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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού Δήμου Δοξάτου,  

οικονομικού έτους 2021». 

 

Σήμερα, 28η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 18:00΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική – Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Δοξάτου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7274/21-07-2022 

πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 

114 του Ν. 4623/2019, την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-

2020), και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη και απόντα 12 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Κρικοπούλου Κ., 

Στάντζιος Π., Εμμανουηλίδου Ν., Χατζηπροδρόμου Ιπ., Δολαπτσή Η., Φυρινίδης Ε., 

Χριστοφυλλάκης Μ., Χαλκίδης Χ., Μιχαηλίδου Κ., επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 6 Χορόζογλου Παρθένα 11 Λουλούδης Ιωάννης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 7 Δαλακάκης Δημήτριος 12 Νεραντζάκη Αγγελική 

3 Μουστάκα Μαρία 8 Κρυωνίδης Βασίλειος 13 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 9 Μουλιστάνος Αθανάσιος 14 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 10 Παπαζώτου Κυριακή 15 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Στάντζιος Πασχάλης 9 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 10 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 11 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

4 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 8 Δολαπτσή Ηλιάνα 12 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.   

2. Φυρινίδης Ευστάθιος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/28-07-2022  

Ειδικής   Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 88/2022 
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3. Χαλκίδης Χαράλαμπος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θάματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσιλεπώνης Στυλιανός , Πρόεδρος Κοινότητας Φτελιάς  

 

Επίσης στην  συνεδρίαση παρευρέθηκαν: 

 Ζωϊτσάς Άγγελος, ως εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Εταιρείας KSi Greece ΙΚΕ 

Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων.  

 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Λογιστής  

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης  σχετικό με την περίληψη,  αφού αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 

163 του Ν. 3463/2006, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 

110/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Προέλεγχος Ισολογισμού – 

Απολογισμού Δήμου Δοξάτου, οικονομικού έτους 2021» με την οποία η Ο.Ε. 

προέλεγξε τα στοιχεία του λογαριασμού διαχείρισης που περιλαμβάνει τα οριζόμενα 

με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175 του Ν. 3463/2006, τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού  έτους 2021 συντάσσοντας 

σχετική έκθεση η οποία έχει ως κάτωθι: 

«Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Επί του Προελέγχου του Απολογισμού  

Του Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2021 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας υπόψη όλα τα δικαιολογητικά που αποτελούν τον απολογισμό 

της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων  του Δήμου οικονομικού έτους 2021, 

παρακαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προβούν στον προέλεγχο του 

απολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ. 163 άρθρου του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα.  

Για τον προέλεγχο του απολογισμού της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του 

Δήμου, λάβαμε υπόψη μας τα βιβλία του Ταμείου, τα στελέχη των αποδεικτικών 

παραλαβής εισπρακτέων και γραμματίων είσπραξης ως και τα χρηματικά εντάλματα 

που έχουν εκδοθεί και έχουν εξοφληθεί μαζί με τα νόμιμα προσαρτημένα 

δικαιολογητικά. Ο προέλεγχος του Απολογισμού, αναλυτικά έχει τα παρακάτω :  

 

1. Ε Σ Ο Δ Α  

 

Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου, που βεβαιώθηκαν σύμφωνα με τους αριθ. 

1-424 βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας Δήμου, ανήλθαν σε     12.801.713,99 € 

(12.838.997,36 € βεβαιωθέντα - 37.283,37 € ακυρωθέντα). 

 

Εκδόθηκαν 287 γραμμάτια είσπραξης και τα έσοδα τα οποία εισπράχθηκαν 

διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 

0  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ     4.142.412,68 € 

1  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ     2.591.853,37 € 

2. ΠΟΕ          534.546,26 € 

3.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ        730.026,03 € 

4.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   1.366.035,55 € 

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    3.481.030,36 € 
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Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου που εισπράχθηκαν σύμφωνα με τα αριθ. 1-

287 γραμμάτια είσπραξης του ταμείου του Δήμου ( πλην του γραμματίου που αφορά 

στο χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους), ανήλθαν σε εννέα 

εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ 

και ογδόντα εννέα λεπτά  9.364.873,89 € 

 

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020 που μεταφέρθηκε στο οικ. έτος 2021 με 

το αριθ. 1/04-01-2022 γραμμάτιο είσπραξης του ταμείου του Δήμου ήταν τρία 

εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα ένα χιλιάδες τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

3.481.030,36 €  

 

2. Ε Ξ Ο Δ Α 

 

Τα έξοδα του Δήμου Δοξάτου πληρώθηκαν με τα αριθ. Β/1-1055 χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής (συνολικός αριθμός ενταλμάτων 1055) και ανήλθαν σε 

εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και 

σαράντα εννέα  λεπτά  9.447.500,49 €  

 

Ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα και τα έξοδα του προελέγχου του Απολογισμού του 

Δήμου οικ. έτους 2021 βρίσκουμε ότι έχουν ως εξής :  

 

 Πραγματοποιηθέντα έσοδα   12.845.904,25 € 

 Πραγματοποιηθείσες δαπάνες    9.447.500,49 € 

Χρηματικό υπόλοιπο      3.398.403,78 € 

 

 

Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ  

χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 3.398.403,8€ μεταφέρθηκε 

στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2022, με το αριθ. 1-05/01/2022  

γραμμάτιο είσπραξης του ταμείου του Δήμου. 

 

Διαπιστώθηκε ότι όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και γραμμένες στα οικεία χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής αποδόθηκαν στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και στην ΔΟΥ 

Δράμας. 

Τα δικαιολογητικά βρίσκονται προσαρτημένα στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 

και στο φάκελο των κρατήσεων, ο οποίος θα υποβληθεί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά και στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο».  

 

Με την ίδια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε Έκθεση του 

Ισολογισμού και Διαχείρισης Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Δοξάτου οικονομικού 

έτους 2021, όπως παρακάτω: 

«…ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Προς το Δημ. Συμβούλιο του Καλλικρατικού Δήμου Δοξάτου 

για τη χρήση 2021 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δήμος Δοξάτου εφάρμοσε κατά το 2021 το διπλογραφικό σύστημα και με βάση τα 

στοιχεία που αντλήθηκαν από αυτό, παρουσιάζουμε την Οικονομική του κατάσταση για 

τη χρήση 2020 βάση του Π.Δ. 315/99. Από 1/1/2011 ο Δήμος Δοξάτου συνενώθηκε με 

το Δήμο Καλαμπακίου και δημιουργήθηκε ο νέος συνενωμένος Δήμος Δοξάτου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα έσοδα του Δήμου Δοξάτου, οι λειτουργικές του δαπάνες, 

οι υποχρεώσεις του και οι απαιτήσεις του κατά την 31/12/2021. 
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2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 5.855.066,07€. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της χρήσης, τα 

λοιπά έκτακτα έσοδα προηγουμένων χρήσεων και τα έσοδα από αχρησιμοποίητες 

προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων ποσού 1.323.258,38 €, τα συνολικά έσοδα του 

Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των  7.178.324,45 €. Τα έσοδα της 

χρήσεως 2021 (λογ. 43) για επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που ελήφθησαν πέρα 

από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ανήλθαν στο ποσό των 

1.949.371,18 € και οι ληφθήσες δωρεές για πάγια (λογ. 41) ανήλθαν στο ποσό των  

314.700,00 €. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως έχει ως εξής:  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € 
ΧΡΗΣΗ 

2021 

ΧΡΗΣΗ 

2020 

70 Πωλήσεις προϊόντων € 
0,00 6.229,05 

71 Πωλήσεις προϊόντων € 
635,48 0,00 

72 
Έσοδα από φόρους – εισφορές -

πρόστιμα-προσαυξήσεις 
€ 

156.391,83 120.500,27 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 
2.332.779,09 2.021.388,83 

74 
Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα 

Πωλήσεων  
€ 

2.934.431,24 3.091.688,23 

75 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες & 

από δωρεές 
€ 

400.636,03 118.750,45 

76 Έσοδα κεφαλαίων  € 30.192,40 42.505,02 

Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) € 5.855.066,07 5.401.061,85 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 1.060.691,12 1.076.059,83 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 125.100,37 680.890,79 

82.07 
Έσοδα από επιστροφές 

(αχρεωστήτως) καταβληθέντων 
€ 

2.165,91 1.422,37 

82.90 
Λοιπά έκτακτα έσοδα παρελθόντων 

ετών 
€ 

114.923,31 379.385,07 

84.00 
Έσοδα από προβλέψεις 

προηγουμένων χρήσεων 
€ 

20.377,67 0,00 

Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) € 1.323.258,38 2.137.758,06 

Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 7.178.324,45 7.538.819,91 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως έχει ως εξής:  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € 
ΧΡΗΣΗ 

2021 
ΧΡΗΣΗ 2020 
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60 
Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
€ 2.352.303,86 2.161.535,22 

61 

Αμοιβές και έξοδα 

αιρετών αρχόντων 

και τρίτων 

€ 348.311,80 283.485,81 

62 Παροχές τρίτων € 1.486.253,45 1.961.066,08 

63 Φόροι-τέλη € 31.017,62 33.690,42 

64 Διάφορα έξοδα € 140.927,46 162.334,24 

65 
Τόκοι και συναφή 

έξοδα 
€ 7.015,13 7.869,75 

66 

Αποσβέσεις παγίων 

ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 

€ 1.404.272,03 1.415.578,76 

67 

Παροχές –χορηγίες 

–Επιχορηγήσεις -

Επιδοτήσεις-Δωρεές 

€ 885.219,45 995.917,03 

68 
Προβλέψεις 

εκμεταλλεύσεως 
€ 56.748,15 11.199,13 

25-26 

Αναλώσεις 

αναλωσίμων υλικών 

-ανταλλακτικών 

€ 372.282,51 312.743,73 

  
Σύνολο Οργανικών 

εξόδων (Α) 
€ 7.084.351,46   7.345.420,17   

81.00 
Έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα 
€ 1.194,62 2.208,40 

81.02 Έκτακτες ζημίες € 0 0,00 

82.00 

Έξοδα 

προηγουμένων 

χρήσεων 

€ 44.731,93 10.703,02 

83.11 
Προβλέψεις για 

εκτάκτους κινδύνους 
€ 0,00 165.795,85 

  
Σύνολο Ανόργανων 

εξόδων (Β) 
€ 45.926,55 178.707,27 

  
Γενικό Σύνολο 

(Α+Β) 
€ 7.130.278,01   7.524.127,44 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 5.705.786,09€.  

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 1.313.802,09€. 

Τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των 1.000,00 €. 

Οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων στο ποσό 56.748,15€. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 7.015,13€. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού 7.178.324,45€ μείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως ποσού 7.130.278,01€ αποτελεί τα κέρδη προ φόρων της 

χρήσεως 2021, το οποίο ανέρχεται σε 48.046,44€. 

 

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Το σύνολο των ταμειακών εισπράξεων του Δήμου στην χρήση ανήλθε σε 9.364.873,89 

€ πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 3.481.030,36 € ήτοι 
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συνολικό ποσό 12.845.904,25 €, μείον τις πληρωμές του Δήμου στην χρήση ποσού 

9.447.500,49 € πλέον το ανεξόφλητο ποσό προς τους υπαλλήλους του Δήμου 63.075,52 

€ μείον την προκαταβολή μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2022 των μόνιμων υπαλλήλων  

29.205,80  € , μας δίνει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως, που ανέρχονται στο ποσό 

των 3.432.273,48 €. 

Τα Διαθέσιμα που βρίσκονταν στο ταμείο του Δήμου κατά την 31.12.2021 

ανέρχονταν σε  11.866,90 €, ενώ οι καταθέσεις όψεως που διατηρούσε σε διάφορες 

συνεργαζόμενες τράπεζες, ανέρχονταν στο ποσό των 3.420.406,58€. 

 

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2021 η αξία κτήσεως των 

παγίων στοιχείων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 59.297.799,67 €, οι σωρευμένες 

αποσβέσεις στο ποσό 36.063.151,45 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο 

ποσό των 23.234.648,22 €.  

 

8. ΔΑΝΕΙΑ  

Το σύνολο των δάνειων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 364.786,00 € και αφορά 

δάνειο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την πραγματοποίηση του έργου 

«Βελτίωση του Οδικού Δικτύου Δήμου Δοξάτου». 

  

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 

1.192.082,88 € και το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο ποσό των 

6.061.549,49 €. 

 

 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του 

Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου και του προσωπικού του Δήμου Δοξάτου, 

καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού 

και της Διοίκησης του Δήμου.  

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται   Τα μέλη 

Καλαμπάκι Δράμας  28-06-2022 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ  

 ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

» 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 

31ης Δεκεμβρίου 2021 καθώς και τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 – 11η 

Διαχειριστική Χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021), που έχουν ως 

εξής:  

«(…)Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την 

αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της 

καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή 

οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη 
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νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη 

αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των 

κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο 

Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες 

αναλύσεις. 

 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη 

συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της 

προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα 

αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης   χρήσεως.   Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές 

σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της 

προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης 

χρήσεως. 

 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση 

των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού 

διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι 

μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις 

της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές 

αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των 

λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση 

των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.  

 

 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του 

κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

 

 (2) α) Ο Δήμος συμμετέχει σε δύο (2) ανώνυμες εταιρίες οι οποίες αποτιμήθηκαν στις 

τρέχουσες αξίες τους σύμφωνα με τους ισολογισμούς της 31.12.2021 ή όπου δεν υπήρχε με 

τους ισολογισμούς της 31.12.2020,  

 

β) Οι συμμετοχές του Δήμου στο κεφάλαιο μιας (1) δημοτικής επιχείρησης και δύο (2) 

αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 315/1999. 

γ) Ο Δήμος κατέχει και μερίδια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας. 

 

(3) Χρεόγραφα (μετοχές), δεν υπάρχουν. 

 

(4) Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν με την μέθοδο (F.I.F.O.), η οποία είναι μικρότερη από την 

τρέχουσα τιμή αγοράς τους. 

 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά 

νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων για  τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. 

Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου 

αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς 

"διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα 

αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω 
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περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές 

των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση. 

 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν 

συναλλαγματικές διαφορές. 

 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, 

και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο 

λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού 

 

Παρατίθεται συνημμένα σχετικός  πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η 

διάταξη. 

 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων– εξόδων 

εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών 

και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται 

στον συνημμένο πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου 

ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με  αναφορά σχετικών 

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

Δεν έγιναν. 

 

(δ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού  

Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων 

κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε  

περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε  γίνεται σύμφωνα 

με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, 

αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές  πληροφορίες, σχετικές με τις 

συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

 

 

O Δήμος Δοξάτου συμμετέχει στις παρακάτω Επιχειρήσεις: 

 

  Αξία Ποσοστό 

Επωνυμία Κτήσης Συμμετοχής 

Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. 62.504,85 11,05% 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 26.918,06 3,31% 
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Συνετ/κή τράπεζα Δράμας 11.346,35 0,14%  

Δημοτική Κοινοφελής Επιχ/ση Δ. Δοξάτου 384.500,00 100,00% 

«Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» 250,00 11,00% 

«Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδας 

Περιόδου 1940-1945» 
733,68   

Σύνολο αξιών κτήσεως την 31.12.2021 486.252,94   

Μείον: Σχηματισμένες προβλέψεις  -65.368,25   

Σύνολο αποτίμησης την 31.12.2021 420.884,69      

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3β: Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης 

και αποτίμησης 
 

Σύμφωνα με ανωτέρω πίνακα παρ. 4(α) 

                                                                5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 

στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους 

μεταχείριση. 

Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων 

και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), 

συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων 

 

Δεν υπάρχουν διαφορές. 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται στην συμπλήρωση της απογραφής 

έναρξης τήρησης  διπλογραφικού  βάση του Π.Δ. 315/99 παρ.8β 

 

Στη χρήση 2021 το κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται σε ευρώ 13.728.650,97 έπειτα από 

αύξηση, που έγινε την προηγούμενη χρήση, κατά ποσό ευρώ 596.246,35 το οποίο προήλθε 

από την κεφαλαιοποίηση των επιχορηγήσεων που έλαβε για την αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του για δικαστικές αποφάσεις, ποσού ευρώ 91.265,15 της 

χρήσης 2019 και για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους ποσού ευρώ 

504.981,20 της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ΄αριθ 10260/23.3.2015 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές 

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

 

Σχηματίσθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού η οποία κατά την 31.12.2021 καλύπτει 

τη δικαιούμενη αποζημίωση, σε περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης εργαζομένου, όπως 

προβλέπει η εργατική νομοθεσία για την αποζημίωση εργαζομένου που αποχωρεί για 

συνταξιοδότηση. 

 
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η 

προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι 

υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και 

της μορφής τους. 

 

Δεν υπάρχουν. 
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(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της 

οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την 

υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). 

Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις 

αναφέρονται χωριστά. 

 

Δεν υπάρχουν. 

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 

"έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά 

είναι σημαντικά. 

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού αφορούν: 

 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: 

 

Τακτικά έσοδα απο τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού € 103.508,5 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(αρθρο 24 Ν.2130/93) € 2.974,44 

Τόκοι καταθέσεων β' εξαμήνου € 18.727,25   

Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής € 6.595,14 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης € 518.895,33 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης € 48.966,7 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης € 162.691,66 

Τακτικά έσοδα νεκροταφείων € 61.535,00 

Τακτικά έσοδα απο χρήση πεζοδρομίων - πλατειών € 16.756,40 

Πρόστιμα ΚΟΚ € 6.758,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 947.408,42 

 

Έξοδα επόμενων χρήσεων: 

Διάφορα έξοδα επόμενων χρήσεων € 29.205,80 

ΣΥΝΟΛΟ € 29.205,80 

 

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού αφορούν: 

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: 

  

Παροχές τρίτων πληρωτέες (ΔΕΗ) € 146.772,80 

ΣΥΝΟΛΟ € 146.772,80 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 
 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών 

δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την 

ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται 

στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη 

για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για 

καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι 

οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  

 

Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού με διπλογραφική μέθοδο. 

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν 

εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι 

εγγυήσεις  εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών 

ΑΔΑ: 94ΟΛΩ95-39Τ



 11 

αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. 

Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

 

Δεν υπάρχουν. 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη 

χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, 

καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των 

παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

 Οι αμοιβές των αιρετών αρχόντων στη χρήση 2021 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 

126.455,43 ευρώ, από τα οποία 84.467,10 ευρώ αφορούν έξοδα παράστασης του Δημάρχου, 

των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δ.Σ. και 41.988,33 ευρώ έξοδα κίνησης και 

αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων 

που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά 

την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των 

πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά 

αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

Δεν υπάρχουν. 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι 

αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και  κοινωνικές 

επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 25. 

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές  διατάξεις της 

νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της 

περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, 

όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 

 

(1) Μέσος όρος προσωπικού:  άτομα 104 

 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:   

-Μόνιμο προσωπικό άτομα 50 

-Αορίστου χρόνου » 17 

-Ειδικοί συνεργάτες » 4 

-Ορισμένου χρόνου » 26 

Πρακτική άσκηση » 1 

Μαθητείας ΟΑΕΔ » 0 

Μερικής  Απασχόλησης » 1 

Αιρετοί » 5 

Σύνολο  104 

 

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 

60.01 Τακτικές Αποδοχές € 993.419,40 

60.02 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου € 300.743,01 

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων € 55.649,3 

60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων € 526.940,07 

60.05 Εργοδοτικές εισφορές € 437.323,20 

60.06 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού € 37.778,88 
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60.07 Δαπάνες Πρόσληψης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

Προσωπικού € 450,00  

Σύνολο € 2.352.303,86 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των 

αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από 

τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε 

προηγούμενη χρήση. 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και 

έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, 

όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου. 

 

(1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα     

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων € 1.055.664,96 

Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα € 5.026,16 

Σύνολο € 1.060.691,12 

      

(2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων     

Αμοιβές αιρετών και τρίτων € 100,00 

Διάφορα έξοδα € 171,95 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού € 26.439,30 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης € 53.741,00 

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών € 3.430,59 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα € 12.750,08 

Έκτακτα γενικά έσοδα € 28.467,45 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 

(άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 
€ 2.165,91 

 Λοιπά έσοδα  € 22.246,35 

Έσοδα από επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών € 113.054,63   

 Σύνολο   262.567,26 

      

(4) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα     

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης € 1.194,62 

Σύνολο € 1.194,62 

      

(5) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων     

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ο.Ε.) € 0 

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων € 0 

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Π.Ο.Ε.               € 44.731,93 

 Σύνολο € 44.731,93 

   
(6) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους     
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Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις € 0,00 

Σύνολο € 0,00 

 

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα 

καθοριστούν με ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να 

παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως 

και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται 

στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους καθώς και εργαζομένους του, 

διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.100.000 περίπου. Η τελική έκβαση των 

αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει 

σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές 

αυτές. 

Καλαμπάκι Δράμας 15-06-2022 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ  ΙΚΕ 

ΜΕ ΑΜΟΕ  2535 

  

 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΑ  

Α.Δ.Τ. ΑΡ 274280 Α.Δ.Τ. ΑΒ 917670 

ΑΜΟΕ 0110120 

Α. ΑΔΕΙΑΣ 0133364 

Α΄ΤΑΞΗΣ 

 

 (…)»  

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κο Ζωϊτσά Άγγελο εκπρόσωπο της 

Ελεγκτικής Εταιρείας KSi Greece ΙΚΕ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων 

Επιχειρήσεων και στον κο Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο, λογιστή,  οι οποίοι αφού 

παρουσίασαν συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού - απολογισμού, 

ανέγνωσαν την έκθεση ελέγχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ισολογισμού 

και έδωσαν απαντήσεις στις διατυπωθείσες ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, έτσι όπως αυτό καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ακολούθησαν τοποθετήσεις.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.  

2. Την 110/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προελέγχου 

απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

3. Την έκθεση ελέγχου  επί των οικονομικών καταστάσεων  της χρήσεως 2021 

υπογρεγραμμένη. 

4. Τον απολογισμό εξόδων και εσόδων οικονομικού έτους 2021. 

5. Τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021- 11η Διαχειριστική Χρήση (1 

Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021). 

6. Το Προσάρτημα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

7. Τον πίνακα παγίων έτους 2021.  

8. Τις τοποθετήσεις των συμβούλων. 

9. Τις διατυπωθείσες επιφυλάξεις των συμβούλων επί του ισολογισμού 2021.  

μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης εσόδων εξόδων του Δήμου Δοξάτου 

οικονομικού έτους 2021. Η ανακεφαλαίωση εσόδων και εξόδων αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.  
 

Εγκρίνει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 – 11ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 

Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021)  του Δήμου Δοξάτου, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.  

 

Την δημοσίευση του Ισολογισμού – Απολογισμού του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και της παρ. 7 του άρθρου 

6 του Ν. 3548/2007. 

Την αποστολή της παρούσης απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο 

άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριου. 

    

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 88/28-07-2022. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Οικον.Ετος :2021

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ ΗΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ 31/12/2021

Ε Σ Ο Δ Α

Κωδικός

Λογ/σμού

Ε Σ Ο Δ Ο

Τ Ι Τ Λ Ο Σ

Προϋπ/σθέντα ως

τελικά

διεμορφώθησαν

Ευρώ

Βεβαιωθέντα

Ευρώ

Ακυρωθέντα

Ευρώ

Εισπρακτέα

Υπόλοιπα

Ευρώ

Εισπραχθέντα

Ευρώ

0 3.658.938,16 4.197.030,60 4.142.412,68 53.122,07ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.495,85

1 11.031.137,95 2.636.449,28 2.591.853,37 44.595,91ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00

2 1.541.185,68 880.834,28 534.546,26 346.118,02ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

170,00

3 3.179.767,17 3.516.437,88 730.026,03 2.759.730,83ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 26.681,02

4 1.845.987,50 1.608.245,32 1.366.035,55 233.273,27ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

8.936,50

5 3.496.030,36 3.481.030,36 3.481.030,36 0,00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24.753.046,82 16.320.027,72 12.845.904,25 3.436.840,1037.283,37

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός

Λογ/σμού

Ε Ξ Ο Δ Ο

Τ Ι Τ Λ Ο Σ

Προϋπ/σθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα
Υπόλοιπα

Πληρωτέα

Αδιάθετοι

Πιστώσεις
Υπερβάσεις

Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ

6 8.095.604,76 5.693.952,19 5.693.952,19 0,00 2.401.652,57 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 11.945.221,61 2.312.021,07 2.312.021,07 0,00 9.633.200,54 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8 4.711.910,39 1.441.527,23 1.441.527,23 0,00 3.270.383,16 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

9 310,06 0,00 0,00 0,00 310,06 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

24.753.046,82 9.447.500,49 9.447.500,49 0,00 15.305.546,33 0,00ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Αποθεματικό (Εισπραχθέντα-Πληρωθέντα) 3.398.403,76

(c) Megaplan Σελίδα 1

ΑΔΑ: 94ΟΛΩ95-39Τ



Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Α. χρήσης 2021 χρήσης 2020

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.127.928,41 788.693,63 339.234,78 1.127.928,41 718.684,79 409.243,62 Ι.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 13.728.650,97 13.728.650,97

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3.689.927,55 0,00 3.689.927,55 3.689.927,55 0,00 3.689.927,55 Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.847.631,36 1.750.300,08 97.331,28 1.847.631,36 1.742.766,85 104.864,51 1  10.018,61 10.018,61

1β. Οδοί - Οδοστρώματα - κοινής χρήσεως 9.004.524,36 8.599.517,42 405.006,94 9.004.524,36 8.523.963,88 480.560,48 3. 315.237,62 3.684,62

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.015.706,42 2.013.254,72 2.451,70 2.015.706,42 2.003.908,61 11.797,81 4. 16.455.577 15.784.832,59

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 2.474.804,20 0,00 2.474.804,20 2.474.804,20 0,00 2.474.804,20 16.780.832,78 15.798.535,82

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 31.964.365,87 19.208.676,06 12.755.689,81 31.903.797,75 18.129.082,83 13.774.714,92 ΙΙΙ.

3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.176.813,99 1.137.757,09 39.056,90 1.160.859,01 1.128.276,55 32.582,46 3. 921.806,15 921.806,15

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκατ/σεις κοινής χρήσεως 755.328,11 219.219,87 536.108,24 297.550,04 206.026,33 91.523,71 ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

4. Υπόλοιπο αποτελεσματων χρήσεως εις νέο 36.791,50 1.451,37

1.051.121,60 865.432,23 185.689,37 988.661,79 834.439,64 154.222,15 Υπόλοιπο ελλειμάτων προηγ. χρήσεων -2.250.835,36 -2.252.286,73

5. Μεταφορικά μέσα 883.116,61 213.071,23 670.045,38 351.624,24 174.978,55 176.645,69 -2.214.043,86 -2.250.835,36

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.504.557,50 2.055.922,75 448.634,75 2.443.282,41 1.975.149,14 468.133,27 29.217.246,04 28.198.157,58

7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.929.902,10 0,00 1.929.902,10 14.653,65 0,00 14.653,65 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 59.297.799,67 36.063.151,45 23.234.648,22 56.193.022,78 34.718.592,38 21.474.430,40

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό- 1. Προβλ.για αποζημ.προσ.λ.εξόδ.απο την υπ. 112.043,68 132.421,35

θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 112.043,68 132.421,35

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 486.252,94 504.467,44 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση -65.368,25 420.884,69 -83.582,75 420.884,69 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 23.655.532,91 21.895.315,09 2. Δάνεια τραπεζών 364.786,00 0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ι. Αποθέματα 1. Προμηθευτές 984.639,25 811.732,77

4. Υλικά κατασκευής και επισκευής έργων - Αναλώσιμα 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 41.512,01 34.088,90

υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 27.462,20 46.570,46 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 24.197,97 46.472,34

ΙΙ. Απαιτήσεις 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.376.299 2.376.777,86 πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00

3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 0,00 0,00 11. Πιστωτές διάφοροι 141.733,65 94.989,26

4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.060.541,08 1.003.792,93 1.192.082,88 987.283,27

Μείον : Προβλέψεις -1.060.541,08 0,00 -1.003.792,93 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.556.868,88 987.283,27

5. Χρεώστες Διάφοροι 225.514,79 320.373,80

2.601.813,81 2.697.151,66

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 11.866,90 15.835,10

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.420.406,58 3.465.195,26

3.432.273,48 3.481.030,36

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) 6.061.549,49 6.224.752,48 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 146.772,80 146.720,71

1. 29.205,80

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 947.408,42 935.271,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 31.032.931,40 29.464.582,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 31.032.931,40 29.464.582,91

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 48.827.617,43 37.240.630,88 2. Πιστωτικοί λ/σμοί προϋπολογισμού 48.827.617,43 37.240.630,88

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσης 2021 χρήσης 2020 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 2.333.414,57 2.027.617,88 χρήσης 2021 χρήσης 2020

2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 156.391,83 120.500,27 Καθαρά αποτελ/τα  χρήσεως 48.046,44 14.692,47

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 2.934.431,24 5.424.237,64 3.091.688,23 5.239.806,38 (-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων -2.250.835,36 -2.252.286,73

Μείον: Kόστος πωλήσεων 5.705.786,09 6.088.268,45 (-) Μεταφορά στο κεφάλαιο του Δήμου των επιχ/σεων που 

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -281.548,45 -848.462,07 λήφθηκαν στη χρήση για ληξιπροθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 400.636,03 118.750,45 Σύνολο -2.202.788,92 -2.237.594,26

Σύνολο 119.087,58 -729.711,62 (-) Φόρος εισοδήματος -11.254,94 -13.241,10

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.313.802,09 1.248.281,97 Έλλειμα εις νέο -2.214.043,86 -2.250.835,36

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 1.000,00 1.314.802,09 1.000,00 1.249.281,97

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.195.714,51 -1.978.993,59

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 30.192,40 42.505,02

Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων 0,00 0,00

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.015,13 7.015,13 23.177,27 7.869,75 7.869,75 34.635,27

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.172.537,24 -1.944.358,32

ΙΙ. Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.060.691,12 1.076.059,83

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 127.266,28 682.313,16

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων 135.300,98 379.385,07 885.199,36

1.323.258,38 2.137.758,06

Μείον: 1. Έκτακτα & Άνόργανα έξοδα 1.194,62 2.208,40

2. Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 44.731,93 10.703,02

4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους 56.748,15 102.674,70 1.220.583,68 165.795,85 178.707,27 1.959.050,79

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) 48.046,44 14.692,47

Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.404.272,03 1.415.578,76

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος 1.404.272,03 0,00 1.415.578,76 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 48.046,44 14.692,47

ΑΜΟΕ 0110120

Α. ΑΔΕΙΑΣ 0133364 Α΄ΤΑΞΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΠ 274280 

Η ΠΡΟΪΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 917670

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ ΜΕ ΑΜΟΕ  2535

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΑ

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Αποθεματικά κεφάλαια

Ειδικά αποθεματικά

Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Σύν. ιδίων κεφ/λαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εξοδα επομένων χρήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο

Κεφάλαιο

Διαφ.απο αναπροσ.αξίας συμμετ.& χρεωγρ.

Δωρεές παγίων

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «Δήμου Δοξάτου»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «Δήμου Δοξάτου» (εφεξής «ο Δήμος»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 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 1β και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1α, 2, 3 και 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσε ις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 
του «Δήμου Δοξάτου» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, 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 προέκυψαν τα εξής:
1.Α) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις συνολικού ποσού € 297.769 που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών»  σ υνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την 
αξία των απαιτήσεων αυτών και για την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. Β) Στα κονδύλια του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», Δ.ΙΙ.4 «Επισφαλείς -Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες» και Δ.ΙΙ.5 «Χρεώστες διάφοροι» ύψους € 
2.376.299, € 1.060.541 και € 225.515 αντίστοιχα, περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση αθροιστικά συνολικού ποσού € 2.169.706, για τις οποίες η διενεργηθείσα πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 1.060.541, η οποία αφορά απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν της πενταετίας, υπολείπεται της 
απαιτούμενης περίπου € 1.000.000. Συνεπώς, η αξία των κονδυλίων του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», Δ.ΙΙ.4 «Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες» και Δ.ΙΙ.5 «Χρεώστες διάφοροι» εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου € 1.000.000 καθώς επίσης και, τα αποτελέσματα 
προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου € 1.000.000.
2.Στο κονδύλι του Παθητικού Α.ΙΙ.4. «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ύψους € 16.455.577 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις προηγούμενων χρήσεων ποσού € 749.228 οι οποίες δεν αντιπαραβάλλονται με πάγια στοιχεία. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα υπολογισ μού των αναλογουσών αποσβέσεων 
επιχορηγήσεων της χρήσης και για την ενδεχόμενη επίπτωση στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, επιχορηγήσεων επενδύσεων και αποτελεσμάτων εις νέο. Να σημειωθεί ότι, δεν υφίστανται επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου καθώς οι όποιες δι αφορές αφορούν τα κονδύλια των Ιδίων 
Κεφαλαίων Α.ΙΙ.4 «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» και Α.IV. «Αποτελέσματα εις νέο».
3.Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016 έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Απότον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείτα ι. 
4.Α) Με βάση την ενημέρωση που λάβαμε από τους έξι εκ των οχτώ δικηγόρων του Δήμου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές από τρίτους κατά του Δήμου διεκδικώντας αποζημιώσεις ποσού € 106.502. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Β) Μέχρι την ημερομηνία της 
παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε ενημέρωση από τους δύο εκ των οχτώ δικηγόρων του Δήμου αναφορικά i) με την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματων βαρών επ’ αυτών και ii) με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν 
υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Λόγω των ανωτέρω Α) και Β) γεγονότων, διατηρούμε επιφύλαξη για την πιθανή επίπτωση από την τελική διευθέτηση των εκκρεμών αγωγών κατά του Δήμου, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, 
στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.
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 τ ων 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.
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 εσωτερικούελέγχου 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 τηγνώμη 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 ελεγκτ ικά 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 σημαντικάευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρ κεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Δοξάτου και 
το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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