ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης/14-06-2021 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 37/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του
έτους 2019 Δήμου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:30,
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε ειδική και μέσω
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5)
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1854/10-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο – 17 –
μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Γκαμπράνη Ειρήνη
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Αχίλλας Γεώργιος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μυλωνά Κατίνα
1 Τζάτσου Βάϊα
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Παπανδρίτσα Μαρία
4 Μύρος Δημήτριος
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Ορκωτός Λογιστής κ. Χρήστος Παπαδημητρίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Αρχίζοντας τη συνεδρίαση η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ.
Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και
του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για
αυτό το σκοπό συνεδρίαση.
Ο απολογισμός εσόδων – εξόδων 4μήνου (Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου) έτους
2019, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με την αριθμ.
39/2021 απόφασή της, στη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020/τ.Α΄).
Επειδή ο Δήμος εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την αριθμ. 11/905/0804-2020 απόφαση του Δημάρχου, ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών
καταστάσεων του έτους 2019, στην εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Ορκωτών Λογιστών ( Σ.Ο.Λ. Α.Ε ) και διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Α.Ε. ή ΣΟΛ Crowe με έδρα
την Αθήνα (Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257), υπό την επίβλεψη του Ορκωτού Λογιστή
κ. Χρήστου Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25191) με αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο
Τσαγκάλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 30631).
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019 ο Ορκωτός Λογιστής κ.
Χρήστος Παπαδημητρίου προέβη στη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, η οποία και υποβάλλεται προς έγκριση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει την έγκριση του
απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2019 Δήμου
Βελβεντού, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται ως εξής:
1.
Η αριθμ. 39/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση
Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων 4μήνου (Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου) έτους 2019,
σύνταξη έκθεσης επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019
Δήμου Βελβεντού»
2.
Η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη
χρήση 2019
3.
Ο Ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως της 31-12-2019
4.
Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31-12-2019
5.
Ο Πίνακας μεταβολών Παγίων
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6.
Η αριθμ. 4828/20-21/09-04-2021 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή κ.
Χρήστου Παπαδημητρίου.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, κος Στεργίου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που
αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή το πρώτο διάστημα λειτουργίας του προκειμένου να
ξεκινήσει να βρίσκει τον βηματισμό του και ως προς την εσωτερική του λειτουργία
ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα όλα τα στελέχη του Δήμου για την προσφορά τους και τη
συμβολή τους στην όλη προσπάθεια.
Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Ορκωτός Λογιστής, κος Παπαδημητρίου, ο
οποίος αναφέρθηκε στα βασικά οικονομικά μεγέθη της έκθεσης καθώς και στη
συνολική εικόνα που παρουσίαζε ο Δήμος Βελβεντού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Στη συζήτηση που ακολούθησε τον λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης, κος Τέτος Νικόλαος, ο οποίος αναφέρθηκε στην καταληκτική περίοδο
του συνενωμένου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού καθώς και στην πεποίθησή του ότι η
τελική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Βελβεντού μετά τη διάσπαση θα είναι
μικρότερη από αυτή που κατά καιρούς φημολογείται.
Ο κος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε επίσης σε οικονομικές εκκρεμότητες που
υπάρχουν και αφορούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχωρισμού των δύο
Δήμων και κυρίως στο Νομικό Πρόσωπο και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Σερβίων - Βελβεντού καθώς και σε ενέργειες, στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος
Βελβεντού προκειμένου να παραμείνει οικονομικά υγιής και βιώσιμος.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τον απολογισμό,
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του έτους 2019 του Δήμου Βελβεντού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς
και τις απόψεις που διατυπώθηκαν στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, όπως
διαλαμβάνεται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον Απολογισμό, Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης οικ. έτους
2019, σύμφωνα με την αριθμ. 39/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Βελβεντού όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.
2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο
N.3548/07άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο
άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 15 Ιουνίου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 9
Αριθ. απόφασης:

ΘΕΜΑ:

/ 16-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

39 / 2021

Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων 4μήνου (Σεπτεμβρίου –
Δεκεμβρίου) έτους 2019, σύνταξη έκθεσης επί του Ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 16η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο
Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 785/11-3-2021 πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 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 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
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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.»
Στο άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ της 17-05-1959 (ΦΕΚ 114/15-06-1959/τ.Α΄),
ορίζονται τα εξής:
«1. Ο απολογιστικός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το
οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της
υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω
κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και
άρθρων του προϋπολογισμού.
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα
εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του
οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας
αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα
των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα
υπόλοιπα πληρωτέα.
Ενώ στο άρθρο 43 του ΒΔ της 17-05-1959 (ΦΕΚ 114/15-06-1959/τ.Α΄),
ορίζονται τα εξής:
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως
εμφανίζει:
α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους,
β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,
δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,
ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και
στ') το χρηματικόν υπόλοιπον.
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν
την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή μετά την παραλαβή των οικονομικών καταστάσεων από την
ταμειακή υπηρεσία των Δήμων έχει δύο μήνες προθεσμία να τα προελέγξει και πέντε
μέρες μετά τη λήξη του διμήνου να συντάξει την έκθεσή της και να την υποβάλλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση μαζί με τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα
Αποτελέσματα Χρήσεως.
Μετά όμως την ψήφιση του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020/τ.Α΄) λόγω
αλλαγής των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στην παρ. 1 του άρθρου 40
ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει πλέον τον Απολογισμό των Δήμων.
Με τη σύσταση του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3β του
άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ
43/09-03-2019/τ.Α’) και μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων του Δήμου μας
από 01-09-2019) συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βελβεντού για το
τετράμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 και αφού ψηφίστηκε με την αριθ.
22/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την αριθμ. 154680/1610-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
.
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Για τη χρήση έτους 2019 (τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου) του Δήμου
Βελβεντού, παραθέτουμε τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία καθώς και σχέδια
Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την έγκριση του απολογισμού, συντάσσει την
έκθεση και καταρτίζει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2019 για την
προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων – εξόδων 4μήνου
(Σεπτεμβρίου
Δεκεμβρίου) έτους 2019 του Δήμου Βελβεντού, o οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

–

Α. ΕΣΟΔΑ
α/α

1
2
3

Περιγραφή

Τακτικά
έσοδα
Έκτακτα
έσοδα
Χρηματικό
υπόλοιπο
Σύνολο

Προϋπολογισθ
έντα

Προϋπολογισθ
έντα με
αναμορφώσεις

Βεβαιωθέντα

885.786,13

947.435,52

716.995,73

443.354,50 273.641,23

1.651.437,67

1.813.533,45

151.491,85

122.610,28

565.964,78 302.522,80

416.973,97

416.973,97

2.954.197,77

3.177.942,94

868.487,58

Προϋπολογισθ
έντα

Προϋπολογισθ
έντα με
αναμορφώσεις

Ενταλθέντα

2.884.838,51

3.163.576,59

69.359,26

14.366,35

2.954.197,77

3.177.942,94

Εισπραχθέντα

Υπόλοιπα
εισπρακτέα

28.881,57

Β. ΕΞΟΔΑ
α/α

Περιγραφή

1

Σύνολο
Δαπανών

2

Αποθεματικό
Σύνολο

Πληρωθέντα

237.471,91

237.471,91

237.471,91

237.471,91

Υπόλοιπα
πληρωτέα

0,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α

1
2
3
4

Περιγραφή

Τακτικά

Χρηματικό υπόλοιπο
προηγούμενου έτους
Εισπράξεις από 1/9/2019
μέχρι 31/12/2019
Πληρωμές από 1/9/2019
μέχρι 31/12/2019
Χρηματικό υπόλοιπο
31/12/2019

Έκτακτα
Ανειδίκευτα

Έκτακτα
Ειδικευμένα

Σύνολα

0,00

0,00

0,00

0,00

492.459,60

1.706,37

71.798,81

565.964,78

203.135,62

0,00

34.336,29

237.471,91

289.323,98

1.706,37

37.462,52

328.492,87

2. Εγκρίνει τις υπερβάσεις των Εσόδων – Εξόδων 4μήνου
(Σεπτεμβρίου –
Δεκεμβρίου) έτους 2019 του Δήμου Βελβεντού, όπως εμφανίζονται ως εξής:
Α. ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
0469.01

Τίτλος
Τέλος
ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 Ν
2773/99)

Προϋπολογ
ισθέντα

Προϋπολογ
ισθέντα με
Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
αναμορφώ
σεις

0,00

0,00
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10.848,09

10.848,09

Υπέρβαση
Εσόδων

10.848,09

0611.01

0714.01

1511.01
4121.01
4124.02
4131.01

ΚΑΠ για την
κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο
25 Ν 1828/89) &
Αρ.ΟΙΚ.55905/29
-7-19 (ΦΕΚ
3054/29-07-19 τ'
Β) Κ.Υ.Α.
Οικονομικών &
Εσωτερικών περί
κατάρτισης
προϋπολογισμών
Έσοδα από τη
διάθεση δασικών
προϊόντων του
δημοσίου (άρθρο
37 ΝΔ 4260/62)

Προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών
Φόροι μισθωτών
υπηρεσιών
Κρατήσεις υπέρ
του Δημοσίου
Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς και
ταμεία

188.087,82

225.862,21

288.558,15

288.558,15

62.695,94

4.925,00

4.925,00

5.315,44

5.315,44

390,44

500,00

500,00

1.365,52

1.365,52

865,52

3.700,00

3.700,00

7.125,05

7.125,05

3.425,05

0,00

500,00

1.623,89

1.623,89

1.123,89

19.500,00

19.500,00

25.236,43

25.236,43

5.736,43

Σύνολο

85.085,31

Β. ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α.

Τίτλος

00.8221.01

Απόδοση φόρων
και μισθωτών
υπηρεσιών
Λοιπές
αποδόσεις
κρατήσεων υπέρ
του Δημοσίου
Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς και
ταμεία

00.8224.01

00.8231.01

Προϋπολο
γισθέντα

Προϋπολογ
ισθέντα με
αναμορφώ
σεις

Δεσμευθέ
ντα

3.700,00

3.700,00

4.947,45

4.947,45

1.247,45

500,00

500,00

1.076,53

1.051,49

551,49

19.500,00

19.500,00

25.236,43

25.236,43

5.736,43

Ενταλθέντα

Υπέρβαση
εξόδων

Σύνολο 7.535,37
3.
Συντάσσει την έκθεση επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
έτους 2019 Δήμου Βελβεντού όπως εμφανίζεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας απόφασης.
4.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την
απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 16 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
για τη χρήση 2019
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η οικονομική πορεία του Δήμου Βελβεντού όπως προκύπτει από τις Οικονομικές
Καταστάσεις της χρήσεως 2019 και την παρακάτω ανάλυση κρίνουμε πως είναι ενθαρρυντική.
Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική, δεδομένου της γενικότερης οικονομικής
κατάστασης, ενώ για τις λειτουργικές δαπάνες γίνεται πάντα προσπάθεια να κυμαίνονται στους
προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου κυμάνθηκαν σε
υψηλά επίπεδα.
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που
ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 1η από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού
Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο Δήμο την σωστή παρακολούθηση της πορείας των
οικονομικών στοιχείων του. Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής του
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (καθημερινή και ορθή εφαρμογή του διπλογραφικού
συστήματος και η μηχανογράφηση του Δήμου) θα οδηγήσει και σε πληρέστερη πληροφόρηση
της Διοίκησης .
2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ
71
72
73
74
74,75
76
81
82
84

ΕΞΟΔΑ
60
61
62
63
64
65
66
67
68
81
81
82
83

Πωλήσεις προϊόντων (δασικά)
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμαπροσαυξήσεις
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό
προϋπολογισμό
Σύνολο
Λοιπά παρεπόμενα έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο Οργανικών εσόδων
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις
Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εσόδων
Γενικό Σύνολο εσόδων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
Παροχές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο Οργανικών εξόδων
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

5.315,44
1.716,37
120.535,16
321.733,15
449.300,12
3,00
322,04
449.625,16
155.819,46
129.233,61
0,00
285.053,07
734.678,23

75.893,35
48.880,71
38.763,33
3.978,10
15.086,06
2.621,38
321.501,79
59.240,09
661,40
566.626,21
0,00
0,00
0,00
16.773,98
1

85
25
26

Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
Σύνολο εκτάκτων & ανοργάνων εξόδων
Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών
Ανταλλακτικά παγίων
Σύνολο αναλώσεων
Γενικό Σύνολο εξόδων

Αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως 2019 (έσοδα μείον έξοδα)

0,00
16.773,98
9.890
3.647,59
13.537,59
598.937,78
137.740,45

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 449.300,12
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 70.725,16 , τα
έξοδα διάθεσης ανήλθαν στο ποσό των € 370.750,81 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα
ανήλθαν στο ποσό των € 2.621,38.
4. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των €
37.610,70.
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις)
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 η αναπόσβεστη αξία
των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους ανέρχεται στο ποσό των € 20.363.072,60
6. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Α.Ε
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Ε
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
66.955,25

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
66.955,25

10.234,78

10.234,78

6.576

6.576

12.000

12.000

659,77

0

7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου στις 31.12.2019 το σύνολο του
κυκλοφορούν ενεργητικού ανέρχεται σε € 1.592.906,41 το οποίο αναλύεται σε απαιτήσεις
από χρεώστες € 1.246.989,18 και χρηματικά διαθέσιμα € 345.917,23. Σημ. στα χρηματικά
διαθέσιμα περιλαμβάνονται :
1
Χρηματικό υπόλοιπο εσόδων –εξόδων
328.492,87
2
Επιταγές πληρωτέες
19.910,87
Σύνολο
348.409,74
Εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών (εισπράξεις POS) που
3
- 2. 486,51
εμφανίστηκαν στην Τράπεζα στις 02/01/2020
Σύνολο
345.917,23

8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Τα έσοδα που αφορούν την χρήση του 2019 και εισπράχθηκαν μέσα στην χρήση του
2020 ανέρχονται σε € 38.485,51.
2

9. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ίδια κεφάλαια του Δήμου κατά την 31/12/2019 ανέρχονται σε € 20.615.138,15.
10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το ποσό που αφορά προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία ανέρχεται σε € 5.966,06.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ύψους € 97.114,36 αφορούν δύο
τραπεζικά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

11.

12. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2019 ανέρχονται σε €
1.261.060,03 από αυτό το ποσό το € 1.152.354,81 αφορά υποχρεώσεις που
κληρονομήθηκαν από τον πρώην Δήμο Σερβίων-Βελβεντού με βάση το φεκ κατανομής
περιουσίας.
13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Τα έξοδα που αφορούν την χρήση 2019 αλλά τιμολογήθηκαν την επόμενη
ανέρχονται στο ποσό των € 19.877,62.

14. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.

1.

2.

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2019

Αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

7%

1.194.522,27
21.908.328,48

5%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

20.363.072,26
22.032.734,99

92%

20.675.139,92
21.908.328,48

94%

20.615.138,15
1.378.052,01

1496%

1.378.052,01
22.032.734,99

6%

Οικονομική αυτάρκεια του Δήμου

1.

20.615.138,15
20.363.072,26

6%

101%

20.604.215,47
100%
20.675.139,92

Κεφάλαιο Κίνησης. Δυνατότητα κάλυψης βραχ/σμων υποχρ. με στοιχεία του κυκλ/ντος ενεργητικού.
1.631.391,92
1.280.937,65

127%

1.194.522,27
104%
1.152.354,81

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Απόδοση Δήμου χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πωλήσεις υπηρεσιών, έσοδα & τακτ. Επιχ.

2.

1.265.229,58
21.908.328,48

Βαθμός χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Δήμου από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό + μεταβ. ενεργητικού
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις + μεταβ. παθητ.
Β.

20.604.215,47
1628%
1.265.229,58

Δανειακή εξάρτηση του Δήμου

Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

5.

%

1.592.906,41
22.032.734,99

Σύνολο υποχρεώσεων + μεταβ. παθητικού
Σύνολο παθητικού

4.

01/09/2019

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων + μεταβ. παθητικού

3.

%

-130.538,64
449.300,12

-29%

0
0

0%

Συνολική απόδοση του Δήμου σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

3

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Πωλήσεις υπηρεσιών, έσοδα & τακτ. Επιχ.

3.

31%

0
0

0%

313.233,67
449.300,12

70%

0
0

0%

Ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους του Δήμου
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

15.

137.740,45
449.300,12

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή του.

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου είναι η προσπάθεια να συμβάλλει στον
περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος ακολουθώντας μεθόδους απόρριψης των
απορριμμάτων όσο γίνεται πιο φιλικές και ασφαλείς προς το περιβάλλον.
Οι υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται από μόνιμους υπαλλήλους, υπαλλήλους
αορίστου χρόνου, υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και υπαλλήλους ειδικών
θέσεων. Οι αποδοχές των υπαλλήλων καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.
4354/2015 (Ενιαίο Μισθολόγιο).
9. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΔΑΝΕΙΑ
Το ύψος των δανείων (97.114,36) που έχει συνάψει ο Δήμος είναι μικρό κι επομένως
δεν υφίσταται σημαντικός χρηματοοικονομικός κίνδυνος.
10. ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ, ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΚΙΝΔΥΝΟ, ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ.
Οι προμήθειες και οι υπηρεσίες του Δήμου διενεργούνται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις
Νόμων, με αξιολόγηση προσφορών και επιλογή της προσφορότερης εξ’ αυτών.
Το σύνολο του κυκλοφορούντος Ενεργητικού του Δήμου αρκεί για την κάλυψη των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ δεν αναμένεται να αλλάξει και ο ρυθμός εξόφλησης των
απαιτήσεων, επομένως ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος ταμειακών ροών για το Δήμο
δεν εκτιμάται σημαντικός.
Τέλος, όπως φαίνεται και από τους ανωτέρω δείκτες, η οικονομική Θέση του
Δήμου είναι ισχυρή και δεν αναμένεται αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων προς
προμηθευτές, Ελληνικό Δημόσιο, προσωπικό και λοιπούς πιστωτές. Επιπρόσθετα υπήρξε και
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της βοήθειας στους Νεοσύστατους
Δήμους που προήλθαν από διάσπαση.
11. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η ταχεία εξάπλωση της επιδημίας COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει προκαλέσει διατάραξη
και διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Ο Δήμος είναι πιθανό να αντιμετωπίσει
επιπτώσεις από τα φαινόμενα κάμψης των αγορών και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των
Δημοτών λόγω των φόβων πανδημίας. Επιπλέον, οι πελάτες, οι συνεργάτες διανομής, οι πάροχοι
υπηρεσιών ή οι προμηθευτές του Δήμου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομική δυσχέρεια, να
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σταματήσουν τη λειτουργία τους ή να υποστούν διαταραχές της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας εξαιτίας της επιδημίας COVID-19. Επί του παρόντος, η έκταση του πλήγματος
στα αποτελέσματα του Δήμου λόγω της επιδημίας COVID-19 είναι αβέβαιη. Η επίπτωση της
επιδημίας αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού της 31ης
Δεκεμβρίου 2019.
Η επιδημία COVID-19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια
οικονομία το 2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του
Δήμου ή να μειώσει τη δυνατότητα ανταπόκρισης των δημοτών στην πληρωμή των υποχρεώσεων
τους προς το Δήμο. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα
οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου το 2020, αλλά και αργότερα.
Ωστόσο, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα της επιδημίας, ο βαθμός στον οποίο ο COVID-19
θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Δήμου θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες
παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν τη δεδομένη στιγμή. Είναι
πιθανό η εξάπλωση του COVID-19 να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, γεγονός
που θα ίσως μειώσει τις επιχορηγήσεις από την κεντρική κυβέρνηση στα πλαίσια διάφορων
επενδυτικών προγραμμάτων, ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία
μπορεί να έχει αντίκτυπο στη δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη
χρηματοοικονομική κατάσταση του Δήμου οδηγώντας σε ενδεχόμενο πρόβλημα ρευστότητας.
Αναφορικά με τις δραστηριότητες του Δήμου, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από
την επιδημία, ακολουθεί την καθοδήγηση των ελληνικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις
απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση.
Η Διοίκηση του Δήμου εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις, και λαμβάνει
όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Δήμου, την ελαχιστοποίηση
επιπτώσεων στις δραστηριότητές της στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Σε
κάθε περίπτωση δεν υφίσταται καμία ανησυχία στο παρόν στάδιο αναφορικά με την συνέχιση της
δραστηριότητας του Δήμου.
Βελβεντό, 16 Μαρτίου 2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 17 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2019
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

59.792,79

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν.χρήσεως
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία
Αγροί, Φυτείες, Δάση
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3β.Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός
Μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

22.182,09

Αναπόσβεστη
αξία

37.610,70

58.221,71

20.215,19

5.714.407,10
0,23
0,05
630.000,00

0,00
0,00
95.599,99

5.714.407,10
0,23
0,05
534.400,01

0,00
0,00
104.000,00

1,03
20.111.487,39
19.052,67
537.674,18

6.684.335,37
3.094,18
272.887,68

1,03
13.427.152,02
15.958,49
264.786,50

1,03
20.111.487,39
19.052,67
537.674,18

6.416.182,22
2.840,15
265.718,71

1,03
13.695.305,17
16.212,52
271.955,47

999.075,02
378.077,50
297.710,18

609.004,06
378.077,40
273.014,06

390.070,96
0,10
24.696,12

999.075,02
378.077,50
290.242,61

575.701,55
378.077,40
270.757,84

423.373,47
0,10
19.484,77

0,00
28.687.485,35

8.324.412,75

0,00
20.363.072,60

0,00
28.680.017,78

8.004.877,86

0,00
20. 675.139,92

96.425,80
95.766,03

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών
11. Χρεώστες Διάφοροι

-

38.006,52

5.714.407,10
0,23
0,05
526.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

96.425,80
95.766,03

659,77
0,00
659,77
20.363.732,37

659,77
0,00
659,77
20.675.799,69

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 31.12.2019

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - Δωρεές παγίων
1.Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας στοιχείων ενεργητικού
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
3.Έκτακτα αποθεματικά
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1.Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού
2.Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

302.522,80
-231.567,63

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος αγαθών & υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Αποσβέσεις

5.714.407,10
0,23
0,05
630.000,00

ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδευσης & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Mείον: Προβλέψεις για υποτίμηση
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

-

Αξία
κτήσεως

Ποσά της 1.9.2019

249.760,06
214.793,65

70.955,17
1.176.034,01
1.246.989,18

0,00
0,00
0,00
1.194.522,27

38.485,51

0,00
21.908.328,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.9.2019-31.12.2019
5.315,44
122.251,53
321.733,15

70.725,16
370.750,81

12.523.425,64

12. 523.425,64

0,00
7.961.257,67
7.961.257,67

0,00
8. 080.789,83
8.080.789,83

0,00
0,00

0,00
0,00

130.454,84
20.615.138,15

0,00
20.604.215,47

5.966,06
33.578,77
39.544,83

5.304,66
33.578,77
38.883,43

97.114,36

112.874,77

771.088,19
79.298,59
3.626,00

740.830,21
48.864,00
3.626,00

12.532,80
394.514,45
1.261.060,03
1.358.174,39

0,00
359.034,60
1.152.354,81
1.265.229,58

19.877,62

0,00

22.032.734,99

21.908.328,48

34.966,41
1.159.555,86
1.194.522,27

14.084,55
331.832,68
345.917,23
1.592.906,41

22.032.734,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
της
1.9.2019

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 1.9.2019-31.12.2019
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
(ελλειμμάτων) προηγ.χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο

449.300,12
136.066,45
313.233,67
3,00
313.236,67

137.740,45
0,00
137.740,45
-7.285,61
130.454,84

441.475,97
-128.239,30

322,04
2.621,38

-2.299,34
-130.538,64

155.819,46
129.233,61
285.053,07

Μείον:

4.
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 427140

16.773,98

16.773,98

268.279,09
137.740,45

321.501,79
321.501,79

137.740,45
Βελβεντός Νομού Κοζάνης, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΥΤΛΟΥ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 334860

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 152246
Αρ. Αδείας Α΄τάξης Ο.Ε.Ε.0126264

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Βελβεντού, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 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 Βελβεντού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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 γνώμης
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 τη γνώμη μας.
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 ουσιώδη
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 δικλίδων
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.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο
Βελβεντού και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.
β) Ο Δήμος Βελβεντού προέκυψε από την διάσπαση του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού την 1.9.2019 στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 154 – 158 του ν.4600_2019 και το άνοιγμα των βιβλίων έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε στα πλαίσια του ίδιου νόμου, σύμφωνα με την παράγ. 1.1.108 του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999).
Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2021
Χρήστος Στεφ. Παπαδημητρίου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25191
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
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