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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές :14-4-2021 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.:13167 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αρ. Απόφασης: 45 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ.: 6ης/12-04-2021 Ειδικής 

Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 2013». 

 

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

ώρα: 19:10, το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση με την 

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

αρ. πρωτ.:12382/08-04-2021 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 Βάθης Σπυρίδων 

Αγγελοπούλου Παναγιώτα Βαρελάς Πέτρος 
Αθανασιάδης Γεώργιος Βρεττός Επαμεινώνδας 

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Αραμπαντζής Ευάγγελος Δασκαλάκης Γεώργιος 

  Βρεττός Μιχαήλ Ελευθεριάδης Στυλιανός 

Δαμάσκος Δημήτριος Κασσαβός Ιωάννης 

Δαμάσκος Νικόλαος Μπομπόνη Διονυσία 

Δουρίδα Χρυσούλα Παγώνας Αθανάσιος 

Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία Πέκος Χαράλαμπος 

Ζαχαριάδη Αγγελική Τραβασάρος Αναστάσιος 

Καμπόλης Οδυσσέας Τσιμπογιάννης Δημήτριος 

Κατσανδρή Χρηστίνα Φυτάς Στέφανος 

Κόνταρης Χρύσανθος Φωτιάδης Γεώργιος Αλέξανδρος 

Κοσμίδου Λουΐζα Χαλκίδης Παναγιώτης 

Κωφός Δημήτριος Oι οποίοι δεν συμμετείχαν στην 

τηλεδιάσκεψη αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα. 

Λαζάρου Βασίλειος 

Μουκάνης Μαρίνος 
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Ξαγοράρης Νικόλαος 

Οικονόμου Ευθύμιος 

Παπακώτσης Κωνσταντίνος 

Παυλίδου Όλγα 

Πετάκος Γεώργιος 

Σιδηρόπουλος Γεώργιος 

Συρινίδης Θεόδωρος 

Τοπαλίδης Ευστάθιος 

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 

Τσορπατσίδης Μιχαήλ 

1. Η κ. Δουρίδα Χρυσούλα αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια 
συζήτησης του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2. Ο κ. Τσορπατσίδης Μιχαήλ 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. Λαμπρακάκη Βασίλειο, 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. 

 

           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 
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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 2013. 

 

         Β. Με την υπ’ αριθ. 254/09-11-2020 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 2013, καθώς και 

του σχετικού Προσαρτήματος. 

 

         Γ. Από 12.10.2020 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 

την Ορκωτή Ελέγκτρια 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 2013, 

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

ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια του Δήμου και εισηγούμαστε προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 2013 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. 

 Την υπ’αρ. 253/09-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΞ6ΓΩΨ8-ΜΡ7) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά «Προέλεγχο Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, 

Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2013». 

 Τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2013. 

 Την από 30-3-2021 έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή που επισυνάπτεται στον Ισολογισμό οικονομικού έτους 2013. 

 Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013. 

 Την υπ’αρ.3157/91326/28-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΑΠ6ΩΨ8-ΦΟΗ) ορθή επανάληψη 

απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. 

 Την με αρ.πρωτ.: 12312/7-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

 Τις απόψεις των ομιλητών & την ονομαστική ψηφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΜΕ 23 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ 4 ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΤΑ) 

 

 

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

Προσαρτήματος οικονομικού έτους 2013 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, Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία, Ζαχαριάδη Αγγελική, Καμπόλης 

Οδυσσέας, Κατσανδρή Χρηστίνα, Κόνταρης Χρύσανθος, Κοσμίδου Λουΐζα, Κωφός 

Δημήτριος, Λαζάρου Βασίλειος, Μουκάνης Μαρίνος, 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: 45/2021. 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

 
 

          ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.290.372,91 7.949.303,95 341.068,96 8.290.372,91 7.641.489,80 648.883,11   Ι.  Κεφάλαιο 23.541.025,42 2.233.925,55

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 27.638.615,38 0,00 27.638.615,38 27.638.615,38 0,00 27.638.615,38     3.  Δωρεές Παγίων 165.800,03 165.800,03

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.335.426,93 823.789,53 511.637,40 1.335.426,93 770.340,20 565.086,73     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 56.581.252,51 51.930.269,66

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 26.966.460,79 15.422.150,51 11.544.310,28 26.966.460,79 13.254.843,57 13.711.617,22 56.747.052,54 52.096.069,69

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 1.045.975,63 884.687,47 161.288,16 1.045.975,63 846.268,98 199.706,65

     2.  Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση  Αγροί 12.291,78 0,00 12.291,78 12.291,78 0,00 12.291,78  ΙΙI. Αποθεματικά Κεφάλαια 

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 42.721.783,55 17.927.430,54 24.794.353,01 40.722.808,87 16.258.849,46 24.463.959,41     3. Ειδικά αποθεματικά 0,00 0,00

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 248.607,30 191.179,87 57.427,43 248.607,30 175.293,50 73.313,80 0,00 0,00

     3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 4.617.526,26 2.851.863,99 1.765.662,27 4.617.526,26 2.467.224,05 2.150.302,21

     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 1.594.749,01 1.354.440,25 240.308,76 1.590.928,63 1.230.971,27 359.957,36   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

     5.   Μεταφορικά μέσα 4.860.575,89 4.558.412,08 302.163,81 4.860.575,89 4.331.855,19 528.720,70      Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεων εις νέο 939.436,16 -2.318.983,81

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.337.403,14 4.165.072,78 172.330,36 4.270.345,00 3.984.362,77 285.982,23 939.436,16 -2.318.983,81

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 81.608.726,18 0,00 81.608.726,18 62.012.533,45 0,00 62.012.533,45

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 196.988.141,84 48.179.027,02 148.809.114,82 175.322.095,91 43.320.008,99 132.002.086,92 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+ΑIV) 81.227.514,12 52.011.011,43

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      2.   Λοιπές προβλέψεις 8.350.874,84 8.350.874,84

     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 27.606.100,68 27.606.100,68

           μείον: οφειλόμενο κεφάλαιο 195.000,00 250.000,00 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

           μείον: προβλέψεις για υποτίμηση 26.929.057,40 26.929.057,40   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

482.043,28 427.043,28      2.   Δάνεια τραπεζών 18.809.870,28 21.980.599,17

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 149.291.158,10 132.429.130,20      3.   Δάνεια Ταμιευτηρίων 21.514.860,33 21.514.860,33

40.324.730,61 43.495.459,50

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   ΙΙ. Απαιτήσεις      1. Προμηθευτές 11.266.545,94 21.750.075,56

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 17.503.849,21 16.822.070,83     2α. Επιταγές πληρωτέες 494.274,20 441.430,58

      5.   Χρεώστες διάφοροι 13.497.000,98 13.550.636,73      4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 437.410,96 396.204,06

      6.   Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 9.847,54 1.000,00      5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.906.299,97 4.288.205,08

31.010.697,73 30.373.707,56      7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομενη χρήση 3.170.728,89 3.417.850,98

  ΙV. Διαθέσιμα      8. Πιστωτές διάφοροι 33.287.906,71 30.846.957,95

      1. Ταμείο 187.958,05 68.137,41 52.563.166,67 61.140.724,21

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.553.844,75 1.298.393,22 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 92.887.897,28 104.636.183,71

1.741.802,80 1.366.530,63

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 32.752.500,53 31.740.238,19

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

     1.  Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00      1.   Έσοδα επόμενων χρήσεων 1.019.085,46 1.019.085,46

     2.  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.197.345,72 2.240.387,99      2.   Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.096.701,61 1.041.484,05

2.197.345,72 2.240.387,99 2.115.787,07 2.060.569,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 184.582.073,31 167.058.639,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 184.582.073,31 167.058.639,49

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 155.433.693,26 214.924.210,64       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 155.433.693,26 214.924.210,64

Ποσά Ποσά προηγ.

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 14.664.016,96 16.582.971,82 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 3.258.419,97 604.438,64

   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 1.606.213,09 4.884.718,68 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -2.318.983,81 -2.923.422,45

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 25.072.483,81 26.315.702,51 Αποτέλεσμα εις νέον 939.436,16 -2.318.983,81

   Σύνολο 41.342.713,86 47.783.393,01

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 37.457.223,46 39.368.504,57

   Μικτά αποτελέσματα (έπλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 3.885.490,40 8.414.888,44

   Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) 19.833,82 494.674,72 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

   Σύνολο 3.905.324,22 8.909.563,16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 9.364.305,86 9.842.126,14

              3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 9.364.305,86 13.830,41 9.855.956,55

   Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -5.458.981,64 -946.393,39

   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  33.327,41  10.657,15 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

   Μείον: 2. Πρόβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,00 0,00 Α.Δ.Τ. ΑΙ 665024 Α.Δ.Τ. ΑΒ 583729

             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.932.991,27 1.932.991,27 -1.899.663,86 2.390.177,39 2.390.177,39 -2.379.520,24

   Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -7.358.645,50 -3.325.913,63

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

                1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 12.973.318,63 3.135.830,14 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 7.247.855,06 20.221.173,69 3.851.594,95 6.987.425,09 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

   Mείον:   

                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.808.115,52 328.826,64

                2. Έκτακτες ζημίες 71.334,78 36.771,12

                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 7.724.657,92 2.691.475,06

                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 9.604.108,22 10.617.065,47 0,00 3.057.072,82 3.930.352,27

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 3.258.419,97 604.438,64 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ EUROLOGIC Ι.Κ.Ε.

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.166.832,18 5.127.858,99 Α.Δ.Τ. ΑΒ 513369

               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 5.166.832,18 0,00 5.127.858,99 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.258.419,97 604.438,64

Αχαρναί, 2 Νοεμβρίου 2020

3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

 ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αχαρνών, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Αχαρνών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".  
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο υπόλοιπο του λογαριασμού Ενεργητικού «Δ.ΙΙ.1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού 11.003.342,82 ευρώ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογισ τικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί ισόποση απομείωση, με 
συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 11.003.342,82 ευρώ, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά 1.674.103,92 ευρώ και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων κατά 9.329.238,90 ευρώ.
2) Στο λογαριασμό απαιτήσεων του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.5. «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνονται απαιτήσεις του Δήμου κατά Τρίτων, κατά Δημοτικών Επιχειρήσεων και κατασχέσεις εις χείρας Τρίτων (πιστωτικά ιδρύματα) βάσει δικαστικών αποφάσεων, για τα οποία ο Δήμος, σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχε εκδώσει τα ενδεδειγμένα, κατά 
περίπτωση παραστατικά, συνολικού ύψους 12.422.412,52  ευρώ, τα οποία, μέχρι 31/12/2020 παραμένουν ανείσπραχτα. Δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το βέβαιο της μελλοντικής είσπραξης ή της τακτοποίησης των παραπάνω αναφερόμενων ποσών και συνεπώς δεν είμαστε σε θέση, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που τέθηκαν 
υπόψη μας να εκτιμήσουμε τις ποσοτικές επιπτώσεις που θα έχει επί των οικονομικών καταστάσεων η πιθανή μη ρευστοποίηση μέρους ή του συνόλου αυτών.
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία ο Δήμος δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης α νέρχεται σε 446.000,00 ευρώ με συνέπεια οι προβλέψεις για 
παροχές σε εργαζόμενους να εμφανίζονται μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά 446.000,00 ευρώ.
4) Χρηματική αξίωση της Τράπεζας Πειραιώς η οποία, σύμφωνα με το από 29/03/2021 ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου του Δήμου, προέρχεται από σύναψη δανειακής σύμβασης υπό την μορφή σύμβασης ανοίγματος πιστώσεως με αλληλόχρεο (ανοικτό) λογαριασμό, ο οποίος έκλεισε οριστικά την 16./12/2010, και μετά τις χρεώσεις τόκων το 
υπόλοιπο την 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των 6.447.368,57 ευρώ. Η υποχρέωση αυτή καθώς και οι ενδεχόμενες προσαυξήσεις δεν έχει αναγνωρισθεί από την Δημοτική Αρχή και με συνέπεια να μην έχει απεικονισθεί στα βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου τόσο των προηγούμενων όσο και της κλειόμενης χρήσης 2013.
5) Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν έχουμε λάβει επιστολή από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου α) για τυχόν εμπράγματα βάρη επί γηπέδων και κτιρίων που ο Δήμος έχει στην κυριότητά του καθώς και βεβαίωση ότι ο Δήμος κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων αυτών και β) για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. Λόγω του γεγονότος 
αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του Δήμου και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια αυτού.
6) Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές έως και τη χρήση 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά και ασφαλιστικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε ε κτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να 
καταλογιστούν σε μελλοντικούς ελέγχους και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά 
δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδ η όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται 
ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδ ων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 

 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  
 

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 υποχρεωμένο 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 έγιναν αναμορφώσεις τέτοιων κονδυλίων. 
 

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. 

Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2011 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών 
των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που έγινε την 31/12/2010 

και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως: 
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Σελίδα 2 από 13 
 

1α) Τα πάγια του πρώην Δήμου Αχαρνών αποτυπώθηκαν βάση του μητρώου παγίων της 

31.12.2010.  
Για τα πάγια του πρώην Δήμου Θρακομακεδόνων  εφαρμόστηκαν τα κάτωθι: 

1β) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 

των (που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ. 
1.1.108 περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.  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. 315/1999. 

1γ) Των εγκαταστάσεων «κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3β, Γ.ΙΙ.3γ) λαμβάνοντας 
υπόψη το συνολικό κόστος αυτών από τους απολογισμούς των τελευταίων (12) δώδεκα ετών, μειωμένο (ως 

απόσβεση) κατά (1/12) ένα δωδέκατο για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 5 

του Π.Δ. 315/1999 
1δ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως 

των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από την 

παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999. 

 
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων      

στοιχείων. 

 
 

(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν : 

 
α) Στην αξία κτήσεως τους : 

 

1. ΔΙΕΞΟΔΟΣ 

2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ  

3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

4 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

(Δ.Η.Κ.Ε.Α.) 

  

β) στην τρέχουσα αξία τους : 

 

1. Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. 

2. Δ.Ε.Α.Δ.Α. 

3. ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ 

4. Δ.Ε.Ν.Δ.Α. 

5. ΚΥΠΕΚΟ 

6. Κ.Ε.Κ. Αχαρνών 

 

(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν. 

 

(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν. 
 

(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. 
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(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 υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές 

διαφορές. 
 

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 

 

 Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη 

 

A Ξ Ι Ε Σ    Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ 

  
Υπόλοιπο 

31.12.2012 

Προσθήκες 

χρήσης 2013 

Μειώσεις 

χρήσης 2013 

Σύνολο 

31/12/2013 

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
        

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.290.372,91 0,00 0,00 8.290.372,91 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις        

  Γήπεδα – Οικόπεδα 27.638.615,38 0,00 0,00 27.638.615,38 

  Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής 
Χρήσης 

1.335.426,93 0,00 0,00 1.335.426,93 

  Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 26.966.460,79 0,00 0,00 26.966.460,79 

  Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 1.045.975,63 0,00 0,00 1.045.975,63 

  Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί 

- Φυτείες - Δάση 
12.291,78 0,00 0,00 12.291,78 

  Κτίρια και τεχνικά έργα 40.722.808,87 1.998.974,68 0,00 42.721.783,55 

  Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής 
χρήσεως 

248.607,30 0,00 0,00 248.607,30 

  Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 4.617.526,26 0,00 0,00 4.617.526,26 

  Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 1.590.928,63 3.820,38 0,00 1.594.749,01 

  Μεταφορικά μέσα 4.860.575,89 0,00 0,00 4.860.575,89 

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.270.345,00 67.058,14 0,00 4.337.403,14 

  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 62.012.533,45 21.595.167,41 1.998.974,68 81.608.726,18 

ΣΥΝΟΛΟ 175.322.095,91 23.665.020,61 1.998.974,68 196.988.141,84 
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Α  Π  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ 

  
Υπόλοιπο 

31.12.2012 

Αποσβέσεις 

χρήσης 2013 

Μειώσεις 

χρήσης 

2013 

Υπόλοιπο 

31.12.2013 

Αναπόσβεστη 

Αξία 31/12/2013 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ           

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 7.641.489,80 307.814,15 0,00 7.949.303,95 341.068,96 

            

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις           

  Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 27.638.615,38 

  Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής 
Χρήσης 

770.340,20 53.449,33 0,00 823.789,53 511.637,40 

  Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 13.254.843,57 2.167.306,94 0,00 15.422.150,51 11.544.310,28 

  Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 846.268,98 38.418,49 0,00 884.687,47 161.288,16 

  Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - 

Φυτείες - Δάση 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.291,78 

  Κτίρια και τεχνικά έργα 16.258.849,46 1.668.581,08 0,00 17.927.430,54 24.794.353,01 

  Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 175.293,50 15.886,37 0,00 191.179,87 57.427,43 

Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 2.467.224,05 384.639,94 0,00 2.851.863,99 1.765.662,27 

  Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 1.230.971,27 123.468,98 0,00 1.354.440,25 240.308,76 

  Μεταφορικά μέσα 4.331.855,19 226.556,89 0,00 4.558.412,08 302.163,81 

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.984.362,77 180.710,01 0,00 4.165.072,78 172.330,36 

  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00 81.608.726,18 

ΣΥΝΟΛΟ 43.320.008,99 4.859.018,03 0,00 48.179.027,02 148.809.114,82 

 

 
                                                                                

(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. 

 

 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον 

παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 

 

(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. 
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 Δεν έγιναν. 

 
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα 

ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», 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. 

 
 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» Ευρώ  αναλύεται ως εξής: 
 

  

Υπόλοιπο 

31/12/2012 

Προσθήκες 

χρήσης 2013 

Μειώσεις 

χρήσης 2013 

Υπόλοιπο 

31/12/2013 

Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 164.037,86 0,00 0,00 164.037,86 

Γεωλογικές Μελέτες 35.398,96 0,00 0,00 35.398,96 

Μελέτη κύριων συλλεκτηρίων αγωγών 
ομβρίων παλαιού 11.136,84 0,00 0,00 11.136,84 

Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων σε 

τμήματα των οδών Εθν 10.715,58 0,00 0,00 10.715,58 

Δαπάνες κατεδάφισης αυθαίρετων ή 

επικίνδυνων κτιρί 865.736,50 0,00 0,00 865.736,50 

Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από 
ρυμοτομία 272.116,67 0,00 0,00 272.116,67 

Δαπάνες κατεδάφ.αυθαιρέτων ή 

επικ.κτιρίων χρήσης 2 5.151.697,10 0,00 0,00 5.151.697,10 

Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 

2005 35.120,96 0,00 0,00 35.120,96 

Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου 
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5.355,00 0,00 0,00 5.355,00 

Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου 

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥ 5.355,00 0,00 0,00 5.355,00 

Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 5.355,00 0,00 0,00 5.355,00 

Μελέτη κυκ/κών επ/σεων & σκ/τα για 
ίδρυση στεγ/νων 5.971,82 0,00 0,00 5.971,82 

Μελέτη Ενημέρωσης  υποβάθρων 

περιοχής ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 11.953,55 0,00 0,00 11.953,55 

Μελέτη ανάπτυξης οδηγίας 

επιχειρησιακών πρακτικών  291.550,00 0,00 0,00 291.550,00 

Μελέτη κτιρίου στέγασης Νομικών 
Προσώπων και ΚΕΠ 11.472,20 0,00 0,00 11.472,20 

Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης 

πολιτών Δήμου Αχαρνώ 229.634,30 0,00 0,00 229.634,30 

Πράξη εφαρμογής Αγριλέζας 382.346,02 0,00 0,00 382.346,02 

Πράξη εφαρμογής Πανοράματος 55.733,99 0,00 0,00 55.733,99 

Ενιαίο - Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό 

Πληροφοριακό Σύστ 224.055,05 0,00 0,00 224.055,05 

Οργάνωση κυκλοφορίας & στάθμευσης 

στον Δήμο Αχαρνώ 144.830,00 0,00 0,00 144.830,00 

Αποτύπωση περιοχών ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΩΣΣΟΣ & ΠΛΑΤΩΝΑΣ 148.670,24 0,00 0,00 148.670,24 
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Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης 

Ε.Π.Α. της Π. 148.330,27 0,00 0,00 148.330,27 

Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης 

ΕΠ Αγίας Άννα 73.800,00 0,00 0,00 73.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.290.372,91 0,00 0,00 8.290.372,91 

 

 
                                                    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. 

 

 O Δήμος Αχαρνών συμμετέχει στις παρακάτω Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: 
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEOY ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 100% ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

2 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 100% ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

3 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 100% ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

4 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 100% ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

5 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 100% ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

6 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 100% ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

7 ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε. 490ΜΤΧ*60,00€ 

  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

8 ΔΙΕΞΟΔΟΣ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

9 ΚΥΠΕΚΟ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

10 ΚΕΚ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

 

 

(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. 

 
 

 Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης (συμμετοχών) με τις πληροφορίες 

που απαιτεί η παραπάνω διάταξη: 

ΑΔΑ: Ψ7ΨΓΩΨ8-Η2Σ



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 

 

Σελίδα 7 από 13 
 

 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

Αξία 

κτήσεως 

31/12/2012 

Αποτίμηση 

31/12/2012 

Τρέχουσα 

αξία 

31/12/2012 

Αξία 

κτήσεως 

31/12/2013 

Αποτίμηση 

31/12/2013 

Τρέχουσα 

αξία 

31/12/2013 

1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

NEOY 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

100% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 3.146.735,14 -3.146.735,14 0,00 3.146.735,14 -3.146.735,14 0,00 

2 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

100% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 19.779.702,86 -19.779.702,86 0,00 19.779.702,86 -19.779.702,86 0,00 

3 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

100% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 3.967.350,00 -3.967.350,00 0,00 3.967.350,00 -3.967.350,00 0,00 

4 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

100% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

5 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

100% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

6 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

100% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

7 

ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ 

Α.Ε. 490ΜΤΧ*60,00€ 29.400,00 -29.400,00 0,00 29.400,00 -29.400,00 0,00 

  

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ               

8 ΔΙΕΞΟΔΟΣ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 7.043,28 0,00 7.043,28 7.043,28 0,00 7.043,28 

9 ΚΥΠΕΚΟ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 2.934,70 -2.934,70 0,00 2.934,70 -2.934,70 0,00 

10 ΚΕΚ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 2.934,70 -2.934,70 0,00 2.934,70 -2.934,70 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   27.606.100,68 -26.929.057,40 677.043,28 27.606.100,68 -26.929.057,40 677.043,28 

         

     ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2013 0,00  

 

 
(γ) 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 προέκυψε διαφορά. 
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5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
 

(β) Άρθρο 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 υπάρχουν αποθέματα. 
 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 Με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7 Ιουνίου 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, συστάθηκε ο δήμος 

Αχαρνών , που προήλθε από την κατάργηση του Δήμου Αχαρνών και της πρώην Κοινότητας 
Θρακομακεδόνων.  

 

Το κεφάλαιο του Δήμου Αχαρνών προσδιορίσθηκε, σύμφωνα με τον ψηφισμένο Ισολογισμό 
Έναρξης της 01/01/2011, στο ποσό των 1.394.568,20 €. Στη χρήση 2011 προέκυψαν διαφορές από την 

αρχική απογραφή ποσού 839.357,35 €, διαμορφώνοντας το την 31/12/2011 στο ποσό των 2.233.925,55 €. 

Στη χρήση 2013 αυξήθηκε με επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων κατά ποσό € 21.307.099,87 
 

 

 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές 

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

 

Στις λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνονται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. : ΚΕΚΔΑ, 

ΔΕΝΔΑ, ΚΥΠΕΚΟ, ΑΡΩΓΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, Π.Α.Ε. 

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ, ΚΕΠΕΔΑ, ΚΕΔΑ, ΔΕΤΕΔΑ και ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ τις οποίες υποχρεώσεις 
ανέλαβε με σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου , ο Δήμος Αχαρνών. Οι υποχρεώσεις αυτές 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΕΚΔΑ 312,00 

Δ.Ε.Ν.Δ.Α. 2.080.864,00 

Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο 9.479,51 

ΑΡΩΓΗ 6.500,00 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1.827,29 

ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 173.790,19 

ΚΕΠΕΔΑ 675.212,67 

ΚΕΔΑ 228.482,78 

ΔΕΤΕΔΑ 3.856.519,43 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1.317.886,97 

ΣΥΝΟΛΟ 8.350.874,84 

 

 
(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 
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ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με 

εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 

 

 

 Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

Υπόλοιπο Δανείων 

31/12/2013 

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 31/12/2013 

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις         

Δόσεις κεφαλαίου που 

λήγουν στην επόμενη χρήση 

Δάνειο 05/01588/00/53 6.239.806,08 6.239.806,08 0,00 

Δάνειο 05/01588/00/54 14.190.761,74 14.190.761,74 0,00 

Δάνειο 05/12368/00/03 1.084.292,51 1.084.292,51 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 21.514.860,33 21.514.860,33 0,00 

    
Δανειοδότης Πιστωτικό 

Ίδρυμα 

Υπόλοιπο Δανείων 

31/12/2013 

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 31/12/2013 

Δόσεις κεφαλαίου που 

λήγουν στην επόμενη χρήση 

DEXIA CREDIT LOCAL 8.400.000,00 6.950.000,00 1.450.000,00 

KOMMUNALKREDIT 

INTERNATIONAL BANK 

LIMITED (ΑΠΌ 18/9/2010 

KA FINANZ AG) 

5.200.000,00 4.350.000,00 850.000,00 

KOMMUNALKREDIT 

INTERNATIONAL BANK 

LIMITED (ΑΠΌ 18/9/2010 

KA FINANZ AG) 

1.609.000,00 1.395.000,00 214.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

(ΠΡΩΗΝ PROBANK) 
6.771.599,17 6.114.870,28 656.728,89 

ΣΥΝΟΛΟ 21.980.599,17 18.809.870,28 3.170.728,89 

 

  

  
(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) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

 

1) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ποσού 2.197.345,72 € που αφορούν  έσοδα εισπραττόμενα από ΔΕΗ μηνών 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 και τα οποία  εισπράττονται στην επόμενη χρήση. 

 
2) Έσοδα επόμενων χρήσεων ποσού € 1.019.085,46 € που αφορούν αδιάθετες επιχορηγήσεις που 

τακτοποιούνται την επόμενη χρήση. 
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3) Έξοδα χρήσεως πληρωτέα  ποσού 1.096.701,61 € που αφορούν : Δικαιώματα είσπραξης ΔΕΗ και 

κατανάλωση ρεύματος μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 ποσού 364.244,85 €, εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ 
ποσού  29.384,33 € και κατανάλωση νερού  ποσού 703.072,43 €  η οποία τακτοποιείται την επόμενη χρήση. 

 

 
 

 

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.  

 

Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού 155.433.693,26 € απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού των 

εσόδων και εξόδων του έτους 2013, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό. 

Επίσης, με αξία μνήμης 0,01€ έκαστο , εμφανίζονται τα  41 μεταφορικά μέσα που έχουν παραχωρηθεί στον 

Δήμο προς χρήση από την ΔΕΤΕΔΑ. 

 

 

 

 

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.  

 
 Υποθήκες-προσημειώσεις δεν υπάρχουν. 

  

 

 
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.  

 

 Οι αμοιβές Δημάρχου, Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη χρήση 

2013 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 163.716,36 €. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που 

τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο 

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.  
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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. 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) Μέσος όρος προσωπικού   874  άτομα   
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

       - Τακτικό προσωπικό:   

                  Μόνιμο         «                321                                                        

                  - Με Σύμβαση: 
                  Αορίστου χρόνου           397        

      Ορισμένου Χρόνου        150 

      Ειδικοί Συνεργάτες            6 
            Σύνολο            874                                     

            

  (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 

60.01 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Ευρώ 4.616.418,80 

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου « 5.183.086,54 

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων « 92.771,99 

60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων) « 864.225,73 

60.05 Εργοδοτικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης « 3.523.096,71 

64.01 Οδοιπορικά προσωπικού « 13.652,84 

Σύνολο Ευρώ 14.293.252,61 

 

 

(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. 

 

 (1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα        Ευρώ      12,973,318.63 

 

 Ανάλυση: 

- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων Ευρώ 3.100.099,31 

- Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων Τρίτων  9.873.219,32 
  Σύνολο Ευρώ 12.973.318,63 
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 (2) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα        Ευρώ      1.808.115,52 

 

 Ανάλυση: 

Οφειλές των Νομικών Προσώπων του Δήμου  προς το Ελλ. Δημ. Ευρώ 332.764,91 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Ευρώ 68.120,64 
Τόκοι Υπερημερίας χρήσης Ευρώ 138.002,80 
Ρύθμιση των Ασφαλιστικών Ταμείων των Νομικών Προσώπων Ευρώ 1.269.227,17 
  Σύνολο Ευρώ 1.808.115,52 

 

                (3) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                         Ευρώ                   7.247.855,06 

 

 Ανάλυση: 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Ευρώ 2.206.149,64 
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Ευρώ 12.956,72 
Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ευρώ 462.620,30 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευμ. Ευρώ 216.847,40 
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ευρώ 86.825,06 
Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώθηκαν Ευρώ 39.304,10 
Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων Ευρώ 3.970.973,80 
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Ευρώ 102.078,78 
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 
προνιακών 

Ευρώ 

1.947,25 
Επιστροφή εν γένει χρημάτων  148.152,01 

  Σύνολο Ευρώ 7.247.855,06 

 

 

           (4) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                         Ευρώ        7.724.657,92 

 

 Ανάλυση: 
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών Ευρώ 17.468,82 

- Αμοιβές και έξοδα τρίτων. παροχές τρίτων Ευρώ 1.973.766,03 

- Διάφορα έξοδα Ευρώ 223.408,93 
- Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων Ευρώ 3.979.084,94 

- Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων ΠΟΕ Ευρώ 486.576,36 

- Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων Ευρώ 1.044.352,84 

  Σύνολο Ευρώ 7.724.657,92 

 

(5) Έκτακτες ζημίες                             Ευρώ     71.334,78 

 

 Ανάλυση: 
- Ζημίες από διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεις Ευρώ 71.334,78 

  Σύνολο Ευρώ 71.334,78 
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13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Άρθρο 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. 

 

 
    Δεν υπάρχουν 
 

 
 

Αχαρνές,  2 Νοεμβρίου 2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

& ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

    

    

    

    

    

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 
ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
EUROLOGIC Ι.Κ.Ε. 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 665024 Α.Δ.Τ. ΑΒ 583729 Α.Δ.Τ. ΑΒ 513369  

 

 
Βεβαιώνεται ότι το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από δεκατρείς (13) σελίδες, είναι αυτό που 

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2021. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021 

                     
 

ΙΩΑΝΝΑ  Δ. ΦΛΩΡΟΥ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  15061 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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