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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 26ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 03ης 

Αυγούστου 2021. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 196/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 

έτους 2020 του Δήμου Ορεστιάδας 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου του έτους 

2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία 

λόγω των μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12861/29.07.2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε 

χωριστά σε καθένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/10, 

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα και την υπ’ αριθ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28.07.2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο εννέα (9) μελών έλαβαν μέρος στην 

τηλεδιάσκεψη και δήλωσαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«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 στην Οικονομική 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 Οικονομική 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. 
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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. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει 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. 

Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου, σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε 

ευθύνης οι υπόλογοι.  

Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν, αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασμοί και 

απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 

Ακόμη σύμφωνα με τα άρθρα 42 & 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959 ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του 

Δημάρχου κατέθεσε στη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που 

έληξε.  

Παρατίθενται στην Οικονομική Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2020 και καλείται να καταρτίσει τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και να  εξουσιοδοτηθεί ο 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για την προώθησή τους και για την απαραίτητη έγκρισή τους από 

το Δημοτικό Συμβούλιο.» 

   

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 

του Προέδρου, το άρθρο 163 του ΔΚ (Ν.3463/06), το άρθρο 72 (παρ.1γ) του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20,  τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού 

του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην Οικονομική  Επιτροπή, τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 

17/5-15-6/1959, τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020, όπως κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 317/2019 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις 

σχετικές διατάξεις του κώδικα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την κατάρτιση της έκθεσης Διαχειρίσεως 2020 του Δήμου Ορεστιάδας από την Οικονομική 

Επιτροπή με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός 

ταμίας, ως εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής:  

               31.12.2020 

Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 3.203.955,76 

Έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα & προσαυξήσεις 294.082,95 

ΑΔΑ: Ψ1ΕΞΩΞΒ-3ΣΙ
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Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 5.685.469,29 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.410.749,54 

Έσοδα κεφαλαίων 78.068,95 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.945.510,41 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 172.289,51 

Σύνολο 12.790.126,41 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής:  
1. Κόστος αγαθών & υπηρεσιών            11.327.718,46 

Ανάλυση: 

      31.12.2020 

Αναλώσιμα υλικά 492.675,84 

Ανταλλακτικά παγίων 139.757,55 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 3.293.247,63 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 244.877,67 

Παροχές τρίτων 1.274.568,20 

Φόροι – Τέλη 51.235,10 

Διάφορα έξοδα 1.366.952,93 

Αποσβέσεις 2.538.993,55 

Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις 1.925.410,00 

Σύνολο 11.327.718,46 

 

2. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας           2.492.188,85 

Ανάλυση: 

   31.12.2020 

Αναλώσιμα υλικά 130.964,47 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.145.091,50 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 287.465,09 

Παροχές τρίτων 137.175,30 

Φόροι – Τέλη 2.696,58 

Διάφορα έξοδα 341.738,23 

Αποσβέσεις 448.057,68 

Σύνολο 2.493.188,85 

 

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων                 34.593,97 

 Ανάλυση: 

      31.12.2020 

Ταχυδρομικά τέλη  391,137 

Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά 4.052,25 

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 10.906,40 

Δαπάνες δεξιώσεων, έξοδα  & κοινωνικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 19.244,18 

Σύνολο 34.593,97 

 

4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                  21.309,22 

 Ανάλυση: 

 
31.12.2020 

Τόκοι και έξοδα δανείων για λειτουργικές δαπάνες 10.571,05 

Λοιποί τόκοι έξοδα & προμήθειες τραπεζών 10.738,17 

Σύνολο 21.309,22 
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5. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                      1.317,79 

 Ανάλυση: 

 

     31.12.2020 

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις χρήσης 1.060,99 

Τόκοι υπερημερίας 256,80 

 Σύνολο 1.317,79 

 
6. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων                  58.520,84  

Ανάλυση: 

 
        31.12.2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 11.568,14 

Αμοιβές Αιρετών και τρίτων  26.425,89 

Διαγραφές εκπτώσεις χρηματικών καταλόγων 18.699,54 

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.827,27 

 Σύνολο 58.520,84 

 

Γενικό σύνολο εξόδων (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)= 13.936.649,13 

Έσοδα – Έξοδα = 12.790.126,41 – 13.936.649,13 =  - 1.146.522,73  Έλλειμμα Χρήσεως 

 

3. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2020 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 

στο ποσό των 125.142.956,47€ και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 83.699.331,03€ η 

αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 41.443.625,44€. 

 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 3.166.325,66€ και οι 

απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών στο ποσό των 2.537.704,25€.  

 
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Υπόλοιπα 

31.12.2020 

Ταμείο 1.896,94 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 4.804.166,54 

Σύνολο 4.806.063,48 

 
 

2. Καταρτίζει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες 

καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την προώθησή τους για 

την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 196/2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ1ΕΞΩΞΒ-3ΣΙ


