
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.147.357,76 746.249,62 401.108,14 1.103.459,79 654.572,12 448.887,67 Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.147.357,76 746.249,62 401.108,14 1.103.459,79 654.572,12 448.887,67   Ι.  Κεφάλαιο 116.177.909,05 116.177.909,05

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 116.177.909,05 116.177.909,05

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 39.614.461,56 0,00 39.614.461,56 39.614.461,56 0,00 39.614.461,56  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 3.372.776,61 2.214.485,86 1.158.290,75 2.880.133,35 2.142.699,75 737.433,60 επενδύσεων - δωρεές παγίων

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 3.281.448,87 1.118.479,27 2.162.969,60 3.267.531,55 999.280,19 2.268.251,36  3.   Δωρεές παγίων 2.150.632,18 2.161.714,34

1γ. Πεζοδρόμια  κοινής χρήσεως 2.163.230,47 1.203.115,00 960.115,47 2.146.366,47 1.126.271,19 1.020.095,28  4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 11.394.158,99 11.933.320,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 15.127.537,52 7.825.062,50 7.302.475,02 15.123.760,48 7.526.722,10 7.597.038,38 13.544.791,17 14.095.034,42

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.991.338,62 1.489.338,22 502.000,40 1.991.338,62 1.439.689,20 551.649,42
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.738.645,19 1.217.050,59 521.594,60 1.715.130,43 1.165.061,50 550.068,93   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 9.449.472,54 3.271.215,28 6.178.257,26 9.392.664,74 2.904.389,94 6.488.274,80 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 101.503,90 17.219,84

3δ. Κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικών συγκροτημάτων 73.265.276,26 3.814.360,57 69.450.915,69 73.265.276,26 3.814.360,57 69.450.915,69 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγουμένων χρήσεων 7.446.937,04 7.429.717,20
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 1.815.476,02 1.647.932,85 167.543,17 1.817.321,96 1.600.636,67 216.685,29 7.548.440,94 7.446.937,04

5. Μεταφορικά μέσα 3.896.403,88 3.308.222,61 588.181,27 3.872.843,88 3.175.528,04 697.315,84
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.265.079,70 3.383.929,27 881.150,43 4.264.178,93 3.198.370,95 1.065.807,98 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 137.271.141,16 137.719.880,51

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 611.431,85 0,00 611.431,85 393.870,93 0,00 393.870,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 160.592.579,09 30.493.192,02 130.099.387,07 159.744.879,16 29.093.010,10 130.651.869,06

Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 303.896,90 316.877,10

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.251.092,24 1.258.092,24 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 230.460,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 601.064,74 650.027,50 607.470,21 650.622,03 303.896,90 547.337,10

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.346,00 3.346,00
         653.373,50 653.968,03 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 130.752.760,57 131.305.837,09   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2α. Δάνεια τραπεζών 640.474,32 642.569,29

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2β. Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέοι 15.881,01 0,00
  Ι.Αποθέματα 656.355,33 642.569,29

      4.Πρώτες&βοηθ.ύλες,Αναλώσιμα υλικά,Αντ/κα& ειδ συσκ. 70.225,32 61.424,47
70.225,32 61.424,47  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 1. Προμηθευτές 590.805,68 925.158,86

   ΙΙ. Απαιτήσεις  5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 242.832,08 138.996,98

      1.   Απαιτήσεις από δικαιώματα-τέλη-φόρους 712.559,46 789.676,50  6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 27.040,24 45.819,76

      4α. Επισφαλείς απαιτήσεις από δικαιώματα-τέλη-φόρους 846.196,02 1.003.641,05  7.Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρ. στην επομ. χρήση 37.603,24 97.647,69

      Μείον: Προβλέψεις 550.397,67 295.798,35 690.204,89 313.436,16  8. Πιστωτές διάφοροι 366.097,37 404.826,03
      4β. Επιδικες απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 0,00 150.034,03 1.264.378,61 1.612.449,32

      Μείον: Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 150.034,03 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.920.733,94 2.255.018,61

      5.   Χρεώστες Διάφοροι 160.470,14 174.570,16

      6.   Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 14.263,62 16.567,07
1.183.091,57 1.444.283,92

   ΙΙΙ. Χρεόγραφα

      1.   Μετοχές 949.198,12 949.198,12
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 949.076,03 122,09 949.035,04 163,08

122,09 163,08

  ΙV. Διαθέσιμα

      1. Ταμείο 1.000,00 1.000,00
      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.229.755,35 5.552.952,49

5.230.755,35 5.553.952,49

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 6.484.194,33 7.059.823,96

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

      1. Έξοδα επομένων χρήσεων 145.241,38 95.100,66 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 136.817,02 331.562,11

      1α. Τόκοι τραπεζικών δανείων πληρωτέοι σε επόμενη χρήση 15.881,01 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 239.899,48 252.516,91
      2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.073.303,07 2.196.665,86 376.716,50 584.079,02

2.234.425,46 2.291.766,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 139.872.488,50 141.106.315,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 139.872.488,50 141.106.315,24

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 53.900.478,37 54.893.418,70 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 53.900.478,37 54.893.418,70
3.Χρεωστικοί Λογ εγγυήσεων, εμπραγμ ασφαλειών και αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων 509.200,55 512.549,37

3.Χρεωστικοί Λογ εγγυήσεων,εμπραγμ ασφαλειών και 

αμφοτεροβαρών συμβάσεων 509.200,55 512.549,37

4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως 233.657,11 233.657,11 4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως 233.657,11 233.657,11
54.643.336,03 55.639.625,18 54.643.336,03 55.639.625,18

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

1.  Έσοδα από δικαιώματα-τέλη-μισθώματα 8.358.031,75 8.500.647,65 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 101.503,90 17.219,84

2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 1.742.112,75 1.749.800,60

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) 

προηγούμενων χρήσεων 7.446.937,04 7.429.717,20
3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 4.038.744,26 3.942.564,42 Πλεόνασμα εις νέο 7.548.440,94 7.446.937,04

14.138.888,76 14.193.012,67

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 13.730.640,68 13.661.267,26

   Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 408.248,08 531.745,41

   Πλέον:

   Αλλά έσοδα 359.661,33 300.279,07

   Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης 767.909,41 832.024,48

   Μείον: 

 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.244.798,01 2.449.259,93
 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 2.042,28 2.246.840,29 1.360,90 2.450.620,83

   Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.478.930,88 -1.618.596,35

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 72.485,77  124.991,52  
72.485,77 124.991,52

Μείον: 2.Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 635,52 929,59
           3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31.070,65 31.706,17 40.779,60 54.808,86 55.738,45 69.253,07

   Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.438.151,28 -1.549.343,28

   ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

               1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 841.045,36 815.560,11
               1α. Έκτακτα έσοδα για αντιμετώπιση πανδημίας COVID - 19 519.859,85 0,00
               1β. Έκτακτα έσοδα από παρόχους ενέργειας μετά από δικαστική 

απόφαση 99.727,15 0,00
               2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 284.678,20 811.971,31
               3. Έκτακτα έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 404.007,43

               3.α Έσοδα από εκκαθαρίσεις (Φορ. Και τέλη Ηλεκτρ. & ΤΑΠ)  μέσω 

παρόχων Ηλ. Ενέργειας                                                                               0,00 478.168,15
      Μείον: Προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων μέσω παρόχων ηλ. Ενέργειας 0,00 -221.730,72
               3.β Πρόστιμα ΚΟΚ προηγούμενων χρήσεων 0,00 263.090,00
      Μείον: Προβλέψεις μη είσπραξης προστίμων ΚΟΚ προηγούμενων 

χρήσεων 0,00 -115.520,00
               4. Λοιπά έκτακτα έσοδα 129.107,62 68.957,25

               6. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 7.500,00 1.881.918,18 28.909,21 2.129.405,31

Μείον:   1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 1.530,20 24.491,01
             1α. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα από τόκους υπερημερίας και 

δικαστικά έξοδα 128.211,32 5.567,13
            2. Έκτακτες ζημιές 120,32 1,43
            3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 6.743,10 9.167,41
            3α. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων από καταβολή αποδοχών και 

επιδομάτων μετά από δικαστικές αποφάσεις 67.645,82 0,00
            4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 333.182,08
            4.α Προβλέψεις λοιπών επισφαλών απαιτήσεων 0,00 202.722,08
            4.β Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους από δικαστικές υποθέσεις 0,00 130.460,00

204.250,76 1.677.667,42 372.409,06 1.756.996,25

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 239.516,14 207.652,97

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.507.801,10 1.653.499,85

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες  στο λειτουργικό κόστος 1.507.801,10 0,00 1.653.499,85 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 239.516,14 207.652,97

Μείον:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΤΑ 138.012,24 190.433,13
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 101.503,90 17.219,84

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ ΜΠΑΚΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΔΤ  ΑΟ028904 ΑΔΤ ΑΚ 112679

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Μαρίνα Χρυσανθοπούλου

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα ΤΚ 115 25

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127

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.

3. Στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε, σε όφελος του Δήμου, η δικαστική διαδικασία κατά εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ο Δήμος εισέπραξε συνολικό ποσό € 249.761,18. Το ανωτέρω ποσό απαιτήσεις από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, που του οφείλονταν έως την 31/12/2011

ποσού € 150.034,03 και το επιπλέον ποσό € 99.727,15 προέκυψε, κατά διάρκεια της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ωφέλησε τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης.
4. Στην παρούσα χρήση μετά από τελεσιδίκηση δικαστικών υποθέσεων οριστικοποιήθηκαν σε βάρος του Δήμου, αποζημιώσεις, τόκοι υπερημερίας και δικαστικά έξοδα συνολικού ποσού € 195.857,14, με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης και ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. Συγκεκριμένα οι υποθέσεις αυτές

αφορούν: Α) Κατά ποσό € 99.741,90 τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα υπόθεσης καταβολής αποζημίωσης κεφαλαίου για ψυχική οδύνη ποσού € 230.460,00 που είχε προβλεφθεί στις υποχρεώσεις του Δήμου σε προηγούμενα χρόνια. Β) Κατά ποσό € 66.311,02 για μισθοδοτικές διαφορές φυλάκων αορίστους χρόνου, υπαλλήλων

καθαριότητας ορισμένου χρόνου και διοικητικών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, πλέον τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων, οι οποίες καταβλήθηκαν κατόπιν πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών). Γ) Κατά ποσό € 29.804,22 για μισθοδοτικές διαφορές ειδικών

υπηρεσιών αιρετών που προσέφεραν σε πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, πλέον τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων, οι οποίες καταβλήθηκαν κατόπιν τελεσίδικων αποφάσεων δικαστηρίων.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΔΤ Χ 080411 ΑΔΤ ΑΚ223449

Ψυχικό, 10/12/2021

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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 

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 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και

το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

β) Ο Καλλικρατικός Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 1/1/2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999) και με την απόφαση 74445/29.12.2010, του

Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού»

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

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.

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0009891

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Η χρήση 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας covid-19, με οικονομικές επιδράσεις στη λειτουργία του Δήμου και συγκεκριμένα: Α) Ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε από την πολιτεία με ποσό € 519.859,85, ως έκτακτη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς του και την κάλυψη έκτακτων αναγκών

που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Β) Μειώθηκε το χρηματοοικονομικό του κόστος της χρήσης κατά ποσό € 15.881,01 με τους τόκους τεσσάρων μηνών του 2020, των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω αναστολής καταβολής χωρίς παρακράτηση αυτών μέσω της Τακτικής Κατανομής.

Σημειώνεται ότι, η αποπληρωμή των ανωτέρω τόκων ορίσθηκε να γίνει από το έτος 2022, έχουν περιληφθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων του Δήμου κατά την 31/12/2020. Γ) Τα αποτελέσματα του Δήμου επιβαρύνθηκαν με ποσό € 435.145,91, στις ενέργειες ανταπόκρισης για την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας.

Το ποσό αυτό αφορά κύρια σε κόστος μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού παροχής καθαριότητας (€ 257.293,35), κόστος φύλαξης και φρούρησης δημοτικών κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων (€ 101.854,75) και κόστος καθαριότητας, απολύμανσης, προμήθειας υλικών και μέσων προστασίας κλπ (€ 75.997,81) για την αποφυγή

εξάπλωσης του covid-19. Δ) Επίσης τα ίδια έσοδα του Δήμου μειώθηκαν κατά ποσό € 205.647,53, που σχετίζονται με δραστηριότητες που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας ή περιορισμό μετακινήσεων, κατόπιν αποφάσεων και νόμων της πολιτείας, ως μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού της πανδημίας και ενίσχυσης των πληττόμενων

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα αφορούν: 1) κατά ποσό € 137.188,84 τα μισθώματα ακινήτων 2) κατά ποσό € 33.568,94 τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, 3) κατά ποσό € 13.358,76 τα έσοδα από κοινόχρηστους χώρους, 4) κατά ποσό € 21.530,99 τα έσοδα από λαϊκές

αγορές, παζάρια, εμποροπανήγυρεις.

2. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις από δικαιώματα-τέλη-φόρους που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2020, ποσού € 846.196,02, έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για την τυχόν απώλεια από τη μη είσπραξή τους ποσού € 550.397,67 με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων προηγούμενων χρήσεων. Από τον

έλεγχό μας διαπιστώσαμε τα εξής: Α) Από τις ανωτέρω απαιτήσεις ποσό € 309.062,51, αφορά ανείσπρακτα τέλη (δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ) όπως μεταβιβάσθηκαν, στη προηγούμενη χρήση, από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ως καταγγελθείσες συμβάσεις (διακοπείσες παροχές) ετών 2009 έως και 2018. Τα ανωτέρω

τέλη διαμορφώθηκαν μετά τη διαγραφή ποσού € 111.828,97 μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. 374/2020) και την είσπραξη στη χρήση ποσού € 14.937,65. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για την τυχόν απώλεια από τη μη είσπραξή τους, κατ’ εκτίμηση της υπηρεσίας, ποσού € 109.938,50, λόγω

των σημαντικών ελλείψεων βεβαίωσης. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να εκκαθαρισθούν οι απαιτήσεις που προκύπτουν από χρηματικούς καταλόγους και δε μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα είσπραξης βάσει Κ.Ε.Δ.Ε. είτε γιατί έχει παρέλθει ο χρόνος εφαρμογής αυτών, είτε παρουσιάζουν ελλιπή και μη πραγματικά στοιχεία, είτε

υπάρχουν αδυναμίες βεβαιώσεων ως προς το χρόνο βεβαίωσης και είσπραξης, για να οριστικοποιηθεί το υπόλοιπο των πραγματικά εισπρακτέων απαιτήσεων του Δήμου. Β) Από τις ανωτέρω απαιτήσεις ποσό € 184.179,34, αφορά πρόστιμα ΚΟΚ των ετών 2013, 2014 και 2015, που βεβαιώθηκαν στην προηγούμενη χρήση. Τα ανωτέρω

τέλη διαμορφώθηκαν μετά τη διαγραφή ποσού € 28.015,00 μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. 374/2020) και την είσπραξη στη χρήση ποσού € 2.700,16. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για την τυχόν απώλεια από τη μη είσπραξή τους, ποσού € 87.505,00 που αφορά πρόστιμα ΚΟΚ έτους

2013, καθότι είχε παρέλθει η πενταετής προθεσμία βεβαίωσής τους. κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια είσπραξης αυτών και η εφαρμογή μέτρων είσπραξης βάσει Κ.Ε.Δ.Ε. Γ) Το υπόλοιπο ποσό των ανωτέρω απαιτήσεων € 352.954,18, αφορά διάφορα τέλη, δικαιώματα, πρόστιμα κλπ που έχουν βεβαιωθεί σε

προηγούμενες χρήσεις και πέραν της πενταετίας, για τις οποίες έχουν σχηματισθεί ισόποσες προβλέψεις για την τυχόν απώλεια από τη μη είσπραξή τους με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων σε προηγούμενες χρήσεις. Με βάση τα ανωτέρω, οι σχηματισθείσες προβλέψεις μη είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων

κρίνονται επαρκείς και επισημαίνουμε ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δε συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία ορθολογική εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις της 31/12/2020.

Έμφαση Θεμάτων

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, 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 προέκυψε ότι, μετά την οριστικοποίηση της μείωσης των αντικειμενικών αξιών σε ορισμένες ζώνες του Δήμου, βάσει της απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 3964/16-9-2020), για τις περιόδους από 8/6/2016 έως 31/12/2018, από 2/10/2019 και από 18/12/2019, προέκυψε υποχρέωση του Δήμου για επιστροφή

τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) στους δημότες. Εκτός του ανωτέρω χρόνου οριστικοποίησης και δεδομένου της εξέλιξης της νομοθετικής ρύθμισης για τη γνωστοποίηση των στοιχείων οφειλετών σε σχέση με την πληρότητα των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και των ειδικών συνθηκών λόγω εξάπλωσης της πανδημίας,

εκκρεμεί η ολοκλήρωση και ο υπολογισμός των υποχρεώσεων αυτών. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει άμεσα ο Δήμος να υπολογίσει το ύψος του ΤΑΠ που πρέπει να επιστραφεί στους δημότες, ώστε να απεικονισθεί ως υποχρέωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη

διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους αυτών των υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι, οι χρεώσεις για ΤΑΠ πλέον έχουν προσαρμοσθεί στις τις νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες, τις οποίες κοινοποίησε ο Δήμος στον ΔΕΔΔΗΕ.


