

 (γ) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 4: Οη ηπρόλ πξόζζεηεο απνζβέζεηο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ, νη νπνίεο 

γίλνληαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, κε  αλαθνξά  ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Γελ έγηλαλ. 

 

 

(δ) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 19: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ Β (1) «έμνδα ηδξύζεσο 

θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο», Β (2) «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ» Β (3) 

«ηόθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ» θαη Γ (Ι) (1) «έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο». ε  πεξίπησζε πνπ ε 

απόζβεζε ησλ εμόδσλ εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο δε  γίλεηαη ζύκθσλα κε ην γεληθό θαλόλα ηεο πεληαεηίαο, αιιά 

ζύκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, αλαθέξνληαη νη πεξηπηώζεηο απηέο θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ζην 

πξνζάξηεκα. 
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Ο ινγαξηαζκόο «Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο» πνζνύ επξώ 61.636,57 αθνξά ζην αλαπόζβεζην ππόινηπν θαηά 

ηελ 31.12.2020 ησλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θαηά πνζό επξώ 61.636,13, ησλ αξρηηεθηνληθώλ, γεσινγηθώλ θαη 

ινηπώλ κειεηώλ, θαηά πνζό επξώ  0,41, ησλ εμόδσλ θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά ην πνζό ησλ επξώ 0,03.   

 

 

4. ΤΜΜΔΣΟΥΔ-ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 
 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 24: Δπεμεγεκαηηθέο  πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηηο ζπλδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 

Αλάιπζε ησλ ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζεί ζην επόκελν άξζξν. 

(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 8: Πίλαθαο ησλ θαηερόκελσλ ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο θαη ρξενγξάθσλ 

(είδνο, ηεκάρηα), κε ηελ αξρηθή αμία θηήζεσο ηνπο θαη ηελ αμία απνηηκήζεσο ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηνρώλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ αμία θηήζεο 

ηνπο θαη ηελ αμία απνηηκήζεώο ηνπο ηελ 31.12.2020: 

 

 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο 
% Μεηνρηθνύ 

Κεθαιαίνπ 
Αμία Κηήζεο 

Γηαθνξέο 

απνηίκεζεο 

πκκεηνρήο 

31.12.2020 

Σξέρνπζα 

Αμία 

31.12.2020 

ΔΓΔΥΤ 0,72% 6.000,00 -6.000,00 0,00 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

(ΑΘΖΝΑΪΚΟ ΑΔΡΗΟ) 4,4353% 13.011,94 -8.979,11 4.032,83 

ύλνιν   19.011,94 -14.979,11 4.032,83 

 

 

5. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 5: Οη δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνύ, νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε. 

 

 Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ. 

 

(β) Αξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 6: Οη δηαθνξέο από ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπώλ 

νκνεηδώλ ζηνηρείσλ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή ηηκή αγνξάο πξηλ από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ 

(δηαθνξέο ηηκήο θηήζεσο θαη ηηκήο αγνξάο), ζπλνιηθά θαηά θαηεγνξίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ απηώλ ζηνηρείσλ 

 

Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

 

6. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

Σν Κεθάιαην ηνπ Γήκνπ ηεο 31.12.2020 αλέξρεηαη ζε πνζό επξώ 35.550.202,13 θαη ην νπνίν αλαιύεηαη σο 

εμήο: 

- Πνζό επξώ 35.339.627,38 αθνξά ζην αξρηθό θεθάιαην ηνπ Γήκνπ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ απνγξαθή ελάξμεσο 

θαη πξνζδηνξίζζεθε (ζύκθσλα κε ηελ παξαγξ. 1.1.108 πεξηπη.7 ηνπ Π.Γ. 315/1999) σο ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ππνρξεώζεσλ απηνύ. 

- Πνζό επξώ 210.574,75 αθνξά ζηελ θεθαιαηνπνίεζε επηρνξεγήζεσλ από ην ΤΠ.Δ. γηα ηελ εμόθιεζε 

ππνρξεώζεσλ πνπ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκεο έσο ηελ 30.6.2020. Μέξνο απηήο, πνζό επξώ 37.666,52 
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θαηαβιήζεθε ζηελ θιεηόκελε ρξήζε 2020 θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ επξώ 172.908,23 θαηαβιήζεθε ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε 2021 απεηθνλίζηεθε ζε νηθείν ινγαξηαζκό απαηηήζεσλ. 

 

 

7. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ  ΚΑΙ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 
 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 20: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ "Λνηπέο πξνβιέςεηο" 

όηαλ είλαη αμηόινγεο. 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο πνζνύ επξώ 1.078.736,91 αθνξνύλ θαηά ην πνζό ησλ επξώ 1.003.736,91 ζε πξνβιέςεηο 

γηα θάιπςε ηπρόλ θαηαβνιήο απνδεκηώζεσλ από ην Γήκν γηα αγσγέο ηξίησλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε βάξνο ηνπ, πνπ 

εθθξεκνύλ δηθαζηηθά θαη θαηά ην πνζό ησλ επξώ 75.000,00 ζε πξόβιεςε γηα ην Φόξν Δηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2020 ε 

νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί κε ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.  

 

(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 9: Οη ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία εμνθιήζεσο 

ηνπο είλαη κεγαιύηεξε από πέληε ρξόληα από ηελ - εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξία 

ινγαξηαζκώλ θαη πηζησηή, θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ θαιύπηνληαη κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, κε αλαθνξά ηεο 

θύζεσο θαη ηεο κνξθήο ηνπο. 

 

 Γελ πθίζηαληαη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. 

 

 

 (γ) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 10: Οη ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, 

εθόζνλ ε παξάζεζε ηνπο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηαζηάζεσο (π.ρ. απνδεκηώζεηο 

απνιύζεσο ή εμόδνπ από ηελ ππεξεζία ηνπ πξνζσπηθνύ ή ππνρξεώζεηο γηα εμόθιεζε νκνινγηώλ ππέξ ην άξηην). 

Σπρόλ ηέηνηεο ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο, θαζώο θαη ηπρόλ άιιεο ππνρξεώζεηο αλαθέξνληαη ρσξηζηά. 

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

8.  ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

 

(α) Αξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 17β: Αλαιύζεηο ησλ πνζώλ ησλ ινγαξηαζκώλ 36.01 "έζνδα ρξήζεσο 

εηζπξαθηέα" ,  56.01 "έμνδα ρξήζεσο πιεξσηέα" , 56.00 "έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ’’, 36.90 "ινηπνί κεηαβαηηθνί 

ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ", 56.93 "αλακελόκελα έζνδα από πνιενδνκηθά πξόζηηκα ", 36.94 "ηακεηαθέο δηαθνξέο 

εηζπξάμεσλ" θαη 56.94 "ηακεηαθέο δηαθνξέο  πιεξσκώλ"  αλ ηα πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά. 

 

1) ην θνλδύιη «Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ» πνζνύ επξώ 122.341,56 πεξηιακβάλνληαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

Α’ 15λζεκέξνπ 2021, νη νπνίεο θαηαβιήζεθαλ ζηε ρξήζε 2020. 

 

2) Σα «Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.562.409,19 αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

- Έζνδα από Γεκνηηθνύο Φόξνπο - Σέιε ρξέσζεο εθθαζαξίζεσλ 

ΓΔΖ θαη ινηπώλ παξόρσλ ξεύκαηνο Ννεκβξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2020 

 

€ 1.538.659,89 

- Απνδόζεηο από ΚΔΠΤΟ κελώλ 8
νπ

 – 12
νπ

.2020 γηα πνιενδνκηθά 

πξόζηηκα βεβαησκέλα ζηε  Γ.Ο.Τ γηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ 

 

« 11.306,76 

- Δηζεξρόκελν έκβαζκα γηα πξόζηηκα Κ.Ο.Κ. από 3.11.2020 έσο θαη 

4.1.2021 

 

« 10.930,00 

- Απνδόζεηο από ΚΔΠΤΟ κελώλ 8
νπ

 – 12
νπ

.2020 γηα πξόζηηκα 

Κ.Ο.Κ. βεβαησκέλα ζηε  Γ.Ο.Τ γηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ 

 

« 295,24 

- Λνηπά έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα « 1.217,30 

ύλνιν € 1.562.409,19 

 

3) Σα «Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ» πνζνύ επξώ 9.858,33 αθνξνύλ ζε έζνδα από κηζζώκαηα θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ πνπ πξνεηζπξάρζεθαλ ζηελ θιεηόκελε ρξήζε 2020 θαη αθνξνύλ ζηε ρξήζε 2021.  
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4) Σα «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα» ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 881.626,86 αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

- Έμνδα γηα δαπάλεο ειεθηξνδόηεζεο θαη πξνκήζεηεο  ΓΔΖ 

Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2020 

 

€ 91.248,54 

- Γόζεηο ΔΓΝΑ Οθησβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2020 « 384.226,64 

- Ακνηβέο πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ Γεθεκβξίνπ 2020  « 235.668,44 

- Αλαδξνκηθέο ακνηβέο θαη επηδόκαηα ιόγσ αλαγλώξηζεο 

πξνϋπεξεζίαο 

 

« 7.097,79 

- Γαπάλεο ύδξεπζεο Γεθεκβξίνπ 2020 « 32.650,74 

- Δπηδόηεζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 

2020 εξγαδνκέλσλ κε 5κελε ζύκβαζε κέζσ ΟΑΔΓ 

 

« 74.364,33 

- Ακνηβέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο  αηξεηώλ δνπιεπκέλεο « 17.240,37 

- Ακνηβέο ηξίησλ γηα παξνρή ππεξεζηώλ « 20.128,65 

- Υνξήγεζε γακήιησλ επηδνκάησλ γηα ηε ρξήζε 2020 ζε άπνξεο 

θνξαζίδεο ζε εθηέιεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Π. 

ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 

 

 

« 
 

9.000,00 

- Υνξήγεζε ππνηξνθηώλ γηα ηε ρξήζε 2020 ζε εθηέιεζε ηνπ ζθνπνύ 

ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Ενπθίνπ 

 

« 5.000,00 

- ΔΝΦΗΑ ρξήζεο 2020 θιεξνλνκηάο Λπκπεξόπνπινπ « 1.938,09 

- Γηάθνξα έμνδα « 3.063,27 

ύλνιν € 881.626,86 

 

 

4) Οη «Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ» θαη νη «Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ» 

ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 568.854,83, αθνξνύλ ζε αλακελόκελα έζνδα από πνιενδνκηθά πξόζηηκα ρξήζεσλ 2013 

έσο θαη 2020 βεβαησκέλα ζηε Γ.Ο.Τ. γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ. 

 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ  ΣΑΞΔΧ 

 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 18: Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θάζε είδνπο νηθνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ από 

ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, εγγπήζεηο θαη άιιεο ζπκβάζεηο ή από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία επηβαιιόκελεο πηζαλέο 

ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ, εθόζνλ ε πιεξνθνξία απηή 

είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεσο ηνπ Γήκνπ. Σπρόλ ππνρξεώζεηο γηα θαηαβνιέο 

εηδηθώλ κελαίσλ παξνρώλ, όπσο π.ρ. κεληαίσλ βνεζεκάησλ, θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο ζε ζπλδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, αλαθέξνληαη ρσξηζηά.  

 

ηα θνλδύιηα «Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ» θαη «Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκόζηνπ 

Λνγηζηηθνύ», πνζνύ επξώ 40.919.221,48 παξαθνινπζείηαη ν πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ θαη εμόδσλ, ε εθηέιεζε απηνύ θαη 

ν απνινγηζκόο εζόδσλ θαη εμόδσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην θεθάιαην 3.3 ηνπ Π.Γ. 315/1999. 

 

ηα θνλδύιηα «Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ θαη ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ» 

θαη «Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ θαη ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ», πνζνύ επξώ 

342.104,63 πεξηιακβάλνληαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε 

ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνύο κε εκεξνκελία ιήμεο πέξαλ ηεο 31.12.2020. 
 

 

10. ΥΟΡΗΓΗΘΔΙΔ ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΙ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΑΦΑΛΔΙΔ 

 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 15: Οη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζην 

παζεηηθό ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξίεο. ε πεξίπησζε πνπ νη εγγπήζεηο  εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

ηάμεσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ. Οη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο (ππνζήθεο-πξνζεκεηώζεηο) 

αλαθέξνληαη ρσξηζηά. Υσξηζηά, επίζεο, αλαθέξνληαη νη ηπρόλ εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη πξνο όθεινο ηξίησλ.  
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Τθίζηαληαη δνζκέλεο εγγπήζεηο ζηε Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ. εηαηξεία θπζηθνύ αεξίνπ πνζνύ επξώ 160,00 θαη ζηε ΓΔΖ 

πνζνύ επξώ 567,18. 

 

 

 11. ΑΜΟΙΒΔ-ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΙ ΠΙΣΧΔΙ Δ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΔΧ 

       

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 13: Σα πνζά ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαινγίζηεθαλ ζηε ρξήζε γηα ηα κέιε 

ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζώο θαη νη δεκηνπξγεκέλεο ππνρξεώζεηο γηα 

ζπληάμεηο πξνο πξώελ κέιε ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ. Σα πνζά απηά θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.  

 

  Σα έμνδα παξάζηαζεο, θηλήζεσο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ζηε ρξήζε 2020 θαη ησλ εξγνδνηηθώλ 

εηζθνξώλ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ επξώ 172.778,40 θαη επξώ 34.204,34 αληίζηνηρα, ζύκθσλα θαη κε ηνλ ππ’ αξηζ. 

3463/2006, άξζξν 136  ηνπ Γ. Κ. Κ.. 

(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 14: Σα πνζά ησλ πξνθαηαβνιώλ θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ ηπρόλ 

δόζεθαλ ζε κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη δηεύζπλζεο θαη νθείινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, κε αλαθνξά ηνπ εηήζηνπ επηηνθίνπ ησλ πηζηώζεσλ απηώλ θαη ησλ 

νπζησδώλ όξσλ ηνπο, θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο κε ηε κνξθή 

νπνηαζδήπνηε εγγπήζεσο. Σα πνζά απηά θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.  

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

12. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ   ΥΡΗΔΧ 

 

(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 11: Ο κέζνο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, αλαιπκέλνο θαηά θαηεγνξίεο, θαη νη ακνηβέο - έμνδα πξνζσπηθνύ κε αλάιπζε ζε κηζζνύο - 

εκεξνκίζζηα θαη  θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο, κε ρσξηζηή αλαθνξά απηώλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ζπληάμεηο.  

 

(1) Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ άηνκα 433 

 

(2) Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά θαηεγνξίεο: 

-Σαθηηθό Μόληκν πξνζσπηθό                                                                                  230 

-Ανξίζηνπ ρξόλνπ πξνζσπηθό 100 

-ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πξνζσπηθό                                                                        1 

-Οξηζκέλνπ ρξόλνπ πξνζσπηθό 91 

-Με αζθαιηζηηθά κέηξα (δηθαζηηθή εληνιή) 3 

-Πξνζσπηθό κε ζρέζε εληνιήο-κεηαθιεηνί ππάιιεινη                                         5 

-Γηθεγόξνο – Ννκηθόο ύκβνπινο                                                                      2 

-Πξαθηηθή Άζθεζε 1 

ύλνιν 433 

  

(3) Αλάιπζε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ: 

 

60.01 Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ € 4.442.090,40 

60.02 Απνδνρέο ππαιιήισλ  κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ « 1.653.513,69 

60.03 Απνδνρέο εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ππαιιήισλ  « 145.537,24 

60.04 Απνδνρέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ  « 706.784,54 

60.05 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

 

« 

 

1.601.083,75 

60.06 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ « 48.912,89 

60.07 Γαπάλεο πξόζιεςεο εθπαίδεπζεο & επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ            « 680,00 

 ύλνιν € 8.598.602,51 
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(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 12: Η έθηαζε ζηελ νπνία ν ππνινγηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο επεξεάζηεθε από απνηίκεζε πνπ έγηλε θαηά παξέθθιηζε από ηηο λνκνζεηεκέλεο αξρέο 

απνηηκήζεσο, είηε ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, είηε ζε πξνεγνύκελε ρξήζε. 

 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

 

(γ) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 17α: Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα» 

θαη «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα», θαζώο θαη γηα ηα «έζνδα θαη έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ», ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, όηαλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 

(1) Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 

 

Αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

- Αλαινγνύζεο ζηελ ρξήζε απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ  

 

€ 

 

1.417.850,77 

- Αλαινγνύζεο ζηελ ρξήζε απνζβέζεηο δσξεώλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ  

 

« 

 

283.897,16 

- Παξαγξαθέο απαηηήζεσλ βάζεη απνθάζεσλ Γ..  

« 

 

107.370,63 

ύλνιν € 1.809.118,56 

 

(2) Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 

 

     Σν ππόινηπν ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ πνζνύ επξώ 1.008,96 αθνξά θαηά ην πνζό ησλ επξώ 579,74 ζε 

ηαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο απαηηήζεσλ από Φ.Π.Α. από πξνεγνύκελεο ρξήζεηο θαη θαηά ην πνζό ησλ επξώ 

429,22 ζε πξόζηηκα εθπξόζεζκεο απόδνζεο θόξσλ Γεθεκβξίνπ 2020.  
 

      (3) Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ                                                       

           

Αλαιύνληαη σο εμήο: 

-Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ, 

δεκνηηθό θόξν θαη ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 

 

€ 267.576,98 

- Πξόζηηκα από ηέιε θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ, 

δεκνηηθό θόξν θαη ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 

« 383,35 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. ζηε ρξήζε 2020 πξνζηίκσλ από 

ηέιε θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ, δεκνηηθό θόξν θαη 

ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 

 

« 39,55 

- Έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ εζηηαηνξίσλ θαη 

ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ   πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 

« 44.479,59 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. ζηε ρξήζε 2020 εζόδσλ επί ησλ 

αθαζαξίζησλ εζόδσλ εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθώλ 

θαηαζηεκάησλ  πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  

 

 

« 32.548,81 

- Σέιε παξεπηδεκνύλησλ « 3.593,95 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. ζηε ρξήζε 2020 γηα δηθαηώκαηα 

ηαθήο 3εηνύο δηάξθεηαο 

 

« 19.953,00 

- Πξόζηηκα ΚΟΚ παξειζόλησλ ρξήζεσλ  « 2.392,24 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. πξνζηίκσλ ΚΟΚ παξειζόλησλ 

ρξήζεσλ 

 

« 29.196,00 
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- Έζνδα από αλαθύθισζε « 384,00 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. γηα θαηάιεςε θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ από πεξίπηεξα 

 

« 825,00 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. ζηε ρξήζε 2020 από ηέιε 

θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ, δεκνηηθό θόξν θαη ηέινο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 

« 

19.506,70 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. ζηε ρξήζε 2020 γηα ηέιε 

θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ, δεκνηηθό θόξν θαη ηέινο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο Ηαλνπάξηνπ - Γεθεκβξίνπ 2017 από ηε 

Γ.Δ.Ζ. 

 

 

 

« 220.347,99 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. ζηε ρξήζε 2020 γηα ηέιε 

θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ, δεκνηηθό θόξν θαη ηέινο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο από ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνεγνύκελσλ εηώλ 

 

 

 

« 39.428,13 

- Πξσηνβεβαηνύκελνη Υ.Κ. ζηε ρξήζε 2020 ππόρξεσλ 

θαηαβνιήο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

 

« 8.457,56 

- Δπηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ « 3.097,36 

- Έζνδν από Κ.Δ.Γ.Δ γηα θαηαλνκή θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηα έηε 

2017 – 2018 

 

« 48.505,66 

- Αληηινγηζκόο ινγηζηηθήο εγγξαθήο δνπιεπκέλσλ εμόδσλ 

ΔΓΝΑ ρξήζεο 2019   

 

« 190.317,50 

- Αλαινγνύζεο ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε απνζβέζεηο 

επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

 

« 73.343,60 

- Αλαινγνύζεο ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε απνζβέζεηο δσξεώλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ 

 

« 136.491,37 

- Έζνδα από παξαγξαθέο ππνρξεώζεσλ πξνκεζεπηώλ « 32.763,39 

- Λνηπά έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ « 35.988,06 

ύλνιν € 1.209.619,79 

 

(4) Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ                                                                    

          

 Αλαιύνληαη σο εμήο: 

- Λνγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο πνζώλ θξαηήζεσλ από ηελ 

θαηαλνκή σο αληηζηάζκηζκα ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο 

ζην πεξηβάιινλ ηεο Αηηηθήο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ 

αζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ Γήκσλ 

 

 

 

« 

 

 

 

11.414,40 

- Γηάθνξα έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ « 3.363,70 

- Δπηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ ινηπώλ εζόδσλ « 8.648,32 

- Δπηδόκαηα θαη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο « 649,43 

- Σαθηνπνίεζε πξνθαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο 

2018 

 

« 

 

5.053,91 

- Λνγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ππνινίπνπ ινηπώλ απαηηήζεσλ « 86,46 

- Πξάμε Δπηβνιήο Δηζθνξώλ ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηηο ρξνληθέο 

πεξηόδνπο 12
ν
.2012 – 4

ν
.2013 πνπ αθνξνύλ ηελ 

αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ απαζρνινύκελσλ ζε 

πξόγξακκα Stage (12.2012 - 4.2013) σο ΠΔΔ Π64-

65/2020 

 

 

 

 

« 

 

 

 

 

26.085,60 

ύλνιν € 55.301,82 
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(5) Σν πνζό ηνπ θνλδπιίνπ «Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ» ύςνπο επξώ 166.937,12 αθνξά ζε 

πνζό έθπησζεο ιόγσ ξύζκηζεο επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 404.501,53 ηεο Πξάμεο Δπηβνιήο Δηζθνξώλ ηνπ 

ΔΦΚΑ γηα ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο 27.2.2001 έσο 31.3.2006 γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ 

ηξνρνλόκσλ ζύκθσλα κε ηελ εγθ.48/2018, 26/2019 θαη ΓΔ Γ. ΔΗΦ. Μ/5961405220/26.11.2018 ηνπ ΔΦΚΑ θαη γηα 

ην νπνίν δηελεξγήζεθε ζηε πξνεγνύκελε ρξήζε ζηα βηβιία ηνπ Γήκνπ ζρεηηθή εγγξαθή πξόβιεςεο.  

 

 

(6) Σν πνζό ηνπ θνλδπιίνπ «Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο» ύςνπο επξώ 100.009,01 αφορά σηε 

ζρεκαηηζζείζα ζηε ρξήζε 2020 πξόβιεςε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θάιπςε απνδεκηώζεσλ από ην Γήκν γηα αγσγέο ηξίησλ 

θαη εξγαδνκέλσλ νη νπνίεο έρνπλ ηειεζηδηθήζεη ζε βάξνο ηνπ. 

 

   

 

13 : ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΑΡΣΙΟΣΔΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΙΣΗ ΔΙΚΟΝΑ 

 

(α) Αξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξίπη. 25: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε εηδηθέο  

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα λα παξνπζηάδεηαη κία πηζηή εηθόλα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ, όηαλ απηό δελ επηηπγράλεηαη κε όζα 

αλαθέξνληαη ζηηο  πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο. 

 

1. ύκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Ν. 3584/2007, ν Γήκνο ζρεκαηίδεη πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζην πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη ζην κόληκν πξνζσπηθό πνπ έρεη επηιέμεη σο 

αζθαιηζηηθό θνξέα ην Η.Κ.Α. Σν ππόινηπν ηεο 31.12.2020 πνζνύ επξώ 292.523,59 αθνξά ζε πξνζαξκνγή ηεο 

ζρεκαηηζζείζαο ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο πξόβιεςε, ζην πνζό πνπ αλαινγεί θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία.  

 

2. Δθθξεκνύλ ζεκαληηθέο αγσγέο κε πηζαλόηεηα ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο από ην Γήκν, νη νπνίεο κέρξη 

ηελ 31.12.2020 δελ είραλ ηειεζηδηθήζεη θαη σο εθ ηνύηνπ, δελ ήηαλ δπλαηό λα πξνβιεθζεί ε ηειηθή έθβαζή ηνπο ζε 

βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία. πγθεθξηκέλα νη 

εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο αθνξνύλ ζε: 

 

 

α) Απνδεκηώζεηο δηθαηνύρσλ απαιινηξηώζεσλ - ξπκνηνκήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηεί 

ην ύςνο ηνπο, επεηδή αθελόο εθθξεκνύλ ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ νη αηηήζεηο ηεο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο 

αθεηέξνπ δελ είλαη κε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκέλεο νη επηθάλεηεο ησλ αθηλήησλ απηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ δελ έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2020. 

 

β) Αγσγέο εξγαδνκέλσλ θαηά ηνπ Γήκνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.876.541,48 από ηηο νπνίεο: 

- αγσγή πνζνύ επξώ 480.192,23 γηα ηελ νπνία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2021 εθδόζεθε απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ  θαηά 

ηνπ Γήκνπ, κε ππνρξέσζε λα θαηαβιεζεί ζηνπο ελαγόκελνπο πνζό επξώ 60.781,47, 

- αγσγέο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 113.321,00 εθδηθάζηεθαλ ζε πξώην βαζκό ζηελ θιεηόκελε ρξήζε 2020 θαη έγηλε 

κεξηθώο δεθηή γηα πνζό επξώ 98.490,58 θαη γηα ηελ νπνία ν Γήκνο άζθεζε εθέζεηο θαη νη νπνίεο ζα εθδηθαζηνύλ 

ζε επόκελεο ρξήζεηο 

- αγσγέο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.086.920,33 νη νπνίεο εθδηθάζηεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ ζε πξώην βαζκό ζηελ 

θιεηόκελε ρξήζε 2020 θαη 

- αγσγέο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 196.107,92 δελ έρνπλ ηειεζηδηθήζεη θαη σο εθ ηνύηνπ δε δύλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί 

ην ύςνο πνπ ζα ππνρξεσζεί ν Γήκνο λα θαηαβάιεη επ’ απηώλ. 

 

γ) Αγσγέο γηα ινηπέο ελνρηθήο θύζεσο αμηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 3.232.388,25 πνπ αθνξνύλ ζε παξνρή 

εξγαζίαο από ηξίηνπο θαη ζε απνδεκηώζεηο αηπρεκάησλ θαη βιαβώλ, από ηηο νπνίεο: 

-  γηα αγσγή πνζνύ επξώ 39.227,54 εθδόζεθε απνξξηπηηθή απόθαζε Δθεηείνπ θαηά ηνπ Γήκνπ  

- αγσγέο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 2.993.047,28 νη νπνίεο εθδηθάζηεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ ζε πξώην βαζκό θαη 

-  ελώ νη ππόινηπεο αγσγέο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 200.113,43 δελ έρνπλ ηειεζηδηθήζεη θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη 

δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο. 
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εκεηώλεηαη όηη ν Γήκνο έλαληη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηνπ, ηόζν από ηηο 

αγσγέο εξγαδνκέλσλ όζν θαη από ηελ πηζαλή θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ - αμηώζεσλ από αγσγέο ηξίησλ πνπ 

εθθξεκνύλ δηθαζηηθά, έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο νη νπνίεο ηελ 31.12.2020 αλέξρνληαη ζε πνζό επξώ 153.318,67 

θαη επξώ 850.418,24, αληίζηνηρα. 

 

  πλεκκέλα: έλαο (1) Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Παγίσλ 

 
 

       Παι. Φάιεξν, 1 Ηνπιίνπ 2021 
 

      Ο   ΓΖΜΑΡΥΟ    Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ       Ζ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ                     

                           ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ                   ΛΟΓΗΣΡΗΑ  

                                    

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΦΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ       ΜΑΡΗΑ ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ  ΒΑΗΛΗΚΖ ΟΡΦΑΝΖ 

 Α.Γ.Σ. ΑΔ 031200          Α.Γ.Σ.  622732           Α.Γ.Σ. ΑΚ 507308 

             ΑΡ. ΑΓ. Α’ ΣΑΞΖ 8234 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘΝΥΩΞΕ-Ψ6Κ



ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΧΡΗΗ 2020

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη

Μέσπι 

31/12/2019
Αςξήσειρ Μειώσειρ Σύνολο  Αξία  31/12/2020  Αξία  31/12/2019

10 ΔΓΑΦΙΚΔ  ΔΚΣΑΔΙ 51.255.312,70 46.152,68 0,00 51.301.465,38 0,00 0,00 0,00 0,00 51.301.465,38 51.255.312,70
10.00 Γήπεδα-Οηθόπεδα 51.255.312,70 46.152,68 0,00 51.301.465,38 0,00 0,00 0,00 0,00 51.301.465,38 51.255.312,70

11 ΚΣΙΡΙΑ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ  ΚΣΙΡΙΩΝ 30.425.362,66 441.990,37 0,00 30.867.353,03 13.885.378,50 1.068.608,79 0,00 14.953.987,29 15.913.365,74 16.539.984,16
11.00 Κηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίωλ 24.302.691,63 441.990,37 0,00 24.744.682,00 8.428.791,78 984.199,95 0,00 9.412.991,73 15.331.690,27 15.873.899,85
11.02 Λνηπά ηερληθά έξγα 6.090.064,75 0,00 0,00 6.090.064,75 5.437.675,21 83.104,59 0,00 5.520.779,80 569.284,95 652.389,54
11.09 Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίηωλ 32.606,28 0,00 0,00 32.606,28 18.911,51 1.304,25 0,00 20.215,76 12.390,52 13.694,77

12

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΓΚ/ΔΙ & ΛΟΙΠΟ 

ΜΗΥ/ΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 2.145.001,12 5.657,38 0,00 2.150.658,50 1.555.515,64 113.432,46 0,00 1.668.948,10 481.710,40 589.485,48
12.00 Μεραλήκαηα 1.610.613,88 756,40 0,00 1.611.370,28 1.243.599,71 75.457,22 0,00 1.319.056,93 292.313,35 367.014,17
12.01 Τερληθέο εγθαηαζηάζεηο 27.931,02 0,00 0,00 27.931,02 17.806,37 1.927,37 0,00 19.733,74 8.197,28 10.124,65
12.02 Φνξεηά κεραλήκαηα 195.251,62 4.900,98 0,00 200.152,60 149.541,92 13.709,74 0,00 163.251,66 36.900,94 45.709,70
12.03 Εξγαιεία 109.264,46 0,00 0,00 109.264,46 93.728,99 3.375,41 0,00 97.104,40 12.160,06 15.535,47
12.05 Μεραλνινγηθά όξγαλα 12.313,04 0,00 0,00 12.313,04 12.312,48 0,00 0,00 12.312,48 0,56 0,56
12.06 Λνηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 189.627,10 0,00 0,00 189.627,10 38.526,17 18.962,72 0,00 57.488,89 132.138,21 151.100,93

13 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΔΑ 5.091.543,40 1.042.840,00 0,00 6.134.383,40 4.749.990,30 124.883,61 215,40 4.874.658,51 1.259.724,89 341.553,10

13.00 Απηνθίλεηα -ιεωθνξεία 413.892,64 0,00 0,00 413.892,64 413.892,62 0,00 0,00 413.892,62 0,02 0,02

13.01 Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 127.441,08 0,00 0,00 127.441,08 126.666,58 989,83 215,40 127.441,01 0,07 774,50

13.02 Απηνθίλεηα Φνξηεγά ξπκνύιθεο 4.464.011,41 1.042.840,00 0,00 5.506.851,41 4.126.031,95 123.221,78 0,00 4.249.253,73 1.257.597,68 337.979,46

13.09 Λνηπά κέζα κεηαθνξάο 86.198,27 0,00 0,00 86.198,27 83.399,15 672,00 0,00 84.071,15 2.127,12 2.799,12

14 ΔΠΙΠΛΑ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟ  ΔΞΟΠΛΙΜΟ 4.363.232,00 213.139,84 90.315,50 4.486.056,34 3.160.143,52 260.709,77 90.126,25 3.330.727,04 1.155.329,30 1.203.088,48

14.00 Επηπια 409.436,82 47.028,86 0,00 456.465,68 372.105,72 26.096,75 0,00 398.202,47 58.263,21 37.331,10

14.01 Σθεύε 110.704,45 14.587,36 0,00 125.291,81 83.010,18 15.019,71 0,00 98.029,89 27.261,92 27.694,27
14.02 Μεραλέο γξαθείνπ 159.805,27 8678,59 0,00 168.483,86 125.287,05 6.133,38 0,00 131.420,43 37.063,43 34.518,22
14.03 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 439.136,51 15367,20 50.191,89 404.311,82 356.350,28 33.343,39 50.004,15 339.689,52 64.622,30 82.786,23
14.04 Μέζα απνζεθεύζεωο θαη κεηαθνξάο 1.799.158,69 28878,36 40.123,61 1.787.913,44 1.358.739,85 86.570,71 40.122,10 1.405.188,46 382.724,98 440.418,84
14.05 Επηζηεκνληθά όξγαλα 95.560,62 62571,64 0,00 158.132,26 84.935,72 3.060,34 0,00 87.996,06 70.136,20 10.624,90
14.08 Εμνπιηζκόο ηειεπηθνηλωληώλ 85.050,22 891,56 0,00 85.941,78 57.497,99 4.373,17 0,00 61.871,16 24.070,62 27.552,23
14.09 Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.230.067,31 35.136,27 0,00 1.265.203,58 722.216,73 86.112,32 0,00 808.329,05 456.874,53 507.850,58

14.30

Έξγα ηέρλεο-θεηκήιηα θαη ινηπά είδε κε ππνθείκελα 

ζε απόζβεζε 34.312,11 0,00 0,00 34.312,11 0,00 0,00 0,00 0,00 34.312,11 34.312,11

15

ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ-

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΣΗΔΙ ΠΑΓΙΩΝ 98.981,43 263.521,46 0,00 362.502,89 0,00 0,00 0,00 0,00 362.502,89 98.981,43
15.11 Κηίξηα - Εγθαηαζηάζεηο Κηηξίωλ - Τερληθά 0,00 18.796,49 0,00 18.796,49 0,00 0,00 0,00 0,00 18.796,49 0,00
15.17 Δαπάλεο θαηαζθεπήο Πάγηωλ (Μόληκωλ) εγθαη. 65.853,48 244.724,97 0,00 310.578,45 0,00 0,00 0,00 0,00 310.578,45 65.853,48
15.20 Μειέηεο - Έξεπλεο - Πεηξακαηηθέο Εξγαζίεο 33.127,95 0,00 0,00 33.127,95 0,00 0,00 0,00 0,00 33.127,95 33.127,95

17 ΠΑΓΙΔ(ΜΟΝΙΜΔ) ΔΓΚ/ΔΙ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΔΩ 28.481.754,33 383.969,92 0,00 28.865.724,25 21.523.123,46 1.298.413,41 0,00 22.821.536,87 6.044.187,38 6.958.630,87
17.11 Πιαηείεο-Πάξθα-Παηδόηνπνη θνηλήο ρξήζεωο 4.467.812,01 300.247,78 0,00 4.768.059,79 3.574.709,72 161.854,27 0,00 3.736.563,99 1.031.495,80 893.102,29
17.31 Οδνί-Οδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεωο 11.242.684,14 65.413,19 0,00 11.308.097,33 8.695.933,16 580.984,66 0,00 9.276.917,82 2.031.179,51 2.546.750,98
17.51 Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεωο 7.029.030,37 8.971,75 0,00 7.038.002,12 5.283.805,53 291.781,22 0,00 5.575.586,75 1.462.415,37 1.745.224,84
17.71 Εγθαηαζηάζεηο Ηιεθηξνθωηηζκνύ θνηλήο ρξήζεωο 1.395.447,06 0,00 0,00 1.395.447,06 1.275.079,67 21.754,99 0,00 1.296.834,66 98.612,40 120.367,39
17.90 Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεωο 4.346.780,75 9.337,20 0,00 4.356.117,95 2.693.595,38 242.038,27 0,00 2.935.633,65 1.420.484,30 1.653.185,37

ΤΝΟΛΟ 121.861.187,64 2.397.271,65 90.315,50 124.168.143,79 44.874.151,42 2.866.048,04 90.341,65 47.649.857,81 76.518.285,98 76.987.036,22

16

ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΔΞΟΓΑ 

ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΗ 1.398.390,02 36.369,51 0,00 1.434.759,53 1.337.974,07 35.148,89 0,00 1.373.122,96 61.636,57 60.415,95
16.14 Εμνδα θηήζεωο αθηλεηνπνηήζεωλ 186.745,25 0,00 0,00 186.745,25 186.745,22 0,00 0,00 186.745,22 0,03 0,03
16.17 Eμνδα αλαδηνξγαλωζεο 680.261,82 36.369,51 0,00 716.631,33 619.846,31 35.148,89 0,00 654.995,20 61.636,13 60.415,51
16.19 Λνηπά έμνδα πνιπεηνύο απόζβεζεο 531.382,95 0,00 0,00 531.382,95 531.382,54 0,00 0,00 531.382,54 0,41 0,41

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 123.259.577,66 2.433.641,16 90.315,50 125.602.903,32 46.212.125,49 2.901.196,93 90.341,65 49.022.980,77 76.579.922,55 77.047.452,17

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Κ.Α. Λογαριασμοί 

Αξία κτήσεωρ 

31/12/2019
Αςξήσειρ Μειώσειρ

Αξία κτήσεωρ 

31/12/2020

ΑΔΑ: ΨΘΝΥΩΞΕ-Ψ6Κ
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Ποζά κλειόμενερ 

σπήζεωρ 2020

Ποζά 

πποεγούμενερ 

σπήζεωρ 2019

 Αξία κηήζεωρ Αποζβέζειρ Αναπόζβ.Αξία Αξία κηήζεωρ Αποζβέζειρ Αναπόζβ.Αξία
Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 1.434.759,53 1.373.122,96 61.636,57 1.398.390,02 1.337.974,07 60.415,95 Ι. Κεθάλαιο 35.550.202,13 35.339.627,38

1.434.759,53 1.373.122,96 61.636,57 1.398.390,02 1.337.974,07 60.415,95 35.550.202,13 35.339.627,38
Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις
1.   Γήπεδα - Οηθόπεδα 51.301.465,38 0,00 51.301.465,38 51.255.312,70 0,00 51.255.312,70 ΙΙ.Γιαθορές αναπροζαρμογής και Δπιτορηγήζεις 
1α. Πιαηείεο-Πάξθα-Παηδόηνπνη θνηλήο ρξήζεσο 4.768.059,79 3.736.563,99 1.031.495,80 4.467.812,01 3.574.709,72 893.102,29    επενδύζεων-Γωρεές Παγίων

1β. Οδνί - Οδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο 11.308.097,33 9.276.917,82 2.031.179,51 11.242.684,14 8.695.933,16 2.546.750,98 3. Δσξεέο παγίσλ 20.765.687,01 20.904.354,78

1γ. Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο 7.038.002,12 5.575.586,75 1.462.415,37 7.029.030,37 5.283.805,53 1.745.224,84 4. Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 17.635.698,03 17.776.412,61
3.  Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 30.867.353,03 14.953.987,29 15.913.365,74 30.425.362,66 13.885.378,50 16.539.984,16 38.401.385,04 38.680.767,39
3α.Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3β.Εγθ/ζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο 1.395.447,06 1.296.834,66 98.612,40 1.395.447,06 1.275.079,67 120.367,39 ΙV.Αποηελέζμαηα ειρ νέο
3γ.Λνηπέο κόληκεο εγθ/ζεηο θνηλήο ρξήζεο 4.356.117,95 2.935.633,65 1.420.484,30 4.346.780,75 2.693.595,38 1.653.185,37 Υπόινηπν πιενλάζκαηνο ρξήζεσο εηο λέν 126.401,66 0,00

4.  Μεραλήκαηα - Τερληθέο εγθαηαζηάζεηο Υπόινηπν ειιείκκαηνο ρξήζεσο εηο λέν 0,00 -436.035,75

     θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 2.150.658,50 1.668.948,10 481.710,40 2.145.001,12 1.555.515,64 589.485,48 Υπόινηπν πιενλαζκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 10.387.873,43 10.823.909,18

5.  Μεηαθνξηθά κέζα 6.134.383,40 4.874.658,51 1.259.724,89 5.091.543,40 4.749.990,30 341.553,10 10.514.275,09 10.387.873,43

6.  Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 4.486.056,34 3.330.727,04 1.155.329,30 4.363.232,00 3.160.143,52 1.203.088,48 ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 84.465.862,26 84.408.268,20

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 362.502,89 0,00 362.502,89 98.981,43 0,00 98.981,43
124.168.143,79 47.649.857,81 76.518.285,98 121.861.187,64 44.874.151,42 76.987.036,22

ύνολο ακινεηοποιήζεων (ΓΙΙ) 124.168.143,79 47.649.857,81 76.518.285,98 121.861.187,64 44.874.151,42 76.987.036,22

III. Τίηλοι πάγιας επένδσζης & Άλλες 
μακροπρόθεζμες Χρημαηοοικονομικές Απαιηήζεις Β.ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ
1.Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο 18.930,00 18.930,00 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
       Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε 14.897,17 4.032,83 12.525,59 6.404,41     από ηελ ππεξεζία 292.523,59 292.523,59
2. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 727,18 727,18 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 1.078.736,91 994.727,90

4.760,01 7.131,59 1.371.260,50 1.287.251,49

ύνολο πάγιος ενεπγεηικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 76.523.045,99 76.994.167,81

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Γ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ι. Αποθέμαηα Ι. Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις
4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο, Αλαιώζηκα πιηθά 4. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.640,00 3.640,00
    Αληαιιαθηηθά θαη Είδε ζπζθεπαζίαο 465.580,84 282.332,12 3.640,00 3.640,00

465.580,84 282.332,12

ΙΙ. Απαιηήζεις ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 3.136.936,50 3.104.643,01 1. Πξνκεζεπηέο 1.604.663,84 1.060.612,56

   Μείνλ: Πξνβιέςεηο 2.382.463,55 754.472,95 2.382.463,55 722.179,46 5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο & Τέιε 80.350,97 34.834,39

4. Επηζθαιείο - Επίδηθεο απαηηήζεηο θαη ρξεώζηεο 169.695,43 169.695,43 6. Ασυαλιστικοί Οργανισμοί 3.585,68 4.016,87

   Μείνλ: Πξνβιέςεηο 169.695,43 0,00 169.695,43 0,00 8. Πηζησηέο δηάθνξνη 230.042,72 520.411,09

5. Φξεώζηεο δηάθνξνη 262.870,17 110.300,85 1.918.643,21 1.619.874,91

1.017.343,12 832.480,31 ύνολο ςποσπεώζεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.922.283,21 1.623.514,91

ΙV. Γιαθέζιμα

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο      8.898.533,89 9.019.801,79

8.898.533,89 9.019.801,79

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγεηικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV) 10.381.457,85 10.134.614,22

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
1.Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 122.341,56 70.117,79  1.Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ       9.858,33 123.023,26
2.Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1.562.409,19 1.414.070,22  2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα       881.626,86 1.231.328,13
3.Λνηπνί Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Ελεξγεηηθνύ 568.854,83 554.376,99  3.Λνηπνί Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνπ 568.854,83 554.376,99

2.253.605,58 2.038.565,00 1.460.340,02 1.908.728,38

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 89.219.745,99 89.227.762,98 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 89.219.745,99 89.227.762,98

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ
2. Φξεσζηηθνί Λνγαξηαζκνί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 40.919.221,48 36.851.812,32 2. Πηζησηηθνί Λνγαξηαζκνί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 40.919.221,48 36.851.812,32
3. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ εκπξάγκαησλ 3. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ εκπξάγκαησλ 

   αζθαιεηώλ θαη ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ 342.104,63 623.211,47    αζθαιεηώλ θαη ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ 342.104,63 623.211,47

41.261.326,11 37.475.023,79 41.261.326,11 37.475.023,79

  

Ι.Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεωρ Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως 201.401,66 -345.035,75
1.Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 9.172.416,43 9.691.907,45 Πλέον:
2.Έζνδα από θόξνπο-εηζθνξέο-πξόζηηκα-πξνζαπμήζεηο 1.034.372,60 866.586,50 Υπόινηπν απνηειεζκάησλ (πιενλαζκάησλ) 
3.Ταθηηθέο επηρνξεγήζεηο από θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό 7.266.142,40 17.472.931,43 7.064.142,12 17.622.636,07 πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 10.387.873,43 10.823.909,18
Μείον: ύνολο 10.589.275,09 10.478.873,43
Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 17.288.749,70 17.376.097,26 Μείνλ: Φόξνο Εηζνδήκαηνο 75.000,00 91.000,00
Μικηά αποηελέζμαηα (πλεόναζμα) εκμεηαλλεύζεωρ 184.181,73 246.538,81 Πλεόνασμα εις νέο 10.514.275,09 10.387.873,43

Πλέον:

1. Άιια έζνδα 363.993,90 621.191,72
ύνολο 548.175,63 867.730,53

ΜΔΙΟΝ:  1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 3.503.682,49 2.959.172,15

               3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 8.371,54 3.512.054,03 4.941,47 2.964.113,62

Μεπικά αποηελέζμαηα (έλλειμμα) εκμεηαλλεύζεωρ -2.963.878,40 -2.096.383,09 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η ΠΡΟΊΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ 

ΠΛΔΟΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 158.954,92 160.660,71
Μείον: 
2.Πξνβιέςεηο απνηηκήζεσο ηίηισλ θαη ρξενγξάθσλ 2.371,58 0,00
3.Φξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 20.469,71 22.841,29 136.113,63 19.987,48 19.987,48 140.673,23

Ολικά αποηελέζμαηα (δεμίερ) εκμεηαλλεύζεωρ -2.827.764,77 -1.955.709,86
ΙΙ ΠΛΔΟΝ: Έκηακηα αποηελέζμαηα ΙΧΑΝΝΗ ΦΧΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ

1. Έθηαθηα & Αλόξγαλα έζνδα 1.809.118,56 1.727.837,18 ΑΓΣ ΑΔ 031200 ΑΓΣ  622792

3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 1.209.619,79 689.510,14
4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 166.937,12 3.185.675,47 0,00 2.417.347,32
Μείον:
1. Έθηαθηα & Αλόξγαλα έμνδα 1.008,96 2.355,20 Η ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ
2. 'Εθηαθηεο δεκίεο 189,25 0,00 ΛΟΓΙΣΡΙΑ
3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 55.301,82 479.545,86
4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 100.009,01 156.509,04 3.029.166,43 324.772,15 806.673,21 1.610.674,11
Οπγανικά & Έκηακηα αποηελέζμαηα  (κέπδε/δεμίερ) 201.401,66 -345.035,75
ΜΔΙΟΝ:

Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ  2.901.196,93  2.907.774,33 ΒΑΙΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΗ

Μείον : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 2.901.196,93 0,00  2.907.774,33 0,00 ΑΓΣ ΑΚ 507308
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  (πλεόναζμα/έλλειμμα) ΥΡΗΔΧ 201.401,66 -345.035,75 ΑΡ. ΑΓ. Α' ΣΑΞΗ 8234

Ποζά κλειόμενερ 

σπήζεωρ 2020

Ποζά 

πποεγούμενερ 

σπήζεωρ 2019

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΧΝ ΥΡΗΔΧ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
31ερ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2020 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2020)

Ποζά κλειόμενερ σπήζεωρ 2020 Ποζά πποεγούμενερ σπήζεωρ 2019

Π. Φάλεπο, Ιοςνίος 2021

ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ερ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2020

18ε ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2020)

Ποζά κλειόμενερ σπήζεωρ 2020  Ποζά πποεγούμενερ σπήζεωρ 2019
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