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Απόσπασμα από το πρακτικό 35  /  2020 της Οικονομικής Επιτροπής 
 

         Σήμερα, την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη  και 
ώρα 10:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 
126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με 
αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13522/11-12-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο : Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο και έγκριση του 
απολογισμού καθώς και προέλεγχο και προέγκριση του ισολογισμού κλπ 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Δωρίδος χρήσης 2019, προκειμένου 
αυτές να διαβιβαστούν για έγκριση στο Δ.Σ. 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
6. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος: 

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα ακόλουθα: 

1. ‘Εως το τέλος Μαΐου  , εκείνος που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του 
Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης  του οικονομικού έτους που έληξε. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το Π.Δ. 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 Οικονομική Επιτροπή τα 
προελέγχει και, το αργότερο πέντε μέρες 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. 

Σύμφωνα με την παρ. 1γ του αρ. 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
40 του Ν.4735/2020, πλέον τον Απολογισμό εγκρίνει η Ο.Ε. ενώ ως προς την έγκριση του Ισολογισμού 
κλπ οικονομικών καταστάσεων δεν επήλθε καμιά μεταβολή στη διαδικασία προελέγχου από την Ο.Ε. 
και υποβολής έκθεσης στο Δ.Σ. για την έγκρισή του. 

Υποβάλλουμε λοιπόν στην Ο.Ε. τα στοιχεία του απολογισμού – ισολογισμού κλπ. οικονομικών 
καταστάσεων του Δήμου Δωρίδος, χρήσης 2019ώστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 περ.γ’  
του Ν.4735/2020αυτή να εγκρίνει τον Απολογισμό χρήσης 2019 και να προελέγξει τον Ισολογισμό και τις 
λοιπές οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 ώστε στη συνέχεια να προσκληθούν οι ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές για να πραγματοποιήσουν τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο  του έτους 2019. Κατόπιν, ο 
Ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση του Ορκωτού θα υποβληθούν, 
για έγκριση ,στο Δ.Σ., σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. 

Σας επισυνάπτουμε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του 2019 για έγκριση καθώς και τον Ισολογισμό 
κλπ οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης για προέλεγχο. 

Τα στοιχεία έχουν ως εξής:  

 

1) Σχετικά με τον απολογισμό έτους  2019, του  Δήμου Δωρίδος. 

 

-Τα έσοδα και τα έξοδα ανήλθαν στο ακόλουθο ποσό: 

 

ΕΣΟΔΑ   (εισπράξεις)                                                          ΕΞΟΔΑ (πληρωμές) 

ΤΑΚΤΙΚΑ:   4.968.960,62  ευρώ                                    ΕΞΟΔΑ:  5.463.319,68   ευρώ (τακτικά) 

ΕΚΤΑΚΤΑ:  1.756.181,41   «                                                          1.429.679,70      «     (έκτακτα) 

ΧΡ.ΥΠΟΛ: 2.432.129,46   «  
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                  ----------------                                                       ------------------    

ΣΥΝΟΛΟ:  9.157.271,49   «                                       ΣΥΝΟΛΟ:  6.892.999,38   ευρώ 

2) Σχετικά με τον ισολογισμό κλπ. οικονομικές καταστάσεις χρήσεως  2019 , του Δήμου 
Δωρίδος: 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το 2019 ήταν και αυτό μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Δωρίδος και 
πιο συγκεκριμένα το ένατο  έτος εφαρμογής του  νόμου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) με τον οποίο 
επήλθε η γνωστή συνένωση των Δήμων Ευπαλίου-Τολοφώνος-Λιδωρικίου και Βαρδουσίων στον 
νεοσύστατο Δήμο Δωρίδος. 

Από 1-3-2003 λειτούργησε αυτόνομη Ταμειακή Υπηρεσία στον πρώην Δήμο Ευπαλίου πάνω στην 
οποία στηρίχθηκε η νέα ταμειακή υπηρεσία του καλλικρατικού Δήμου. (Οι υπόλοιποι 3 Δήμοι 
εξυπηρετούνταν ταμειακά από τη Δ.Ο.Υ. Λιδωρικίου). 

Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν 
στους προκαθορισμένους στόχους. 

Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου ευρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα γεγονός που αντανακλά 
την θετική προοπτική των οικονομικών του. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των € 5.222.426,22. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 422.199,89 και τα έσοδα 
προηγουμένων χρήσεων ποσού € 376.078,18,  τα συνολικά έσοδα του δήμου οργανικά και 
ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 6.020.704,29. 

Τα έσοδα της χρήσεως 2019(λογ.  43), για επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που ελήφθησαν 
πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων  ανήλθαν στο ποσό των € 
929.958,90. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: 

72 Εσοδα από φόρους-εισφορες-πρόστιμα-προσαυξήσεις Ευρώ 77.160,56

73 Εσοδα από τέλη και δικαιώματα Ευρώ 2.034.758,87

74 Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προυπολογισμό Ευρώ 3.072.890,05

75 Εσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 5.061,23

76 Εσοδα κεφαλαίων Ευρώ 32.555,51

Σύνολο οργανικών εσόδων (Α) Ευρώ 5.222.426,22

81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα & άλλα έσοδα εκμ/σης Ευρώ 422.199,89

82.01 Εσοδα προηγουμένων χρήσεων Ευρώ 375.489,58

82.07 Επιστροφές ποσών αχρ. Καταβληθέντων Ευρώ 588,60

Σύνολο οργανικών & ανόργανων εσόδων (Β) Ευρώ 798.278,07

Γενικό Σύνολο (Α+Β) Ευρώ 6.020.704,29

 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής: 
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60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 1.754.399,50

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Ευρώ 422.923,67

62 Παροχές τρίτων Ευρώ 1.774.670,05

63 Φόροι-τέλη Ευρώ 12.168,95

64 Διάφορα έξοδα Ευρώ 847.893,79

65 Τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 24.759,36

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Ευρώ 759.334,55

67 Παροχές -χορηγίες Ευρώ 285.918,91

68 Προβλέψεις εκμεταλεύσεως Ευρώ 4.295,70

Σύνολο Οργανικών εξόδων Ευρώ 5.886.364,48

81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα Ευρώ 11.891,91

81.02 Έκτακτες ζημίες Ευρώ 44.431,27

82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων Ευρώ 19.712,93

Σύνολο Οργανικών και Εκτάκτων εξόδων Ευρώ 5.962.400,59

 

1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

  Το κόστος των παρερχομένων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 3.709.852,59. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 2.127.938,16καιτα έξοδα 
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων σε € 23.814,37. 

Το συνολικό κόστος  παροχής υπηρεσιών ,διοίκησης και δημοσίων σχέσεων ανήλθε στο ποσόν των € 
5.861.605,12. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα έξοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων 
ποσού € 76.036,11καθώςκαι οι χρεωστικοί τόκοι και  συναφή έξοδα € 24.759,36, προκύπτουν τα συνολικά 
έξοδα χρήσης που ανήλθαν συνολικά σε € 5.962.400,59. 
 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού € 6.020.704,29μείον τα συνολικά 
έξοδα της χρήσεως του 2018 ποσού € 5.962.400,59 αποτελούν το πλεόνασμα της χρήσεως που ανέρχεται 
στο ποσό των € 58.303,70. 

 

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση  2019 ανήλθαν στο ποσό των  € 6.892.999,38. 

Το σύνολο των εισπράξεων του  Δήμου για το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των € 6.725.142,03 πλέον τα 
διαθέσιμα αρχής χρήσεως ποσού € 2.432.129,46ήτοι συνολικό ποσό € 9.157.271,49. 

 

 

2. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες & Ασώματες Ακινητοποιήσεις) 
 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ισολογισμού του Δήμου της 31/12/2019 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσό των € 46.786.584,69 και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού € 23.871.734,71 , η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 22.914.849,98. 

 

3. ΔΑΝΕΙΑ 

 

Ο Δήμος και συγκεκριμένα ο πρώην Δήμος Ευπαλίου, έχει συνάψει τοκοχρεωλυτικό δάνειο ύψους 
1.400.000 ,00 € με το ΤΠΔ για 15 χρόνια η έναρξη του οποίου έγινε την 1-1-2007. Το 2019 ο Δήμος έχει  
πληρώσει 11 τοκοχρεωλυτικές δόσεις ύψους € 143.207,50 (χρεολύσιο: € 120.580,73& τόκοι € 22.626,77).  

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται σε  473.690,45 και οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις στο ποσό των € 1.462.785,13. 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

  Το κόστος των παρερχομένων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 3.709.852,59. 
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Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 2.127.938,16καιτα έξοδα 
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων σε € 23.814,37. 

Το συνολικό κόστος  παροχής υπηρεσιών ,διοίκησης και δημοσίων σχέσεων ανήλθε στο ποσόν των € 
5.861.605,12. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα έξοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων 
ποσού € 76.036,11καθώςκαι οι χρεωστικοί τόκοι και  συναφή έξοδα € 24.759,36, προκύπτουν τα συνολικά 
έξοδα χρήσης που ανήλθαν συνολικά σε € 5.962.400,59. 
 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού € 6.020.704,29μείον τα συνολικά 
έξοδα της χρήσεως του 2018 ποσού € 5.962.400,59 αποτελούν το πλεόνασμα της χρήσεως που ανέρχεται 
στο ποσό των € 58.303,70. 

 

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση  2019 ανήλθαν στο ποσό των  € 6.892.999,38. 

Το σύνολο των εισπράξεων του  Δήμου για το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των € 6.725.142,03 πλέον τα 
διαθέσιμα αρχής χρήσεως ποσού € 2.432.129,46ήτοι συνολικό ποσό € 9.157.271,49. 

 

6.  ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες & Ασώματες Ακινητοποιήσεις) 
 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ισολογισμού του Δήμου της 31/12/2019 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσό των € 46.786.584,69 και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού € 23.871.734,71 , η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 22.914.849,98. 

 

7.  ΔΑΝΕΙΑ 

 

Ο Δήμος και συγκεκριμένα ο πρώην Δήμος Ευπαλίου, έχει συνάψει τοκοχρεωλυτικό δάνειο ύψους 
1.400.000 ,00 € με το ΤΠΔ για 15 χρόνια η έναρξη του οποίου έγινε την 1-1-2007. Το 2019 ο Δήμος έχει  
πληρώσει 11 τοκοχρεωλυτικές δόσεις ύψους € 143.207,50 (χρεολύσιο: € 120.580,73& τόκοι € 22.626,77).  

 

8.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται σε  473.690,45 και οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις στο ποσό των € 1.462.785,13. 

          9.      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

       Η οικονομική πορεία του  Δήμου Δωρίδος όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 
2019  και την παραπάνω ανάλυση, είναι ενθαρρυντική μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, σε 
εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά πρέπει και ο Δήμος να προσαρμόζεται διαρκώς στα καινούργια 
οικονομικά δεδομένα και καταστάσεις που συνεχώς μεταβάλλονται στη χώρα μας.   

  Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) του χρήσης 2019, θα υποβληθούν σε έλεγχο από 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των οποίων η έκθεση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική 
συνεδρίαση. 

 

                        Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 
2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δωρίδος.  
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                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

1. Εγκρίνει τον ανωτέρω απολογισμό εσόδων - εξόδων έτους 2019 και 
προεγκρίνει  τον  ισολογισμό και τις λοιπές  οικονομικές καταστάσεις χρήσης 
2019.  

2. Διαβιβάζει την Απόφαση αυτή της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος.  

  Το μέλος Ασημάκης Αθανάσιος μειοψηφεί («Διαφωνώ με το σχεδιασμό και την 
τελική υλοποίηση καθώς έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις στην εκτέλεση, αλλά και 
πολλές οφειλές που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο Δημο»).                                                   

 

          Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  246 / 2020. 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 
                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 

 

ΑΔΑ: ΩΑ9ΝΩ9Ζ-ΣΒΘ


