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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ     Αχαρνές : 14-4-2021 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   Αρ. Πρωτ.: 13165 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    Αρ. Απόφασης: 44 

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ.: 5ης/12-04-2021 Ειδικής 

Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 2012». 

 

      Στις Αχαρνές σήμερα 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση με την 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω εφαρμογής ePresence.gov.gr) ύστερα από την με 

αρ. πρωτ.:12381/08-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 74 του 

Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 163 του 

Ν.3463/2006. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του 

άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) 

«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το Ν.4682/2020, άρθρο 2, τις υπ΄αριθμ.:18318/13-03-2020, 

20930/31-3-2020 & 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς 

και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/Τ.Β΄/6-11-2020), 
προέβη σε τηλεδιάσκεψη. 
 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα 

πέντε (45) μελών, συμμετείχαν τα κατωτέρω είκοσι εννέα (29) μέλη, ο Πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αβραμίδη Ελένη Αφουξενίδης Θεόφιλος 

Αβραμίδης Ιωάννης Βαρελάς Πέτρος 

Αγγελοπούλου Παναγιώτα Βρεττός Επαμεινώνδας 

Αθανασιάδης Γεώργιος Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Δασκαλάκης Γεώργιος 

Αραμπαντζής Ευάγγελος Ελευθεριάδης Στυλιανός 

Βάθης Σπυρίδων Κασσαβός Ιωάννης 

Βρεττός Μιχαήλ Κοσμίδου Λουΐζα 

Δαμάσκος Δημήτριος Μπομπόνη Διονυσία 

Δαμάσκος Νικόλαος Παγώνας Αθανάσιος 

Δουρίδα Χρυσούλα Πέκος Χαράλαμπος 

Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία Τσιμπογιάννης Δημήτριος 

Ζαχαριάδη Αγγελική Τσορπατσίδης Μιχαήλ 

Καμπόλης Οδυσσέας Φυτάς Στέφανος 

Κατσανδρή Χρηστίνα Φωτιάδης Γεώργιος Αλέξανδρος 

Κόνταρης Χρύσανθος Χαλκίδης Παναγιώτης 

Κωφός Δημήτριος Oι οποίοι δεν συμμετείχαν στην 

τηλεδιάσκεψη αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα. 

Λαζάρου Βασίλειος 

Μουκάνης Μαρίνος 

Ξαγοράρης Νικόλαος 

Οικονόμου Ευθύμιος 
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Παπακώτσης Κωνσταντίνος 

Παυλίδου Όλγα 

Πετάκος Γεώργιος 

Σιδηρόπουλος Γεώργιος 

Συρινίδης Θεόδωρος 

Τοπαλίδης Ευστάθιος 

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 

Τραβασάρος Αναστάσιος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η κ.Αβραμίδη Ελένη έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια 

συζήτησης του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 

2. Ο κ. Ελευθεριάδης Στυλιανός έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη κατά την 
διάρκεια                         συζήτησης του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3. Η κ.Κοσμίδου Λουίζα έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια 
συζήτησης του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης . 

4. Η κ.Μπομπόνη Διονυσία έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια 
συζήτησης του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

5. Ο κ.Βάθης Σπυρίδων αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια 
συζήτησης του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης . 

6. Ο κ.Τραβασάρος Αναστάσιος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την 
διάρκεια                                   συζήτησης του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν νόμιμα   προσκεκλημένοι   ο   Δήμαρχος Αχαρνών                                                                                                                                         

κ. Βρεττός Σπυρίδων, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Δημητρακόπουλος 

Ιωάννης και η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών 

Οργάνων κ. Ζώμα Ευμορφία, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Επίσης συμμετείχαν νόμιμα προσκεκλημένοι οι κ.κ. Δρόσος Δημήτριος-Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής, Λαμπρακάκης Βασίλειος-νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

«EUROLOGIC Οικονομοτεχνική Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε.» και Αγγελής Φίλιππος-

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιος (Θέμης) Οικονόμου έθεσε 

υπόψη των Μελών το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο 

στον κ. Βρεττό Σπυρίδωνα, Δήμαρχο Αχαρνών, ο οποίος παρουσιάζοντας την εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που απεστάλη έγκαιρα στους Δημοτικούς 

Συμβούλους προκειμένου να λάβουν γνώση,                                     ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

«κ. Πρόεδρε, 

 

Α. Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: 

 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

υποβάλλει δια  μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης 

του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της 

διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός 

υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα 

πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

 

            2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή 

επιτροπή τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, 

υποβάλλει τον  απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, 

μαζί με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο. 
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            3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο 

δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

            Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον 

έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό 

ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

            Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 

αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες 

ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν 

με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 

ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες 

αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει 

επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν 

ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

            Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται 

να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 

έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η 

έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο 

και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» 

            Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης της χρήσης 2012. 

 

       Β. Με την υπ’ αριθ. 149/23-3-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

έγινε ο προέλεγχος και η κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, του Ισολογισμού, των 

αποτελεσμάτων χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης 2012, καθώς και 

του σχετικού Προσαρτήματος. 

 

       Γ. Από 23-3-2015 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον Απολογισμό του Δήμου 

(περίπτ.γ' παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 

του Ν.4735/20), κατά συνέπεια από το Δημοτικό Συμβούλιο εφεξής γίνεται έγκριση μόνο 

των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος), όχι δε και του 

Απολογισμού. 

 

       Δ. Επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων έγινε ο προβλεπόμενος έλεγχος από 

τον Ορκωτό Ελεγκτή του Δήμου.  

 

       Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παραθέτουμε ενώπιον σας τα σχετικά στοιχεία 

ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς 

επίσης το σχετικό Προσάρτημα και την έκθεση της οικονομικής επιτροπής για το έτος 2016, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06, όπως έχουν ελεγχθεί 

από τον Ορκωτό Ελεγκτή του Δήμου και εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 

απόφασης για ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ. 

        
       Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, η 

οποία αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης 

συνεδρίασης.  

                                                                                                                                                                                                                 Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε την λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το άρθρο 163 του Ν.3463/06. 

 Το άρθρο 40, παρ.1, του Ν.4735/2020. 

 

 

ΑΔΑ: 9295ΩΨ8-8Γ4



4  

 Την υπ’αρ. 149/23-3-2015 (ΑΔΑ:7Φ0ΔΩΨ8-ΙΞΤ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά «Προέλεγχο Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, 

Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2012». 

 Τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2012. 

 Την από 2-2-2017 έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 

που επισυνάπτεται στον Ισολογισμό οικονομικού έτους 2012. 

 Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012. 

 Την υπ’αρ.649/41069/23-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΨ8-ΟΛΜ) απόφαση Δημάρχου για 

τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. 

 Την με αρ.πρωτ.: 12311/7-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

 Τις απόψεις των ομιλητών & την ονομαστική ψηφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΜΕ 26 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ 4 ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΤΑ) 

 

 

Α. Την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως & του 

Προσαρτήματος οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Αχαρνών, όπως 

εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης. 

 

Β.  Την δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο 

Ν.3548/07, άρθρο 6, παρ.7. 

 

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που 

ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Δ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 

  

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αβραμίδη Ελένη, Αβραμίδης Ιωάννης, Αθανασιάδης 

Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Αραμπαντζής Ευάγγελος, Βρεττός Μιχαήλ, 

Δαμάσκος Νικόλαος, Δουρίδα Χρυσούλα, Ελευθεριάδης Στυλιανός, Ευθυμιάδου-

Τουμανίδου Γεωργία, Ζαχαριάδη Αγγελική, Καμπόλης Οδυσσέας, Κατσανδρή Χρηστίνα, 

Κόνταρης Χρύσανθος, Κοσμίδου Λουΐζα, Κωφός Δημήτριος, Λαζάρου Βασίλειος, 

Μουκάνης Μαρίνος, Μπομπόνη Διονυσία, Ξαγοράρης Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος, 

Παυλίδου Όλγα, Πετάκος Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος & 

Τοπαλίδης Ευστάθιος ψήφισαν ΥΠΕΡ. 

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Δαμάσκος Δημήτριος, 

Παπακώτσης Κωνσταντίνος & Τοπαλλιανίδης Βασίλειος ψήφισαν ΚΑΤΑ.  

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α: 44/2021. 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

 
 

         ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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