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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. Πρωτ:1135 /15-3-2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 3ης/14-03-2022  Τακτικής Συνεδρίασης  του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του 

Δήμου  Αγρινίου ». 

Αριθμός Απόφασης  15/2022 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Ισολογισμού έτους 2020» 

 

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νομικού προσώπου, επί της οδού  Μακρή 11 στο Αγρίνιο σήμερα την                            

14η Μαρτίου  του έτους 2022,  ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα  και ώρα  19:00  

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Υπηρεσίας, 

ύστερα από την με αρ. πρωτ: 1106/10-03-2022  έγγραφη Πρόσκληση του  Προέδρου, η  

οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  95  παράγραφος 

1, του  Ν. 3463/2006  του  Κ.Δ.Κ.Κ. 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν να παραστούν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με αντιπρόσωπο τους,  σύμφωνα με την  199/2014 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο και η  κα. Ντρατσέλου Παναγιώτα ,  υπάλληλος του 

κλάδου  ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού,  η οποία  ορίστηκε Γραμματέας του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Νομικού 

Προσώπου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. Βασιλείου Ιωάννης  Πρόεδρος 

2. Γιαννιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος  

3. Μαρνέζος Παναγιώτης   Μέλος 

4. Αραχωβίτης Ελευθέριος   Μέλος 

5. Κατσούπη Χριστίνα  Μέλος  

6. Γαλαζούλα Μαρία   Μέλος 

7. Καπελλάκη Αλεξάνδρα   Αν. Μέλος  

8. Μπουρδούνης Ιωάννης   Αν Μέλος 

9. Πολυχρόνης Ηλίας   Μέλος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Παπαχρήστος Ηλίας   Μέλος 

Αγραφιώτης Γεώργιος   Μέλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο (11) μελών ήταν παρόντα  (9)   

μέλη – Ο Πρόεδρος σχετικά με το  1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν 

(επί παρόντων 11  μελών) 

«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 
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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.» 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα 

εξής: 

1. Ο απολογισμός 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. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, 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.» 
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Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, το Διοικητικό Συμβούλιο 

προελέγχει τον απολογισμό. 

Ο Ταμίας του Νομικού Προσώπου μας μέσω του Προέδρου κατέθεσε 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε.  

Παραθέτω ενώπιων σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2020 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ 

αυτού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:  

• Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

• την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

• Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του 

Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο  

• Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959  

• Τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2020 , όπως κυρώθηκε με 

την αριθ. 94/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΚ2Ω65-ΧΨΨ)  Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δημου Αγρινίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του 

Νομικού Προσώπου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα  

• καθώς και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες 

(επί παρόντων 11 μελών). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.  Καταρτίζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα 

από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η ταμίας του Νομικού Προσώπου, ως 

εξής:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 

 

ΕΤΟΣ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 

ΤΟΥ Ν. 3463/06 

1. ΕΣΟΔΑ  

α/α περιγραφή  προϋπολογισθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα υπόλοιπα 

εισπρακτέα 

1 Τακτικά έσοδα  1.382.000,00 € 1.508.324,16 € 1.508.324,16 € 0,00 
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2 Έκτακτα έσοδα 1.454.666,98 € 1.239.418,54 € 1.239.418,54 € 0,00 

 

2. ΕΞΟΔΑ  

α/α περιγραφή  προϋπολογισθέν

τα 

ενταλθέντα υπόλοιπα 

πιστώσεων 

πληρωθέντα 

έξοδα 

υπόλοιπ

α 

πληρωτ

έα 

1 Τακτικά έξοδα  2.676.127,13 € 2.402.022,99 € 475.748,55 € 2.402.022,99 € 0,00 € 

2 Έκτακτα έξοδα 1.603.680,38 € 1.196.196,51 € 427.592,72 € 1.196.196,51 € 0,00 € 

 

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ   

α/α Κ.Α.  Τίτλος  προϋπολογισθέντα ενταλθέντα 

έξοδα 

Ποσό 

υπέρβασης  

1 Τακτικά έξοδα  ---------- 0,00 0,00 0,00 

2 Έκτακτα έξοδα -------- 0,00 0,00 0,00 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  

α/α Περιγραφή  Ποσό  

1 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 305.593,64 € 

2 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2020 148.514.09 € 

 

5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

Δεν συστάθηκαν πάγιες προκαταβολές .   

6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Δεν εκδόθηκαν εντάλματα προπληρωμής .   

 

Β. Καταρτίζει τον Aπολογισμό, Iσολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως όπως 

εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Νομικού 

Προσώπου για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου. 

  

Γ. Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός και Προσάρτηµα), του Νομικού 

Προσώπου, χρήσεως 2020 (1/1//2020-31/12/2020) και οι οποίες συνοπτικά έχουν ως 

εξής: 

 

A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31/12/2020   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

*Έξοδα εγκαταστάσεως   *Ίδια Κεφάλαια 816.732,50 € 
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*Προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους 
 

*Πάγιο Ενεργητικό 181.030,78 € 
*Μακροπρόθεσμες  

υποχρεώσεις 
 

*Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 
180,09 €  

*Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
286.215,78 € 

*Μεταβατικοί 

Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 

0,00 €  

*Μεταβατικοί 

Λογαριασμοί 

Παθητικού 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
329.812,25 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
329.812,25 € 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2022 

 

Γι’ αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

(Τ.Υ.) 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

(Τ.Υ.) 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Τ.Υ.) 
 

  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 

 Αγρίνιο 15-03-2022 
 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 


