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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αρ. πρωτ.: 13592/30-7-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 15
ης

/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :105   

 

Θέμα:   Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Έτους 2019 του Δήμου Χαϊδαρίου. 

 
    Σήμερα την 29

η
  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  19:30, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  13246/24-07-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  έξι 

(6)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος)  

5. Παναγιώτης Τσατσαρώνης (αναπληρωματικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

 

Απόντες:    κ. κ . Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος)-Μιχάλης Σελέκος   (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης 

(τακτικό μέλος)  -  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος   (τακτικό μέλος). 

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της 

Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη του 

ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1
ο
  θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 

ως 1
ο
  θέμα ΗΔ και  το  1

ο
 , 2

ο
 &  3

ο
 θέμα  της  ΗΔ  σε 2

ο
 , 3

ο
 &, 4

ο
 θέμα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., εισηγούμενος  το  2
ο 
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των 

μελών της Ο.Ε. την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης και αναφέρει: 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 163 ΚΔΚ (παρ. 1,2,3) του  Ν. 3463/2006 απαιτείται, από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας να αποσταλούν οι λογαριασμοί της διαχείρισης του οικον. έτους που έληξε, στην 

Οικονομική Επιτροπή και  εκείνη με τη σειρά της να προχωρήσει στον προέλεγχό τους  και μαζί με την έκθεσή της να τα 

υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 2 , άρθρο 163 ν. 3463/06) προκειμένου  μέχρι 29.09.2020 να εγκρίνει σε 

συνεδρίασή του τον ισολογισμό έτους 2019 και το αργότερο μέχρι 30.09.2020 ο εγκεκριμένος ισολογισμός να αναρτηθεί 

στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 350/07.02.2018) 

Κατόπιν των ανωτέρω  σας υποβάλουμε, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και την 

κατάσταση γενικής εκμετάλλευσης του προηγούμενου οικον. έτους . 

 Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, τις οικονομικές καταστάσεις της δέκατης έκτης χρήσης εφαρμογής 

του διπλογραφικού συστήματος στο Δήμο μας, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως και το 

Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1γ. του 

Ν.3852/10 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού 

 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), 

την παρ.1γ. του άρθρου 72 του Ν.3852/10,  

συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

 

Σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (6) Μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών, 

που κατέθεσε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06, 

ως εξής:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 

Α. Έσοδα Χρήσης 2019 

Είδος 
Εσόδου 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 
Υπόλοιπα 

Τακτικά 19.853.531,96 20.231.894,18 11.948,92 12.906.105,44 7.313.839,82 

Έκτακτα & 
Λοιπά Έσοδα 

17.143.171,36 11.760.145,87 36.290,79 8.363.310,95 3.360.544,13 



Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

2.408.729,24 2.408.729,24 0,00 2.408.729,24 0,00 

Σύνολο 39.405.432,56 34.400.769,29 48.239,71 23.678.145,63 10.674.383,95 

 

Β. Δαπάνες Χρήσης 2019 

Είδος Δαπάνης Προϋπολογισθείσες Ενταλθείσες Πληρωθείσες 
Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Σύνολο Εξόδων 39.405.432,56 21.622.667,24 21.622.667,24 17.782.765,32 

Αποθεματικό 0,00 0,00 2.055.478,39 0,00 

Σύνολο 39.405.432,56 21.622.667,24 23.678.145,63 17.782.765,32 

 

 

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 2019 

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο 

Τακτικά 2.014.831,70 

Έκτακτα Ειδικευμένα 40.646,69 

Έκτακτα Ανειδίκευτα 0,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο 31.12.2019 2.055.478,39 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα οργανικά ή κανονικά έσοδα και έξοδα της χρήσης, δηλαδή όλα 
τα έσοδα που προέρχονται από την κανονική δραστηριότητα του Δήμου και αφορούν την κλεισμένη χρήση 
και όλα τα έξοδα που θεωρούνται απαραίτητα για την υλοποίηση της δραστηριότητας του Δήμου. 

Για την παρούσα χρήση ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης του Δήμου μας είναι ελλειμματικός κατά € 
2.338.921,11 συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού € 
1.950.543,67. Συνεπώς το προ  αποσβέσεων αποτέλεσμα είναι αρνητικό κατά € 388.377,44. Το αντίστοιχο 
αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους ήταν θετικό κατά € 232.860,04. Η μείωση αυτή του προ αποσβέσεων 
αποτελέσματος οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε αύξηση των εξόδων της χρήσεως (προ αποσβέσεων) κατά 
€ 920.557,46 και αύξηση των εσόδων κατά € 299.319,98. 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζουν την αξία της φθοράς που υπέστησαν 
μέσα στη χρήση τα πάγια στοιχεία του Δήμου και είναι το μόνο έξοδο το οποίο είναι υπολογιστικό και όχι 
πληρωτέο.  

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Ο λογαριασμός αυτός μέχρι του σημείου «Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως» είναι ίδιος, αλλά με 
διαφορετική μορφή απεικόνισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης, όπου ειδικά τα έξοδα 
εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε: 

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών, έξοδα διοικητικής λειτουργίας, έξοδα λειτουργίας διάθεσης και 
χρηματοοικονομικά έξοδα, οπότε και πάλι τα Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως είναι το ίδιο ποσό με 
αυτό του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης. 

Στη συνέχεια στα Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως προστίθενται τα ανόργανα έσοδα και έξοδα και τα 
έσοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων και το τελικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό και ανέρχεται στο ποσό 
των € 4.631.011,21 (το αντίστοιχο μέγεθος της προηγούμενης χρήσης ήταν αρνητικό  κατά € 573.806,66). 

Η μείωση τακτικών των εσόδων της χρήσης κατά ποσό € 69.447,20 αναλύεται σε μείωση των εσόδων από 
πωλήσεις υπηρεσιών κατά € 471.737,40, σε μείωση των εσόδων από φόρους-πρόστιμα κατά € 69.298,61 
και σε αύξηση των εσόδων από τακτικές επιχορηγήσεις κατά 471.588,81.  



Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αύξηση κατά ποσό € 368.767,18. 

Σημειώνουμε ότι πέραν της ανωτέρω μείωσης των εσόδων το αποτέλεσμα της χρήσης επιβαρύνθηκε εκτός 
των άλλων  με το επιπλέον ποσό των € 155.740,53 το οποίο αφορά προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους 
και έκτακτα έξοδα καθώς και με συμπληρωματική στη χρήση πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 
3.913.966,70 ενώ ωφελήθηκε με το επιπλέον ποσό των € 291.668,39 το οποίο αφορά έσοδα από 
αχρησιμοποίητες προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα. 

Επίσης αναφέρουμε ότι στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα περιλαμβάνεται και ποσό € 1.256.939,93 που 
αφορά αποσβέσεις των επιχορηγήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την κατασκευή ή αγορά παγίων του 
Δήμου, που υπολογίζεται με το μέσο συντελεστή αποσβέσεων των παγίων που έχουν επιχορηγηθεί από το 
Ελληνικό Δημόσιο. Το αντίστοιχο κονδύλι  της προηγούμενης χρήσης ανέρχονταν σε ποσό € 1.260.637,63.  

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως έγιναν επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα την 
αύξηση τους σε τιμές κτήσεως κατά € 1.525.515,42 και μειώσεις παγίων που προέρχονται από απόσυρση 
καταστροφή παγίων κατά € 661.313,99. 

Επίσης  έχουμε αύξηση των απαιτήσεων από Δημότες και λοιπούς τρίτους κατά € 238.289,13 (στην 
ανωτέρω αύξηση έχουν συμπεριληφθεί τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που 
θα εισπραχθούν μετά την 1/1/2021) και μείωση  των χρηματικών διαθεσίμων κατά € 378.130,01. 

Σημειώνεται η αύξηση στη χρήση του συνόλου των  υποχρεώσεων (δανείων, προμηθευτών, προς το 
Δημόσιο, κ.λ.π.) κατά ποσό € 977.675,10. 

Στο σκέλος του Παθητικού έχουμε μείωση της Καθαρής Θέσης του Δήμου, κατά ποσό € 5.637.571,19 λόγω 
της μείωσης των  επιχορηγήσεων για την απόκτηση νέων παγίων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και του 
αρνητικού αποτελέσματος της   παρούσας χρήσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

     Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως Έτους 2019, όπως 

εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. για την προώθησή τους 

για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 
                                                                                                     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  29-07-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


