
             
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ  
  ΔΘΜΟΣ ΛΘΞΟΥΙΟΥ  
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ & 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ 
 
 

 
                      Λθξοφρι 15/11/2022 
                      Αρ.Ρρωτ.:    8729 
        Ορκι επανάλθψθ: 15-11-2022 
(ωσ προσ τουσ παρόντεσ και απόντεσ) 
  

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από το πρακτικό τθσ 27θσ ειδικισ  Συνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου 
Λθξουρίου τθσ 14θσ  Νοεμβρίου 2022 
Αρικμόσ Απόφαςθσ: 133/2022 

Περίλθψθ 
«Ζγκριςθ Οικονομικϊν καταςτάςεων για τον Ιςολογιςμό ζτουσ 2021(01-01-2021 

ζωσ 31-12-2021) και για τουσ λογαριαςμοφσ αποτελεςμάτων χριςθσ και γενικισ 

εκμετάλλευςθσ του Διμου Λθξουρίου (αρ.282/2022 απόφαςθ Οικονομικισ 

Επιτροπισ)». 

 

Στο Λθξοφρι, ςιμερα 14 Νοεμβρίου του ζτουσ 2022 θμζρα Δευτζρα & ϊρα 18:00 το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο Διμου Λθξουρίου, πραγματοποίθςε, διά ηϊςθσ δθμόςια 
ειδικι ςυνεδρίαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 του Ν. 4954/2022, 
φςτερα από τθν με αρ.πρωτ.8548/8-11-2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Ρροζδρου 
που ζχει εκλεγεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 64 Ν. 3852/2010, όπωσ το άρκρο αυτό 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 71 του Ν. 4555/2018, θ οποία επιδόκθκε και 
δθμοςιεφκθκε νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67, παρ.4 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87) όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α). 
Διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία αφοφ ςε ςφνολο είκοςι ζνα (21) μελϊν, ςυμμετείχαν 
δεκαζξι (16)  και ονομαςτικά: 

ΠΑΡΟΝΣΕ (16)                                                         ΑΠΟΝΣΕ(5) 
                                                                                           Αν και είχαν προςκλθκεί νόμιμα 

1 ΓΑΛΑΝΟΣ   ΓΕΑΣΙΜΟΣ                                           ΑΡΩΝ δικαιολογθμζνα         

2 ΒΟΛΤΕΑΣ   ΧΘΣΤΟΣ     

3 ΝΤΙΟΥΑΝΙ   ΓΑΛΕΜΡ   

4 ΜΟΣΧΟΝΑΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ                                         

5 ΚΑΜΙΝΑΘ   ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                                    

6 ΜΑΚΕΤΟΣ   ΔΘΜΘΤΙΟΣ   

7 ΑΑΒΑΝΤΙΝΟΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                     

8 ΜΟΣΧΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ                                      ΑΡΩΝ 

9 ΓΑΛΑΤΘΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ                                                 

10 ΜΑΟΥΛΘΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                          

11 ΟΥΧΩΤΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                           ΑΡΩΝ δικαιολογθμζνα 
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12 ΛΟΥΚΕΘΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                           

13 ΒΕΝΤΟΥΑΣ   ΝΕΣΤΩ      

14 ΛΟΥΚΕΘ ΕΛΕΝΘ                                                      

15 ΑΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΗΑΦΕΙΘΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                            

16 ΜΑΝΤΗΟΥΑΤΟΣ   ΔΘΜΘΤΙΟΣ                             ΑΡΩΝ  

17 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    

18 ΦΑΑΚΛΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                         

19 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ   ΘΕΟΔΩΟΣ                                  

20 ΚΑΡΑΤΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                              

21 ΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                         ΑΡΩΝ 

   Στθ  ςυνεδρίαςθ προςκλικθκε και ςυμμετζχει  ο Διμαρχοσ Λθξουρίου κ. Γεϊργιοσ 
Κατςιβζλθσ.  Συμμετζχει ο Δ/ντισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κ. Μαντηουράτοσ 
Θεόδωροσ και o Ρροϊςτάμενοσ τμιματοσ Ρροχπολογιςμοφ, Λογιςτθρίου και 
Ρρομθκειϊν κ. Ραγϊνθσ Διονφςιοσ. Επίςθσ ςυμμετζχει ο ορκωτόσ λογιςτισ κ. 
Κότςικασ Γεϊργιοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006.   

Στθν ςυνεδρίαςθ επίςθσ ςυμμετζχει και θ υπάλλθλοσ του Διμου κα 
Αφροδίτθ Κατςιβζλθ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

Ακολοφκωσ θ Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Λθξουρίου Κα 
Αδαμαντία Καμινάρθ δίνει το λόγο ςτο Διμαρχο κ. Γεϊργιο Κατςιβζλθ ο οποίοσ 
ειςθγοφμενοσ το  κζμα τθσ θμεριςιασ κζτει υπόψθ των μελϊν τθν αρικ. 282/2022 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ θ οποία εςτάλθ θλεκτρονικά ςε όλουσ τουσ 
Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ και θ οποία ζχει αναλυτικά ωσ εξισ: 

 
          ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Ρρακτικό τθσ 36θθσ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου 
Λθξουρίου τθν 25θ Οκτωβρίου 2022. 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΘ 282/2022  
Ρερίλθψθ  

«Ζγκριςθ ιςολογιςμοφ και αποτελεςμάτων χριςθσ Διμου Λθξουρίου ζτουσ 2021» 
 

Στο Λθξοφρι ςιμερα 25θ Οκτωβρίου 2022, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 14:00 μ.μ. 
πραγματοποιικθκε θ 35θ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Λθξουρίου, 
δια ηϊςθσ  ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα (αίκουςα Γερ. & Ακθνάσ Τηουγανάτου, 1οσ όροφοσ) 
ςτθν οδό Ραπά Χαρ. Γραικοφςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 Ν. 3852/2010 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρκρο 78 του Ν.4954/2022,φςτερα 
από τθν με αρικμ.πρωτ.8064/21-10-2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ, θ οποία 
επιδόκθκε και δθμοςιεφτθκε νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 77 του 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία του άρκρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 
επτά(7) μελϊν, βρζκθκαν παρόντεσ οι τζςςερισ (4) και ονομαςτικά: 

                   ΡΑΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΘΣ (Ρρόεδροσ)                  1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΘΣ 
2. ΓΕΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ. ΓΑΛΑΝΟΣ                               2. ΑΝΔΕΑΣ ΜΟΣΧΟΡΟΥΛΟΣ  
3. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΡ                                               3. ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΜΑΝΤΗΟΥΑΤΟΣ 
4. ΧΘΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΑΣ                                             αν και νόμιμα είχαν προςκλθκεί                                                

                                                                                                                       
Στθν ςυνεδρίαςθ διλωςε ότι ςυμμετζχει και θ Ελευκεράτου Κατερίνα, υπάλλθλοσ 
του Διμου Λθξουρίου για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
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Ακολοφκωσ ο Ρρόεδροσ κ. Γεϊργιοσ Κατςιβζλθσ ειςθγικθκε το 3ο κζμα θμεριςιασ 
διάταξθσ: «Ζγκριςθ ιςολογιςμοφ και αποτελεςμάτων χριςθσ Διμου Λθξουρίου ζτουσ 
2021» και ζκεςε ςτα μζλθ τα εξισ: 
 

«Σφμφωνα με τισ παρ. 1,2 και 3 του αρ.163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
114/08.06.2006 τεφχοσ Α') ορίηονται τα εξισ : 
 

1. Ζωσ το τζλοσ Μαΐου, εκείνοσ που ενεργεί τθν ταμειακι υπθρεςία του Διμου 
υποβάλλει δια  μζςου του δθμάρχου ςτθ δθμαρχιακι επιτροπι λογαριαςμό τθσ 
διαχείριςθσ του οικονομικοφ  ζτουσ που ζλθξε. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει ο 
λογαριαςμόσ τθσ διαχείριςθσ ορίηονται με  το προεδρικό διάταγμα τθσ παρ. 2 
του άρκρου 175. Ο λογαριαςμόσ υποβάλλεται ενιαίοσ,  ανεξάρτθτα από τισ 
μεταβολζσ που ζχουν τυχόν γίνει, ωσ προσ τα πρόςωπα εκείνων που  ενεργοφν τθν 
ταμειακι υπθρεςία. 
2. Μζςα ςε δφο (2) μινεσ αφότου παρζλαβε τα ανωτζρω ςτοιχεία, θ Οικονομικι  
επιτροπι τα  προελζγχει και, το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
διμινου, υποβάλλει τον  απολογιςμό και, προκειμζνου για Διμουσ που εφαρμόηουν 
το κλαδικό λογιςτικό ςχζδιο Διμων  και Κοινοτιτων, τον ιςολογιςμό και τα 
αποτελζςματα χριςεωσ, μαηί με ζκκεςι τθσ ςτο  δθμοτικό ςυμβοφλιο. 
3. Ο ιςολογιςμόσ και τα αποτελζςματα χριςεωσ, πριν τθν υποβολι τουσ ςτο 
δθμοτικό  ςυμβοφλιο, ελζγχονται από ζναν ορκωτό ελεγκτι - λογιςτι. 
Οι Διμοι που εφαρμόηουν το κλαδικό λογιςτικό ςχζδιο υποχρεοφνται, για τον 
ζλεγχο των  οικονομικϊν καταςτάςεων κάκε οικονομικοφ ζτουσ, να ορίηουν τον 
ορκωτό ελεγκτι - λογιςτι  και τον αναπλθρωτι του μζχρι το τζλοσ Οκτωβρίου του 
ζτουσ αυτοφ.  
Ο ορκωτόσ ελεγκτισ - λογιςτισ, για τον ζλεγχο των ετιςιων οικονομικϊν 
καταςτάςεων  (ιςολογιςμοφ, λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ, πίνακα 
διακζςεωσ αποτελεςμάτων και  προςαρτιματοσ) του Διμου, εφαρμόηει τισ αρχζσ 
και τουσ κανόνεσ ελεγκτικισ που ακολουκεί  το Σϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτϊν - 
Λογιςτϊν, οι οποίεσ ςυμφωνοφν με τισ βαςικζσ αρχζσ των διεκνϊν  ελεγκτικϊν 
προτφπων. Στο χορθγοφμενο πιςτοποιθτικό ελζγχου του, ο ορκωτόσ ελεγκτισ -  
λογιςτισ αναφζρει εάν ο Διμοσ εφάρμοςε ορκά το κλαδικό λογιςτικό ςχζδιο Διμων 
και  Κοινοτιτων και εάν τθρικθκαν οι διατάξεισ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ 
Κϊδικα και των  αντίςτοιχων κανονιςτικϊν ρυκμίςεων οι οποίεσ αφοροφν το 
οικονομικό, λογιςτικό και  διαχειριςτικό ςφςτθμα των Διμων. Ρεριλαμβάνει επίςθσ 
και όλεσ τισ παρατθριςεισ που  αφοροφν ςε ςθμαντικζσ ανεπάρκειεσ που ζχουν 
ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ακρίβεια ι ορκότθτα  κονδυλίων του ιςολογιςμοφ ι των 
αποτελεςμάτων χριςεωσ. 
Εκτόσ από το πιςτοποιθτικό ελζγχου, ο ορκωτόσ ελεγκτισ - λογιςτισ υποχρεοφται να  
καταρτίηει και ζκκεςθ ελζγχου, ςτθν οποία κα περιλαμβάνει τα όςα προζκυψαν από 
τον ζλεγχό  του, παρακζτοντασ, επιπροςκζτωσ και τισ αναγκαίεσ υποδείξεισ του για 
κάκε κζμα. Η ζκκεςθ  ελζγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτι - λογιςτι ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο και ςτον  Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 
Ήδθ με τθν αρικμ. 82/2022  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
Λθξουρίου εγκρίκθκε ο απολογιςμόσ του οικ. ζτουσ 2021 (1-1-2021 ζωσ 31-12-2021) 
ςφμφωνα με το άρκρο 40 παρ.1γ του Ν.4735/2020.  
        Στθ ςυνζχεια παρακζτω  ςτθ κρίςθ των Μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τα 
Ρεπραγμζνα τθσ χριςθσ 01-01-2021 ζωσ 31-12-2021 του Διμου Λθξουρίου 
προκειμζνου να καταρτίςει θ Οικονομικι Επιτροπι τθ ςχετικι Ζκκεςθ Ελζγχου 
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Ιςολογιςμοφ και Αποτελεςμάτων Χριςθσ 2021, όπωσ ςυνζταξε θ αρμόδια υπθρεςία, 
θ οποία κα αποςτείλει ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο προσ ζγκριςθ και αναλυτικά:  

1.  ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ 

Σχετικά με τθν οικονομικι διαχείριςθ του Διμου Λθξουρίου για τθν χριςθ από 
01/01/2021 ζωσ 31/12/2021 ζχουμε να επιςθμάνουμε τα παρακάτω:  
 (α) Ιςολογιςμόσ: 
Το ενεργθτικό του Ιςολογιςμοφ του Διμου για τθ χριςθ 2021, ανζρχεται ςε ποςό 
21.022.289,53 €, από το οποίο ποςό 18.080.372,04 € αφορά τθν αναπόςβεςτθ αξία 
του πάγιου ενεργθτικοφ, ποςό 673.085,85 € τθν αξία των τίτλων πάγιασ επζνδυςθσ, 
ποςό 28.778.93 € τθν αξία των λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων, ποςό 0,51 € 
αφορά τθν αναπόςβεςτθ αξία των εξόδων εγκαταςτάςεωσ και ποςό 2.240.052,20 € 
αφορά το κυκλοφοροφν ενεργθτικό του Διμου.  
Το Ρακθτικό του Διμου ανζρχεται αντίςτοιχα ςε ςυνολικό ποςό 21.022.289,53 €, εκ 
του οποίου, οι ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ ανζρχονται ςε ποςό 1.359.682,16 €, οι 
ςυνολικζσ προβλζψεισ ανζρχονται ςε ποςό 1.288.247,90 € και τα Ίδια Κεφάλαια 
ανζρχονται ςε ποςό 18.374.359,47 €, τα οποία αναλφονται ωσ εξισ:  
α) Τα Ίδια Κεφάλαια αναλφονται ςε: 1) ποςό 14.858.287,88 € που αποτελεί το 
κεφάλαιο του Διμου, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε μζχρι τθν 31/12/2021 και 
προζρχεται ςωρευτικά τόςο από τθν Απογραφι Ζναρξθσ 01/01/2021 του Διμου 
Λθξουρίου όςο και τισ μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ αυτοφ, 2) ποςό 392.297,72 € που 
αφορά διαφορζσ από αναπροςαρμογι αξίασ τίτλων πάγιασ επζνδυςθσ, 3) ποςό 
217.173,45 € που αφορά δωρεζσ παγίων, 3) ποςό 4.813.289,02 € που αφορά το 
αναπόςβεςτο μζροσ των λθφκζντων επιχορθγιςεων παγίων επενδφςεων και 4) 
ποςό (1.906.688,60) € που αποτελεί το ςωρευμζνο ζλλειμμα εισ νζο.  
β) Οι υποχρεϊςεισ αναλφονται ςε 1) ποςό 270.324,54 € που αφορά 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (προσ το Τ.Ρ. & Δανείων 267.864,54 & λοιπζσ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 2.460,00 €), 2) ποςό 1.089.357,62 € που αφορά 
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (προμθκευτζσ 963.440,26 €, φόροι 15.062,56 €, 
αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 4.298,46 €, μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ 
ςτθν επόμενθ χριςθ 9.854,92 € και πιςτωτζσ διάφοροι 96.701,42 €).  
Το φψοσ του εγκεκριμζνου Ρροχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων όπωσ τελικά 
διαμορφϊκθκε τθν 31/12/2021 φψουσ 20.117.003,38 €. 
 (β) Κατάςταςθ Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων Χριςθσ : 
Τα ζςοδα (κφκλοσ εργαςιϊν) του Διμου, ανιλκαν κατά τθν κλειόμενθ χριςθ ςε 
ποςό 3.541.253,58 €, ζναντι ποςοφ 5.180.453,19 € τθν προθγοφμενθ χριςθ. Η 
διαφορά οφείλεται κυρίωσ ςτθν είςπραξθ κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ των 
αποηθμιϊςεων από τον «ΙΑΝΟ».  
Τα ζςοδα αναλυτικά προζρχονται: α) από πϊλθςθ αγακϊν & υπθρεςιϊν ποςό 
1.023.234,38 €, β) από φόρουσ πρόςτιμα και προςαυξιςεισ ποςό 162.025,07 € και γ) 
από τακτικζσ και ζκτακτεσ επιχορθγιςεισ από τον κρατικό προχπολογιςμό ποςό 
2.355.994,13 €.  
Το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν του Διμου, ανιλκε ςε ποςό 
6.256.597,55 €, ζναντι ποςοφ 3.648.326,55 € τθν προθγοφμενθ χριςθ. Η διαφορά 
οφείλεται κυρίωσ από το γεγονόσ ότι τθν κλειόμενθ χριςθ καταβλικθκαν οι 
αποηθμιϊςεισ από τον «ΙΑΝΟ».  
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Το μικτό λειτουργικό αποτζλεςμα διαμορφϊκθκε ςε ποςό (2.715.343,97) €, ζναντι 
πλεονάςματοσ ποςοφ 1.532.126,64 € τθν προθγοφμενθ χριςθ. Ο Διμοσ τθν χριςθ 
2021 κατζβαλε για αποηθμιϊςεισ για τον «ΙΑΝΟ» ποςό 2.423.587,50 €, το ποςό αυτό 
αποτελεί μθ επαναλαμβανόμενο ζξοδο για τον Διμο. Το λειτουργικό αποτζλεςμα 
του Διμου, χωρίσ να λθφκεί υπόψθ το μθ επαναλαμβανόμενο ζξοδο των 
αποηθμιϊςεων για τον «ΙΑΝΟ» ποςοφ 2.423.587,50 €, κακϊσ και οι αποςβζςεισ των 
παγίων 729.039,78 €, που δεν αποτελοφν ταμειακό ζξοδο αλλά υπολογιςτικό, 
ανζρχεται ςε ποςό 437.283,31 €.  
Ππωσ αναλυτικά προκφπτει από το Φφλλο Μεριςμοφ Δαπανϊν τα ζξοδα διοικθτικισ 
λειτουργίασ, ανζρχονται ςε ποςό 1.120.864,41 € και τα ζξοδα δθμοςίων ςχζςεων 
και λοιπά ζξοδα προβολισ και εκδθλϊςεων ανζρχονται ςε ποςό 277.310,69 €. Οι 
χρεωςτικοί τόκοι-ζξοδα ανζρχονται ςε ποςό 1.912,37 €, οι πιςτωτικοί τόκοι-ζςοδα 
ςε ποςό 16.106,37 € και τα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ ςε ποςό 644.191,55 €.  
Τα ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα ανζρχονται ςε ποςό 525.682,58 € και αφοροφν 
αποςβζςεισ (ζςοδα) επιχορθγιςεων που αντιςτοιχοφν ςτθ χριςθ. Τα ζςοδα 
προθγοφμενων χριςεων ανζρχονται ςε ποςό € 219.267,17 και αφοροφν κυρίωσ 
λοιπά ζςοδα προθγουμζνων χριςεων, που βεβαιϊκθκαν για πρϊτθ φορά ςτθ 
χριςθ.  
Τα ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα ανζρχονται ςε ποςό 5.343,05 € και αφοροφν 
φορολογικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ χριςθσ και τόκουσ υπερθμερίασ. Τα ζξοδα 
προθγουμζνων χριςεων ανζρχονται ςτο ποςό των 171.064,91 € και αφοροφν 
αμοιβζσ, ζξοδα και παροχζσ τρίτων (ΔΕΗ) κακϊσ και διάφορα ζξοδα προθγουμζνων 
χριςεων. 
Από όλα τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει το τελικό αποτζλεςμα (ζλλειμμα) χριςθσ 
ποςοφ (2.886.591,73) €, το οποίο εάν εξαιρεκοφν οι αποηθμιϊςεισ για τον «ΙΑΝΟ» 
ςυνολικοφ ποςοφ 2.423.587,50 €, που καταβλικθκαν ςτθν κλειόμενθ χριςθ και που 
αποτελοφν μθ επαναλαμβανόμενο ζξοδο για τον Διμο, κακϊσ και οι κακαρζσ 
αποςβζςεισ 203.357,20 € (αποςβζςεισ παγίων 729.039,78 € μείον αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων 525.682,58 €) που δεν αποτελοφν ταμειακό ζξοδο αλλά 
υπολογιςτικό, τότε το ζλλειμμα τθσ χριςεωσ ανζρχεται ςε ποςό (259.647,03) €.  
 (γ) Λογαριαςμόσ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ : 
Το ςφνολο των υλικϊν (αναλϊςιμα και ανταλλακτικά) που αναλϊκθκαν μζςα ςτθ 
χριςθ ανζρχεται ςε ποςό 642.836,96 €. 
Το ςφνολο των οργανικϊν εξόδων ενςωματωμζνων ι μθ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 
όπωσ φαίνεται και από το Λογαριαςμό Γενικισ Εκμετάλλευςθσ, ανιλκαν ςε ποςό 
7.013.848,06 €, ςτο οποίο ποςό ςυμπεριλαμβάνονται και οι τακτικζσ αποςβζςεισ 
παγίων ςτοιχείων τθσ χριςθσ ποςοφ 729.039,78 €. 
Τα ζςοδα κφριασ δραςτθριότθτασ ανιλκαν ςε ποςό 3.541.253,58 € και αφοροφν 
αναλυτικά α) ζςοδα από πωλιςεισ εμπορευμάτων & λοιπϊν αποκεμάτων, β) ζςοδα 
από πωλιςεισ προϊόντων, γ) ζςοδα από φόρουσ, πρόςτιμα και προςαυξιςεισ, δ) 
ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν και ε) επιχορθγιςεισ από τον κρατικό 
προχπολογιςμό. 
Τα λοιπά οργανικά ζςοδα ανιλκαν ςε ποςό 644.191,55 € και τα ζςοδα (τόκοι) 
κεφαλαίων ςε ποςό 16.106,37 €.  
Από τθ ςυςχζτιςθ των ςυνολικϊν εςόδων του λογαριαςμοφ τθσ γενικισ 
εκμεταλλεφςεωσ ποςοφ 4.201.551,50 €, πλζον των λοιπϊν εςόδων (εκτάκτων και 
προθγουμζνων χριςεων) 744.949,75 €, ιτοι ςυνολικά 4.946.501,25 €, με το κόςτοσ 
των εςόδων αυτϊν φψουσ 7.656.685,02 € και των λοιπϊν εξόδων (εκτάκτων και 
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προθγουμζνων χριςεων) ποςοφ 176.407,96 €, ιτοι ςυνολικά 7.833.092,98 € 
προκφπτουν τα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ (ζλλειμμα) ποςοφ -2.886.591,73 €.  
Γενικότερα με τθν εφαρμογι από το Διμο Λθξουρίου του Διπλογραφικοφ 
Λογιςτικοφ ςυςτιματοσ, θ ανάπτυξθ του λογιςτικοφ ςχεδίου ζγινε ςφμφωνα με το 
Ρ.Δ. 315/99, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν από 01/02/2005 απόφαςθ του 
ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με αρικμό πρωτοκόλλου 4604. Η διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν του 
Διμου τόςο όςο αφορά τα ζςοδα όςο και τα ζξοδα, γίνεται με τθν ζκδοςθ και τθ 
λιψθ των προβλεπόμενων παραςτατικϊν από τον Ν. 4308 και για τθ νομιμότθτα 
των δαπανϊν ακολουκείται ο Κ.Δ.Κ. κακϊσ και όλοι οι Νόμοι, τα Ρ.Δ. και οι Α.Υ.Ο. 
που κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ για τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. 
Ειδικότερα για τθν κλειόμενθ χριςθ 2021 πρζπει να επιςθμανκοφν τα παρακάτω:  
Το ςφνολο των ακινθτοποιιςεων (πάγια ςτοιχεία), που καταχωρικθκαν τθν 
παροφςα χριςθ 2021, εμφανίηονται αναλυτικά ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα 
παγίων. 
Το ςφνολο των επιχορθγιςεων για πάγιεσ επενδφςεισ που ειςπράχκθκε το ζτοσ 
2021 ανζρχεται ςτο ποςό των 577.570,37 €. Στθν παροφςα χριςθ 2021 
υπολογίςτθκαν αποςβζςεισ (ζςοδα) επί των επιχορθγιςεων παγίων επενδφςεων 
ποςοφ 525.682,58 €, ποςό που καταχωρικθκε ςε λογαριαςμό εκτάκτων εςόδων 
όπωσ προβλζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία.  
Για τθν χριςθ 2021 οι αποςβζςεισ των παγίων ςτοιχείων υπολογίςτθκαν με τουσ 
ςυντελεςτζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 24 του Ν.4172/2013, με εξαίρεςθ τα 
πάγια κοινισ χριςεωσ που αποςβζςτθκαν με βάςει τθν 12ετία. Ρρόςκετεσ 
αποςβζςεισ δεν ζγιναν. 
Κατά το τρζχον ζτοσ 2021 τα πάγια ςτοιχεία που αποκτικθκαν ι τα ζργα που 
ολοκλθρϊκθκαν αποτιμικθκαν ςε τιμζσ κτιςεωσ. 
Οι ςυμμετοχζσ του Διμου αναλφονται ωσ εξισ:  

α/α ςμμετοσή %
Αξία 

κτήσευρ

σηματισθείσα 

ππόβλετη

Καθαπή 

θέση 

31/12/2021

Απομείυση 

αξίαρ 

31/12/2021

Λογιστική 

Αξία 

31/12/2021

1

ςμμεηοσή ζηη διαδημοηική επισ. 

καθαπιόηηηαρ 9,90% 405.100,00 -51.116,48 174.516,62 179.466,90 353.983,52

2 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ 5,45% 95.300,00 0,00 26.793,10 68.506,90 95.300,00

3 Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 1,38% 226.515,91 0,00 54.771,01 171.744,90 226.515,91

4

ςμμεηοσή ζηην Αγποδιαηποθική 

ύμππαξη ηηρ Πεπιθέπειαρ Ιονίων 

Νήζων 1,12% 500,00 -110,40 868,61 0,00 389,60

5

ςμμεηοσή ζηην αζηική μη 

κεπδοζκοπική εηαιπεία "Δίκηςο 

ςνεπγαζίαρ Δήμων Κεθαλλονιάρ 

& Ιθάκηρ" 7,03% 4.000,00 0,00 5.511,26 0,00 4.000,00

6

ςμμεηοσή ζηην εηαιπεία "ΟΣΑ 

ΦΟΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Α.Ε."(μεηοσικό κεθάλαιο) 2,05% 10.240,00 0,00 10.013,02 226,98 10.240,00

7

ςμμεηοσή ζε «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 3,00% 4.470,00 0,00 1.920,03 2.549,97 4.470,00

746.125,91 -51.226,88 274.393,65 422.495,66 694.899,03Τπόλοιπο  
Το ςφνολο του προςωπικοφ του διμου αναλφεται ςτο προςάρτθμα.  
Οι αποηθμιϊςεισ και τα ζξοδα των αιρετϊν ανιλκαν κατά το 2021 ςε ςυνολικό ποςό 
179.889,47 €, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτικϊν ειςφορϊν. 
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Με βάςθ τον Απολογιςμό του Διμου, οι ςυνολικζσ πλθρωμζσ ςτθ χριςθ 2021 
ανιλκαν ςε ποςό 7.968.172,53 €. Το ςφνολο των ειςπράξεων του Διμου του ζτουσ 
2021 ανιλκε ςτο ποςό των 8.273.026,66 €. (όπου περιλαμβάνονται τα χρθματικά 
διακζςιμα αρχισ τθσ χριςεωσ ποςοφ 2.468.530,93 €). Το χρθματικό υπόλοιπο 
τζλουσ τθσ χριςεωσ 2021, βάςει του απολογιςμοφ, ανζρχεται ςε ποςό 304.854,13 € 
και ςυμφωνεί με το υπόλοιπο τθσ Γενικισ Λογιςτικισ κατά τθν 31.12.2021. 
Με βάςθ τθν παροφςα ζκκεςθ το προςάρτθμα και τον Ιςολογιςμό και 
Αποτελζςματα χριςεωσ προτείνεται θ ζγκριςθ των  οικονομικϊν καταςτάςεων του 
Διμου για τθ χριςθ 2021.  
  Ο Ρρόεδροσ Ο.Ε.           Ο Αντιπρόεδροσ Ο.Ε.                            Τα Μζλθ Ο.Ε.  
 
   Επιςυνάπτεται  πίνακασ μεταβολϊν παγίων ςτοιχείων  

ΓΗΜΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ

Υξήζε 2021

ΑΝΑΠΟΒ.

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΘΗΚΔ ΜΔΙΧΔΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΒΔΔΙ ΜΔΙΧΔΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΑ ΣΗ

31/12/2020 ΥΡΗΔΧ ΥΡΗΔΧ 31/12/2021 31/12/2020 ΥΡΗΔΧ ΑΠΟΒ. 31/12/2021 31/12/2021

2021 2021 2021 2021

10 Οηθόπεδα 12.828.688,00 12.828.688,00 12.828.688,00

10.04 & 

10.06

2. Οξπρεία, Μεηαιιεία, Λαηνκεία 

Αγξνί, Φπηείεο, Γάζε
1.367.999,08 1.367.999,08 1.367.999,08

17.11
Πιαηείεο-Πάξθα-Παηδόηνπνη θνηλήο 

ρξήζεωο
1.891.720,42 1.891.720,42 1.842.520,46 17.228,06 1.859.748,52 31.971,90

17.31 Οδνί-Οδνζηξώκαηα θνηλήο 

ρξήζεωο
9.626.606,16 9.626.606,16 9.105.018,02 177.476,33 9.282.494,35 344.111,81

17.51
Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεωο

1.507.285,67 1.507.285,67 1.424.905,35 40.808,20 1.465.713,55 41.572,12

11 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο 9.929.489,74 9.929.489,74 7.197.396,76 396.804,93 7.594.201,69 2.335.288,05

17.00 & 

17.61
Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο 

ρξήζεωο

17.71 Δγθαηαζηάζεηο Ηιεθηξνθωηηζκνύ 

θνηλήο ρξήζεωο

370.649,83 370.649,83 350.622,12 5.304,13 355.926,25 14.723,58

17.90 Λνηπέο κόληκεο εγθαηάζηαζεηο 

θνηλήο ρξήζεωο
3.595.460,22 3.595.460,22 3.371.837,12 36.558,96 3.408.396,08 187.064,14

12

Μεραλήκαηα - Σερληθέο 

Δγθαηαζηάζεηο ινηπόο 

κεραλνινγηθόο εμόπιηζκόο

623.882,06 623.882,06 369.289,86 4.645,45 373.935,31 249.946,75

13 Μεηαθνξηθά κέζα 586.826,19 586.826,19 533.558,81 7.596,80 541.155,61 45.670,58

14 Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 952.735,46 64.021,63 1.016.757,09 676.884,89 42.499,13 719.384,02 297.373,07

15 Αθηλ.Τπν Δθηει. & Πξνθ.Π 293.624,97 42.337,99 335.962,96 335.962,96

43.574.967,80 106.359,62 43.681.327,42 24.872.033,39 728.921,99 25.600.955,38 18.080.372,04

16
Αζωκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο & 

Δμνδα Πνιπεηνύο Απόζβεζεο
628.817,49 628.817,49 628.699,19 117,79 628.816,98 0,51

44.203.785,29 106.359,62 44.310.144,91 25.500.732,58 729.039,78 26.229.772,36 18.080.372,55

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΠΑΓΙΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙΚΑ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΧ ΑΠΟΒΔΔΙ

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΑΠΟ Κ.Α. 15 

ΣΑ ΠΑΓΙΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΔ

 ΑΠΟ Κ.Α. 

15 ΣΑ 

 
 

2. Π Ρ Ο  Α Ρ Σ Η Μ Α 
ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021 

(Βάςει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 
1. ΣΟΤ «ΔΗΜΟΤ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ» 

. ΤΝΝΟΜΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ - 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΣΗ ΑΡΧΗ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
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(α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 Σε περίπτωςθ παρεκκλίςεωσ, ςε μία χριςθ, από τθν αρχι 
κατά τθν οποία δεν επιτρζπεται θ μεταβολι από χριςθ ςε χριςθ τθσ κακοριςμζνθσ 
δομισ του ιςολογιςμοφ περίπτ. 21. και του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ, 
ι οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που προβλζπονται 
από τθ νομοκεςία, αναφζρονται θ παρζκκλιςθ και οι λόγοι που τθν επζβαλαν, με 
πλιρθ αιτιολόγθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ παρεκκλίςεωσ αυτισ. 
Δεν ζγινε καμία παρζκκλιςθ. 
 (β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλφςεισ των ςυμπτυγμζνων ςτοιχείων των 
κατθγοριϊν εκείνων του ιςολογιςμοφ που αντιςτοιχοφν ςε αραβικοφσ αρικμοφσ. 
Πταν ο Διμοσ κάνει τζτοιεσ ςυμπτφξεισ, είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάηει τισ 
αντίςτοιχεσ αναλφςεισ. 
Δεν ζγιναν ςυμπτφξεισ. 
(γ) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, ςχετικζσ με τθ 
ςυγκριςιμότθτα των κονδυλίων τθσ χριςεωσ του ιςολογιςμοφ και των κονδυλίων 
τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ, όταν τα κονδφλια που απεικονίηονται ςτον ιςολογιςμό 
και ςτα αποτελζςματα χριςεωσ, για διάφορουσ λόγουσ, δεν είναι απόλυτα 
ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα κονδφλια τθσ προθγουμζνθσ χριςεωσ. Επίςθσ, ςχετικζσ 
επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, όταν γίνεται ανακατάταξθ των ποςϊν των αντίςτοιχων 
λογαριαςμϊν τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ για να γίνουν αυτά ςυγκρίςιμα με τα 
ποςά τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ. 
Δεν ςυντρζχει η περίπτωςη αυτή.  
2. ΑΡΟΤΙΜΗΣΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 (α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1: Οι μζκοδοι που εφαρμόςτθκαν για τθν 
αποτίμθςθ των διάφορων ςτοιχείων των οικονομικϊν καταςτάςεων και οι μζκοδοι 
υπολογιςμοφ διορκϊςεωσ αξιϊν με ςχθματιςμό προβλζψεων ι διενζργεια 
αποςβζςεων, κακϊσ και οι μζκοδοι υπολογιςμοφ αναπροςαρμοςμζνων αξιϊν, ςε 
περίπτωςθ που ειδικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που ιςχφει κάκε φορά επιτρζπουν 
τθν αναπροςαρμογι. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που γίνονται παρεκκλίςεισ από τισ 
διατάξεισ που κακορίηουν τισ γενικζσ αρχζσ αποτιμιςεωσ, οι παρεκκλίςεισ αυτζσ 
αναφζρονται με πλιρθ αιτιολόγθςθ των λόγων που τισ επζβαλαν και του μεγζκουσ 
των ςυνεπειϊν, που είχαν ςτθ διαμόρφωςθ των απαιτιςεων - υποχρεϊςεων τθσ 
περιουςιακισ καταςτάςεωσ και των αποτελεςμάτων χριςεωσ του Διμου.  
(1) Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία και τα ζξοδα εγκαταςτάςεωσ, αποτιμικθκαν 
ςτθν αξία τθσ τιμισ κτιςεωσ ι του κόςτουσ ιδιοκαταςκευισ τουσ, θ οποία είναι 
προςαυξθμζνθ με τθν αξία των προςκθκϊν και βελτιϊςεων και μειωμζνθ με τισ 
προβλεπόμενεσ από το νόμο αποςβζςεισ. 
(1α) Η αξία κτιςεωσ κατά τθν 31.12.2021 των λογαριαςμϊν «Γιπεδα-Οικόπεδα» 
ευρϊ 12.828.688,00, «Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία Αγροί, Φυτείεσ Δάςθ» ευρϊ 
1.367.999,08 και «Κτίρια και τεχνικά ζργα» ευρϊ 9.929.489,74, προιλκε από τθν 
απογραφι ζναρξθσ πλζον τισ προςκικεσ τθσ παροφςασ χριςεωσ και των 
προθγοφμενων χριςεων.  
(1β) Οι αξίεσ των παγίων κοινισ χριςεωσ κατά τθν 31.12.2021 εμφανίηονται ςτουσ 
λογαριαςμοφσ (Γ-ΙΙ-1α) «Ρλατείεσ – Ράρκα - Ραιδότοποι κοινισ χριςεωσ» ευρϊ 
1.891.720,42 , (Γ-ΙΙ-1β) «Οδοί – Οδοςτρϊματα κοινισ χριςεωσ» ευρϊ 9.626.606,16 , 
(Γ-ΙΙ-1γ) «Ρεηοδρόμια κοινισ χριςεωσ» ευρϊ 1.507.285,67 , (Γ-ΙΙ-3α) «Κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ κοινισ χριςεωσ» ευρϊ 0,00,(Γ-ΙΙ-3β)«Εγκαταςτάςεισ 
θλεκτροφωτιςμοφ κοινισ χριςεωσ» ευρϊ 370.649,83 και (Γ-ΙΙ-3γ)«Λοιπζσ μόνιμεσ 
εγκ/ςεισ κοινισ χριςεωσ» ευρϊ 3.595.460,22, προιλκαν, κατά το μεγαλφτερο μζροσ 
αυτϊν, από τθν απογραφι όπωσ προςδιορίςκθκαν με βάςθ το υλοποιθκζν Τεχνικό 
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Ρρόγραμμα του Διμου των προθγοφμενων χριςεων πλζον τισ προςκικεσ τθσ 
χριςεωσ και των προθγοφμενων χριςεων. 
(2) Η αξία κτιςεωσ των ςυμμετοχϊν ςε Δθμοτικζσ επιχειριςεισ ανιλκε ςε ευρϊ 
746.125,91 και μειϊνονται με τισ ςχθματιςκείςεσ προβλζψεισ υποτίμθςθσ ποςοφ 
ευρϊ 51.226,88, ενϊ υπάρχουν και οφειλόμενεσ δόςεισ κεφαλαίου φψουσ 
21.813,18 ευρϊ. 
 (3)Αποκζματα κατά τθν 31.12.2021 δεν υπάρχουν. 
 (β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωςθ που, με βάςθ ειδικζσ διατάξεισ 
τθσ νομοκεςίασ, εφαρμόηονται διαφορετικζσ μζκοδοι αποτιμιςεωσ από τισ, γενικά 
νομοκετθμζνεσ, αναφζρεται θ μζκοδοσ που εφαρμόςτθκε και τα ςτοιχεία των 
οικονομικϊν καταςτάςεων για τα οποία οι αξίεσ διαμορφϊκθκαν με τθ μζκοδο 
αυτι. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι διαφορζσ από τθν εφαρμογι τθσ διαφορετικισ 
μεκόδου αποτιμιςεωσ από τισ γενικά νομοκετθμζνεσ καταχωροφνται ςτουσ 
λογαριαςμοφσ "διαφορϊν αναπροςαρμογισ" του πακθτικοφ (λογ. 41.06 -41.07), 
ενϊ ςτο προςάρτθμα αναφζρεται και θ φορολογικι μεταχείριςθ των διαφορϊν 
αυτϊν. Στθν παραπάνω περίπτωςθ, ςτο προςάρτθμα καταχωρείται ζνασ πίνακασ 
που δείχνει τισ μεταβολζσ των λογαριαςμϊν "διαφορζσ αναπροςαρμογισ", που 
ζγιναν μζςα ςτθ χριςθ. 
Δεν εφαρμόςκθκαν διαφορετικζσ μζκοδοι αποτιμιςεωσ με βάςθ ειδικζσ διατάξεισ 
τθσ νομοκεςίασ. 
 (γ) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από απαιτιςεισ 
και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα και ο λογιςτικόσ χειριςμόσ τουσ, δθλαδι εάν 
εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό (λογ. πάγιων ςτοιχείων), ι εάν μεταφζρονται ςτο 
λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςεωσ. 
Δεν υπάρχουν απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα και δεν προζκυψαν 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ. 
3. ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
(α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι ςθμαντικζσ μεταβολζσ των πάγιων 
ςτοιχείων, και εξόδων εγκαταςτάςεωσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, για 
κάκε πρωτοβάκμιο λογαριαςμό του πάγιου ενεργθτικοφ 
Ραρατίκεται πολφςτθλοσ πίνακασ, με τισ πλθροφορίεσ που απαιτεί θ διάταξθ. 
(β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποςβζςεισ των πάγιων ςτοιχείων–εξόδων 
εγκαταςτάςεωσ και οι διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθν αποτίμθςθ των 
ςυμμετοχϊν και χρεογράφων, όταν δεν αναφζρονται αναλυτικά ςτθν κατάςταςθ 
του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ. 
Η ανάλυςθ των αποςβζςεων των παγίων ςτοιχείων και των εξόδων εγκαταςτάςεωσ 
φαίνεται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταςτάςεωσ. 
Οι ςυμμετοχζσ του Διμου και θ αποτίμθςθ αυτϊν αναλφονται κατωτζρω. 
 (γ) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόςκετεσ αποςβζςεισ του πάγιου 
ενεργθτικοφ, οι οποίεσ γίνονται για φορολογικοφσ ςκοποφσ, με αναφορά ςχετικϊν 
διατάξεων τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ. 
Δεν ζγιναν. 
 (δ) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυςθ των λογαριαςμϊν του ιςολογιςμοφ Β 
(1) «ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκαταςτάςεωσ», Β (3) «τόκοι δανείων 
καταςκευαςτικισ περιόδου» και Γ (Ι) (1) «ζξοδα ερευνϊν και αναπτφξεωσ». Σε 
περίπτωςθ που θ απόςβεςθ των εξόδων ερευνϊν και αναπτφξεωσ δε γίνεται 
ςφμφωνα με το γενικό κανόνα τθσ πενταετίασ, αλλά ςφμφωνα με ειδικζσ διατάξεισ 
τθσ νομοκεςίασ, αναφζρονται οι περιπτϊςεισ αυτζσ και οι ειδικζσ διατάξεισ ςτο 
προςάρτθμα. 
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Δεν υπάρχουν τζτοια κονδφλια (Β.3 & Γ.Ι.1) 
Ο λογαριαςμόσ (Β.1,Β.4) «Ζξοδα εγκαταςτάςεωσ», αναλφεται ωσ εξισ: 
 

 

Αξία 
κτιςεωσ 
1.1.2021 

Ρροςκικεσ 
Χριςεωσ 
2021 

Αξία 
κτιςεωσ 
31.12.2021 

Αποςβζςεισ 
ζωσ 
31.12.2021 

Αναπόςβεςτο 
υπόλοιπο 
31.12.2021 

Λοιπά ζξοδα 
εγκαταςτάςεωσ 

628.699,69 117,80 628.817,49 628.816,98 0,51 

ΤΝΟΛΑ 628.699,69 117,80 628.817,49 628.816,98 0,51 

 
4. ΤΜΜΕΣΟΧΕ-ΧΡΕΟΡΑΦΑ 
 (α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τισ 
ςυνδεμζνεσ επιχειριςεισ, ςφμφωνα με όςα κακορίηονται από ειδικζσ διατάξεισ τθσ 
νομοκεςίασ. 
O Διμοσ ςυμμετζχει ςτισ παρακάτω Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ: 
 

α/α ςμμετοσή %
Αξία 

κτήσευρ

σηματισθείσα 

ππόβλετη

Καθαπή 

θέση 

31/12/2021

Απομείυση 

αξίαρ 

31/12/2021

Λογιστική 

Αξία 

31/12/2021

1

ςμμεηοσή ζηη διαδημοηική επισ. 

καθαπιόηηηαρ 9,90% 405.100,00 -51.116,48 174.516,62 179.466,90 353.983,52

2 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ 5,45% 95.300,00 0,00 26.793,10 68.506,90 95.300,00

3 Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 1,38% 226.515,91 0,00 54.771,01 171.744,90 226.515,91

4

ςμμεηοσή ζηην Αγποδιαηποθική 

ύμππαξη ηηρ Πεπιθέπειαρ Ιονίων 

Νήζων 1,12% 500,00 -110,40 868,61 0,00 389,60

5

ςμμεηοσή ζηην αζηική μη 

κεπδοζκοπική εηαιπεία "Δίκηςο 

ςνεπγαζίαρ Δήμων Κεθαλλονιάρ 

& Ιθάκηρ" 7,03% 4.000,00 0,00 5.511,26 0,00 4.000,00

6

ςμμεηοσή ζηην εηαιπεία "ΟΣΑ 

ΦΟΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Α.Ε."(μεηοσικό κεθάλαιο) 2,05% 10.240,00 0,00 10.013,02 226,98 10.240,00

7

ςμμεηοσή ζε «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 3,00% 4.470,00 0,00 1.920,03 2.549,97 4.470,00

746.125,91 -51.226,88 274.393,65 422.495,66 694.899,03Τπόλοιπο  
(β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Ρίνακασ των κατεχόμενων τίτλων πάγιασ 
επζνδυςθσ και χρεογράφων (είδοσ, τεμάχια), με τθν αρχικι αξία κτιςεωσ τουσ και 
τθν αξία αποτιμιςεωσ τουσ ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ. 
Δείτε ανάλυςθ ςε παρ.(α).  
5. ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 
 (α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορζσ από υποτίμθςθ κυκλοφοροφντων 
ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ, οι λόγοι ςτουσ οποίουσ οφείλονται και θ φορολογικι 
τουσ μεταχείριςθ. 
Δεν ςυντρζχει θ περίπτωςθ αυτι.  
 (β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορζσ από τθν αποτίμθςθ των 
αποκεμάτων και των λοιπϊν ομοειδϊν ςτοιχείων ςτθν τελευταία γνωςτι τιμι 
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αγοράσ πριν από τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ (διαφορζσ τιμισ 
κτιςεωσ και τιμισ αγοράσ), ςυνολικά κατά κατθγορίεσ των περιουςιακϊν αυτϊν 
ςτοιχείων. 
Δεν υπάρχουν αποκζματα. 
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Το Κεφάλαιο του Διμου ποςοφ ευρϊ 14.858.287,88 προζκυψε από τθ διαφορά 
μεταξφ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ μείον τισ υποχρεϊςεισ κατά τθν απογραφι 
ζναρξθσ 01/01/2021, πλζον ι μείον τισ διορκϊςεισ επί τθσ απογραφισ ζναρξθσ που 
προζκυψαν και ζγιναν τθν τόςο ςτθν χριςθ 2020, όςο και ςτθν χριςθ 2021. 
Συγκεκριμζνα χριςθ 2021 προζκυψε μεταβολι - αφξθςθ του κεφαλαίου του Διμου 
με το ποςό ευρϊ 87.370,72, που οφείλεται ςε ιςόποςθ λιψθ επιχοριγθςθ για τθν 
εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων του Διμου. 
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
 (α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυςθ του λογαριαςμοφ του ιςολογιςμοφ 
"λοιπζσ προβλζψεισ" όταν είναι αξιόλογεσ. 
Οι λοιπζσ προβλζψεισ αφοροφν προβλζψεισ που προζρχονται από τθν απογραφι 
ζναρξθσ 1.1.2021 και αναλφονται ωσ εξισ: 

Ρρόβλεψθ  Χριςθ2021 Χριςθ 2020 

Ρροβλζψεισ για εκκρεμοδικίεσ 629.848,94 629.848,94 

Ρροβλζψεισ για αποκατάςταςθ ηθμιϊν από 
ςειςμό 620.000,00 620.000,00 

φνολο 1.249.848,94 1.249.848,94 

 (β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεϊςεισ του Διμου, για τισ οποίεσ θ 
προκεςμία εξοφλιςεωσ τουσ είναι μεγαλφτερθ από πζντε χρόνια από τθν - 
θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ, κατά κατθγορία λογαριαςμϊν και 
πιςτωτι, και οι υποχρεϊςεισ που καλφπτονται με εμπράγματεσ αςφάλειεσ, με 
αναφορά τθσ φφςεωσ και τθσ μορφισ τουσ. 
Οι υποχρεϊςεισ του Διμου που θ προκεςμία εξόφλθςισ τουσ είναι μεγαλφτερθ των 
πζντε (5) ετϊν ανζρχονται ςε ποςό ευρϊ 38.807,14 και αφοροφν δόςεισ δανείου ςτο 
Τ.Ρ. & Δανείων και αποτελοφν μζροσ των κατωτζρω μακροπροκζςμων 
υποχρεϊςεων δανείων 

 
31.12.2021 31.12.2020 

Μακροπρόκεςμο μζροσ δανείου από Τ.Ρ. και 
Δανείων 

267.864,54 255.545,93 

Βραχυπρόκεςμο μζροσ Τ.Ρ. και Δανείων 9.854,92 22.173,53 

Σφνολο 277.719,46 277.719,46 

Με τθν υπ. αρικμ. πρωτ.: (0)83116_20/13.10.2020 ζγγραφθ απάντθςθ τθσ 
Διεφκυνςθσ: Δ7 Δανείων Τ.Ν. & Ρ.Α. Νομικϊν Ρροςϊπων και Επιχειριςεων Γ 
Απόδοςθσ Ρροϊόντοσ Δανείου & Δ' Εξυπθρζτθςθσ Δανείων, ςχετικά με τθν απόφαςθ 
κατανομισ τθσ περιουςίασ του καταργοφμενου Διμου Κεφαλλονιάσ, μασ 
ενθμζρωςαν ότι για το Δάνειο του Διμου Λθξουρίου τα εξισ:  
1. Με το υπ'αρικμ. 13/2017 ςυμβόλαιο τθσ ςυμβολαιογράφου Αργοςτολιοφ - 
ΣΡΥΙΔΟΥΛΑΣ ΚΥΙΑΚΑΤΟΥ ενοποιικθκαν οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ κατά τθν 
31/12/2016 των «ΔΗΜΩΝ ΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», κατόπιν αιτιματοσ αναχρθματοδότθςθσ 
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του τότε Διμου Κεφαλλθνίασ και προζκυψε νζο δάνειο - ενιαίο και αδιαίρετο - 
ποςοφ € 3.371.391,56, 
2. Η εξυπθρζτθςθ του δανείου αυτοφ - ενιαίο και αδιαίρετο -, διενεργείται μζςω 
παρακράτθςθσ από τουσ διερχόμενουσ ΚΑΡ του Διμου Αργοςτολιοφ δθλαδι του 
Διμου που αποτζλεςε τθν ζδρα του καταργοφμενου Διμου Κεφαλλθνίασ, 
3. Σφμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 18 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. A 79-8- 
2019), είναι απαραίτθτο να ςυναφκεί προγραμματικι ςφμβαςθ μεταξφ του Διμου 
Αργοςτολιοφ και των λοιπϊν εμπλεκομζνων νεοςφςτατων Διμων (Σάμθσ & 
Λθξουρίου), ϊςτε να ςυμμετζχουν ςτθν ετιςια τοκοχρεολυτικι δόςθ του εν λόγω 
δανείου ςφμφωνα με τα ποςοςτά που αναφζρονται ςτο ωσ άνω (β) ςχετικό, 
δθλαδι: ο Διμοσ Σάμθσ με 5,46% (1,60%+3,86%) και ο Διμοσ Λθξουρίου με 10,87%, 
και απόδοςθ των αντίςτοιχων ποςϊν ςτο Διμου Αργοςτολιοφ και 
4. Το επιτόκιο του εν λόγω δανείου ςφμφωνα με το δανειςτικό ςυμβόλαιο είναι 
ςτακερό 5,02% για τα τρία ζτθ χρόνια ιτοι 2017 ζωσ 2019, ςτακερό 6,03% για τα 
επόμενο επτά ζτθ ιτοι 2020 ζωσ 2026 και κυμαινόμενο με βάςθ euribor διμινου 
πλζον περικωρίου 4,30% προςαρμοηόμενο για τα υπόλοιπα 2 ζτθ ιτοι 2027 ζωσ 
2029. Η ετιςια τοκοχρεολυτικι δόςθ αναλφεται ςε €380.807,82 για τα τρία πρϊτα 
χρόνια (2017 - 2019), ςε €397.939,12 για τα επόμενα επτά χρόνια (2020 - 2026) και 
€388.374,66 (ενδεικτικι) για τα υπόλοιπα 2 χρόνια (2027 - 2028). 
Μζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ είχε ςυναφκεί προγραμματικι ςφμβαςθ 
μεταξφ του Διμου Λθξουρίου και του Διμου Αργοςτολίου. Ο Διμοσ Λθξουρίου ζχει 
εμφανίςει τουσ αναλογοφντεσ τόκουσ και το ποςό που αντιςτοιχεί ςτα χρεολφςια 
που κατζβαλε ο Διμοσ Αργοςτολίου ωσ υποχρζωςθ προσ αυτόν.  
Με το υπϋ αρικ. πρωτ. (0)97192_20/26.11.2020 ζγγραφό του το Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ενθμζρωςε το Διμο Αργοςτολίου ότι κα γίνει 
αναςτολι παρακράτθςθσ ενδεκατθμορίων για τουσ μινεσ Μάιο, Ιοφνιο, Ιοφλιο και 
Νοζμβριο 2020 ζναντι τοκοχρεολυτικϊν δόςεων δανείων που ζχουν χορθγθκεί ςε 
Ο.Τ.Α. α’ και α- βακμοφ αποκλειςτικά από πόρουσ του Τ. Ρ. και Δανείων. Η 
παρακράτθςθ αυτϊν κα γίνει μεταγενζςτερα άτοκα ςε ζντεκα (11) ιςόποςεσ 
μθνιαίεσ δόςεισ από 1-1-2022 και εξισ. 
 (γ) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεϊςεισ που δεν εμφανίηονται ςτον 
ιςολογιςμό του Διμου, εφόςον θ παράκεςθ τουσ είναι χριςιμθ για τθν εκτίμθςθ τθσ 
οικονομικισ τουσ καταςτάςεωσ (π.χ. αποηθμιϊςεισ απολφςεωσ ι εξόδου από τθν 
υπθρεςία του προςωπικοφ ι υποχρεϊςεισ για εξόφλθςθ ομολογιϊν υπζρ το άρτιο). 
Τυχόν τζτοιεσ υποχρεϊςεισ για ςυντάξεισ, κακϊσ και τυχόν άλλεσ υποχρεϊςεισ 
αναφζρονται χωριςτά. 
Δεν υπάρχουν. 
8 ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 
 (α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλφςεισ των ποςϊν των λογαριαςμϊν 
36.01 "ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα" και 56.01 "ζξοδα χριςεωσ πλθρωτζα" , αν τα 
ποςά αυτά είναι ςθμαντικά. 
Δεν υπάρχουν. 
9. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ 
 (α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα ςυνολικά ποςά των κάκε είδουσ 
οικονομικϊν δεςμεφςεων από αμφοτεροβαρείσ ςυμβάςεισ, εγγυιςεισ και άλλεσ 
ςυμβάςεισ ι από τθν ιςχφουςα νομοκεςία επιβαλλόμενεσ πικανζσ υποχρεϊςεισ, οι 
οποίεσ δεν εμφανίηονται ςτουσ λογαριαςμοφσ τάξεωσ του ιςολογιςμοφ, εφόςον θ 
πλθροφορία αυτι είναι χριςιμθ για τθν εκτίμθςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςεωσ 
του Διμου. Τυχόν υποχρεϊςεισ για καταβολζσ ειδικϊν μθναίων παροχϊν, όπωσ π.χ. 
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μθνιαίων βοθκθμάτων, κακϊσ και οι οικονομικζσ δεςμεφςεισ ςε ςυνδεμζνεσ 
επιχειριςεισ, αναφζρονται χωριςτά.  
Δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ. 
10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΕ ΕΓΓΤΗΕΙ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΣΕ ΑΦΑΛΕΙΕ 
 (α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάκε μορφισ εγγυιςεισ του Διμου, οι 
οποίεσ δεν εμφανίηονται ςτο πακθτικό του ιςολογιςμοφ, κατά κατθγορίεσ. Σε 
περίπτωςθ που οι εγγυιςεισ εμφανίηονται ςτουσ λογαριαςμοφσ τάξεωσ, γίνεται 
ανάλυςθ των λογαριαςμϊν αυτϊν. Οι εμπράγματεσ αςφάλειεσ (υποκικεσ-
προςθμειϊςεισ) αναφζρονται χωριςτά. Χωριςτά, επίςθσ, αναφζρονται οι τυχόν 
εγγυιςεισ που δίνονται προσ όφελοσ τρίτων. 
Δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ. 
11. ΑΜΟΙΒΕ-ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΠΙΣΩΕΙ Ε ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΕΩ 
(α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποςά των αμοιβϊν που καταλογίςτθκαν ςτθ 
χριςθ για τα μζλθ των οργάνων διοικιςεωσ και διευκφνςεωσ για τισ υπθρεςίεσ 
τουσ, κακϊσ και οι δθμιουργθμζνεσ υποχρεϊςεισ για ςυντάξεισ προσ πρϊθν μζλθ 
των παραπάνω οργάνων. Τα ποςά αυτά καταχωροφνται ςυνολικά για κάκε 
κατθγορία.  
Οι αμοιβζσ και οι δαπάνεσ των Αιρετϊν ςτθ χριςθ 2021 ανιλκαν ςτο ςυνολικό ποςό 
των ευρϊ 179.889,47, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτικϊν ειςφορϊν. 
(β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποςά των προκαταβολϊν και των 
πιςτϊςεων που τυχόν δόκθκαν ςε μζλθ οργάνων διοικιςεωσ και διευκφνςεωσ και 
οφείλονται κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ, με αναφορά του 
ετιςιου επιτοκίου των πιςτϊςεων αυτϊν και των ουςιωδϊν όρων τουσ, κακϊσ και 
οι υποχρεϊςεισ που αναλιφκθκαν για λογαριαςμό τουσ με τθ μορφι οποιαςδιποτε 
εγγυιςεωσ. Τα ποςά αυτά καταχωροφνται ςυνολικά για κάκε κατθγορία.  
Δεν υπάρχουν.  
12. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ 
(α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μζςοσ αρικμόσ του προςωπικοφ που 
χρθςιμοποιικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ χριςεωσ, αναλυμζνοσ κατά κατθγορίεσ, και 
οι αμοιβζσ - ζξοδα προςωπικοφ με ανάλυςθ ςε μιςκοφσ - θμερομίςκια και 
κοινωνικζσ επιβαρφνςεισ, με χωριςτι αναφορά αυτϊν που είναι ςχετικζσ με 
ςυντάξεισ. 25. Οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που κα κακοριςτοφν με ειδικζσ 
διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ ι που κρίνονται αναγκαίεσ για να παρουςιάηεται μία 
πιςτι εικόνα τθσ περιουςίασ, τθσ χρθματοοικονομικισ καταςτάςεωσ και των 
αποτελεςμάτων του Διμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όςα αναφζρονται ςτισ 
προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 
(1) Μζςοσ όροσ προςωπικοφ 75 άτομα  
 (2) Μζςοσ όροσ προςωπικοφ κατά κατθγορίεσ: 
- Τακτικό προςωπικό: 
Μόνιμο 32  
Μετακλθτοί (Ειδ. κζςεων) 3  
- Με Σφμβαςθ: 
Αορίςτου χρόνου 7  
Οριςμζνου χρόνου 33  
Σφνολο 75  
 (3) Ανάλυςθ αμοιβϊν προςωπικοφ: 

 
Αποδοχζσ μονίμων υπαλλιλων Ευρϊ 619.420,78 

 
Αποδοχζσ τακτικϊν υπαλλιλων με « 124.766,47 
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ςφμβαςθ αορίςτου χρ. 

 

Αποδοχζσ υπαλλιλων ειδικϊν 
κζςεων 

« 56.472,47 

 

Αποδοχζσ ζκτακτων υπαλλιλων (επί 
ςφμβαςθ εκτάκτων υπαλλιλων, 
θμερομιςκίων ωρομιςκίων κ.λπ.) 

« 283.866,46 

 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ Διμων και 
Κοινοτιτων κοινωνικ. 

« 278.006,15 

 
Σφνολο Ευρϊ 1.362.532,33 

 (β) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η ζκταςθ ςτθν οποία ο υπολογιςμόσ των 
αποτελεςμάτων χριςεωσ επθρεάςτθκε από αποτίμθςθ που ζγινε κατά παρζκκλιςθ 
από τισ νομοκετθμζνεσ αρχζσ αποτιμιςεωσ, είτε ςτθ χριςθ του ιςολογιςμοφ, είτε ςε 
προθγοφμενθ χριςθ. 
Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςθ. 
 (γ) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ για τα «ζκτακτα 
και ανόργανα ζςοδα», «ζκτακτα κζρδθ» και «ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα», κακϊσ 
και για τα «ζςοδα και ζξοδα προθγοφμενων χριςεων», τα οποία εμφανίηονται ςτθ 
χριςθ του ιςολογιςμοφ, όταν επθρεάηουν ςθμαντικά τα αποτελζςματα του Διμου. 
 
 (1) Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα  
Ανάλυςθ: 

- Αναλογοφςεσ ςτθ χριςθ επιχορθγιςεισ παγίων  Ευρϊ 525.682,58 

Σφνολο Ευρϊ 525.682,58 

 (2) Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων  
Ανάλυςθ: 

- Τακτικά ζςοδα παρελκόντων « 82.540,36 

- Ζκτακτα ζςοδα παρελκόντων « 135.427,27 

- Ζςοδα από επιςτροφζσ « 1.299,54 

Σφνολο Ευρϊ 219.267,17 

 (3) Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 
Ανάλυςθ: 

- Φορολογικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ 
χριςθσ 

« 
5.120,00 

- Τόκοι Υπερθμερίασ χριςθσ « 223,05 

Σφνολο Ευρϊ 5.343,05 

 (4) Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων  
Ανάλυςθ: 
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- Ζξοδα προθγουμζνων χριςεων « 171.064,91 

Σφνολο Ευρϊ 171.064,91 

13 : ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΑΡΣΙΟΣΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΡΧΗ ΣΗ ΠΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 
(α) Άρκρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που κα 
κακοριςτοφν με ειδικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ ι που κρίνονται αναγκαίεσ για να 
παρουςιάηεται μία πιςτι εικόνα τθσ περιουςίασ, τθσ χρθματοοικονομικισ 
καταςτάςεωσ και των αποτελεςμάτων του Διμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με 
όςα αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 
 
Οι νομικζσ υποκζςεισ και διεκδικιςεισ του Διμου ζχουν ωσ εξισ:  

2. Σφμφωνα με τθν από 13/12/2021 επιςτολι του δικθγόρου κ. Κων/νου 
Ρετοφμενου ο Διμοσ Λθξουρίου (ωσ ειδικόσ διάδοχοσ του Διμου Κεφαλλονιάσ) 
ζχει αςκιςει ενϊπιον του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρειραιά τθν από 7.5.2018 
αγωγι ερμθνείασ βουλιςεωσ του διακζτθ Σπυρογεράςιμου Τυπάλδου (όπωσ αυτι 
αποτυπϊνεται ςτθν από 8.4.1987 ιδιόγραφθ διακικθ του). Για τθν οποία, 
εκδόκθκε θ υπ’αρικμ.3746/15.11.2019 Απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου 
Ρειραιά, με τθν οποία ζγινε δεκτι θ κατατεκείςα ωσ άνω αγωγι του Διμου 
Λθξουρίου (πρϊθν Διμου Κεφαλλονιάσ), αναγνωρίηοντασ ότι ο Διμοσ Λθξουρίου, 
«...απζκτθςε: α) από το χρόνο κανάτου του Σπυρογεράςιμου Τυπάλδου - Τηανι 
του Στυλιανοφ ςτισ 13-5-1993, υπό τθ μορφι άμεςθσ κλθροδοςίασ, τθν ψιλι 
κυριότθτα επί των 14.574 ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ εναγόμενθσ εταιρείασ 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ‘ΣΙΚΥΩΝ ΜΡΗΤΣ’», και β) από το 
χρόνο κανάτου τθσ Σουηάνασ Τυπάλδου Γιάϊσ, ςτισ 13-2-2016, υπό τθ μορφι 
κλθροδοςίασ, τθν πλιρθ κυριότθτα επί των ανωτζρω 14.574 ανωνφμων πλζον 
μετοχϊν τθσ πρϊτθσ των εναγομζνων εταιρείασ, με ειδικότερο ταχκζντα 
κοινωφελι ςκοπό μζροσ των κερδϊν τθσ εταιρείασ να διατίκενται για να 
ςπουδάηουν δφο νζοι προερχόμενοι από τθν Κεφαλλονιά». 

Κατά τθσ ωσ άνω υπ’αρικμ.3746/2019 απόφαςθσ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου 
Ρειραιά, αςκικθκε θ με ΓΑΚ 707/24.01.2020 και ΕΑΚ 59/24.01.2020 ζφεςθ των 
αντιδίκων, θ ςυηιτθςθ τθσ οποίασ, κατόπιν αναβολϊν (λόγω των περιοριςτικϊν 
μζτρων για τθν προςταςία από τον COVID-19), ζλαβε χϊρα ενϊπιον του Εφετείου 
Ρειραιά ςτισ 20 Μαΐου 2021.  
Με τθν εκδοκείςα υπ’αρικμ. 383/2021 απόφαςθ του Εφετείου Ρειραιϊσ 
εξαφανίςτθκε θ υπ’αρικμ. 3746/2019 του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρειραιϊσ, με 
τθν οποία επιδικάςτθκε ωσ δικαςτικι δαπάνθ υπζρ των αντιδίκων το ποςό των 
είκοςι πζντε χιλιάδων ΕΥΩ (25.000€) και για τουσ δφο βακμοφσ δικαιοδοςίασ. Η 
υπόψθ δευτεροβάκμια απόφαςθ του Εφετείου Ρειραιϊσ δεν ζχει ακόμα 
κοινοποιθκεί ςτο Διμο Λθξουρίου.  
Ο Διμοσ προζβθ ςτθν προςβολι τθσ υπ’αρικμ. 383/2021 αποφάςεωσ του Εφετείου 
Ρειραιϊσ δι’ αςκιςεωσ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ ενϊπιον του Αρείου Ράγου, θ οποία 
κα ςυηθτθκεί τον Οκτϊβριο του 2023. Συγχρόνωσ, δε αςκικθκε και ςχετικι αίτθςθ 
αναςτολισ τθσ εκτελεςτότθτασ τθσ ωσ άνω αποφάςεωσ (383/2021), ενϊπιον του 
Συμβουλίου Αναςτολϊν του Αρείου Ράγου, κακϊσ και ςχετικό αίτθμα Ρροςωρινισ 
Διαταγισ ςε ό,τι αφορά το επιδικαςκζν ποςό των δικαςτικϊν εξόδων, θ οποία και 
ζγινε δεκτι με ςχετικι απόφαςθ.  

ΑΔΑ: 6ΘΚΧ46ΜΓ3Ξ-ΑΝΛ



Σφμφωνα με τθν από 17.10.2022 επιςτολι του δικθγόρου κ. Κων/νου Ρετοφμενου, 
πικανολογείται κατά ποςοςτό 50% θ κετικι ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ για τον Διμο. 
Επίςθσ ςτθν από 17.10.2022 επιςτολι του δικθγόρου κ. Κων/νου Ρετοφμενου, 
αναφζρεται ότι δεν ζχει τεκεί υπόψθ του κάποιο εμπράγματο βάροσ επί των 
γθπζδων και κτιρίων που ο Διμοσ Λθξουρίου ζχει ςτθν κυριότθτά του και γενικϊσ 
δεν γνωρίηει περί εμπράγματων βαρϊν επί γθπζδων και κτιρίων ι νόμιμων τίτλων 
επί ακινιτων του Διμου Λθξουρίου. 

2. Ο Διμοσ Λθξουρίου, ςφμφωνα με τθν από 14/10/2022 επιςτολι τθσ 
δικθγόρου κ. Αγγελικισ Δελλαπόρτα κα προχωριςει άμεςα δικαςτικά ϊςτε να 
αναγνωριςτεί θ κυριότθτα του και να διορκωκοφν οι αρχικζσ ανακριβείσ εγγραφζσ 
του Κτθματολογικοφ γραφείου Λθξουρίου ςε ακίνθτα, που βρίςκονται ςτθν 
κτθματικι του περιφζρεια, και ςυγκεκριμζνα: 

 Σε ακίνθτο ςτον Άγιο Δθμιτριο Λθξουρίου, πλθςίον του Ιεροφ Ναοφ Αγίου 
Δθμθτρίου, το οποίο φαίνεται «αγνϊςτου ιδιοκτθςίασ», επιφανείασ 1982 
τ.μ., με αρικμό ΚΑΕΚ 250370402007. 

 Σε πλατεία-πολιτιςτικό κζντρο ςτα Λουκεράτα, επιφανείασ 352 τ.μ., με ΚΑΕΚ 
250370502024, το οποίο φαίνεται αγνϊςτου ιδιοκτθςίασ. 

 Σε οικόπεδο ςχολείου ςτα Λουκεράτα επιφανείασ 1037 τ.μ. με αρικμό ΚΑΕΚ 
250370502015, το οποίο φαίνεται «αγνϊςτου ιδιοκτθςίασ» 

 Στα δθμοτικά Σφαγεία ςτθ κζςθ Υπαπαντι Λθξουρίου Κεφαλλθνίασ, με ΚΑΕΚ 
250371012019/0/0, ζχει επιφάνεια ςφμφωνα με το Κτθματολόγιο 6.130 τ.μ. 
το οποίο φαίνεται ωσ «αγνϊςτου ιδιοκτθςίασ» 

Επιπλζον υπάρχουν οι παρακάτω περιπτϊςεισ καταπάτθςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 
του Διμου: 

 Για το κτίριο του πρϊθν «Τουριςτικοφ Ρεριπτζρου», το οποίο ευρίςκεται ςτα 
Μιχαλιτςάτα Διμου Λθξουρίου, για το οποίο Ιερόσ Ναόσ Αγίασ Μαρίνασ 
Μιχαλιτςάτων αξιϊνει δικαιϊματα και 

 Για το ακίνθτο το οποίο ευρίςκεται ςτθ κζςθ Κατςαμάνθ-Άγιοι Απόςτολοι-
Δεμπονεράτα Διμου Λθξουρίου, εντόσ του οποίου ςτεγαηόταν το πρϊθν 
αγροτικό Κτθνιατρείο, υπθρεςία θ οποία ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 
258/2000 πράξθ τθσ Νομαρχιακισ Επιτροπισ Κεφαλλθνίασ, ζχει καταργθκεί 
και το οποίο εμφαίνεται ςτο Κτθματολόγιο ωσ ακίνθτο του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου. 

Για τα ανωτζρω ακίνθτα κα κατατεκοφν ενϊπιον του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου 
Κεφαλλθνίασ αναγνωριςτικι αγωγι, για τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων του 
Διμου Λθξουρίου. 

3. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν από 14/10/2022 επιςτολι τθσ κ. Αγγελικισ 
Δελλαπόρτα εκκρεμοφν και οι κάτωκι υποκζςεισ: 

 Αγωγι τθσ εταιρείασ "ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε." κατά του Διμου 
Λθξουρίου ενϊπιον του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Μεςολογγίου, με τθν 
οποία αιτείται από το Διμο το ποςό των 50.814,59 ευρϊ με το νόμιμο τόκο. 
Η αγωγι ζχει ςυηθτθκεί και αναμζνεται απόφαςθ. 
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 Ο Διμοσ Λθξουρίου ζχει αςκιςει αγωγι ενϊπιον του Μονομελοφσ 
Ρρωτοδικείου Κεφαλλθνίασ κατά των Αικατερίνθσ Ρυλαρινοφ-Σταματελάτου 
κ.λ.π., για τθν αναγνϊριςθ κοινοτικοφ δρόμου που ςτα κτθματολογικά φφλλα 
φαίνεται ωσ τμιματα ιδιοκτθςιϊν, θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί ακόμθ. 

 Η από 14-01-2020 αγωγι του Νικολάου Μαροφλθ του Ευαγγελοδιονυςίου 
κατά του Διμου Λθξουρίου με τθν οποία αιτείται από το Διμο Λθξουρίου 
αποηθμίωςθ φψουσ 96.312,28 ευρϊ, επί τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί θ υπ' αρικμ. 
Α488/2022 μθ οριςτικι απόφαςθ, με τθν οποία το δικαςτιριο διατάςςει τα 
διάδικα μζρθ να προςκομίςουν πρόςκετα ςτοιχεία. 

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των γθπζδων και κτιρίων που ο Διμοσ 
ζχει ςτθν κυριότθτά του και για τα οποία κατζχει νομίμωσ τίτλουσ. 

5. Ο Διμοσ για δικαςτικζσ εκκρεμότθτεσ που ζχει και που προζρχονται από το 
διαςπαςκζντα Διμο Κεφαλλονιάσ ζχει λάβει εξ απογραφισ ςωρευτικι 
πρόβλεψθ ποςοφ € 628.060,00.  

Διμαρχοσ        Αναπλθρωτθσ  Ρροϊςτάμενοσ        Αναπλ. Ρροιςτάμενοσ 
Τμιματοσ 
                         Δ/νςθσ Οικον. Υπθρεςιϊν             Ρρου/ςμοφ- λογιςτθρίου                
  
      

                                                                                           
3. ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ   31ησ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021 
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ΓΗΜΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2021

3ε ΥΡΗΗ (ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2021 - 31/12/2021 )

(ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ)
Δ Ν Δ Ρ Γ Η Σ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Σ Ι Κ Ο

Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο 

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2021  Πνζά Πξνεγνύκελεο Υξήζεο 2020 ρξήζεωο 2021 ρξήζεωο 2020

Αλαπόζβεζηε Αλαπόζβεζηε Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο αμία Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο αμία Ι. Κεθάιαην 14.858.287,88 14.770.917,16 -87.370,72

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 628.817,49 628.816,98 0,51 628.699,69 628.699,19 0,50 ΙΙ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο -

628.817,49 628.816,98 0,51 628.699,69 628.699,19 0,50 Δπηρνξεγήζεηο Δπελδύζεωλ -

Γωξεέο παγίωλ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1. Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ηίηισλ 392.297,72 392.297,72

ΙΙ. Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 3. Γσξεέο παγίσλ 217.173,45 217.173,45

1.  Γήπεδα-Οηθόπεδα 12.828.688,00 0,00 12.828.688,00 12.828.688,00 0,00 12.828.688,00 4. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 4.813.289,02 4.761.401,23

1α. Πιαηείεο-Πάξθα-Παηδόηνπνη θνηλήο 5.422.760,19 5.370.872,40

      ρξήζεσο 1.891.720,42 1.859.748,52 31.971,90 1.891.720,42 1.842.520,46 49.199,96

1β. Οδνί-Οδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο 9.626.606,16 9.282.494,35 344.111,81 9.626.606,16 9.105.018,02 521.588,14 IV. Απνηειέζκαηα εηο λέν

1γ. Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο 1.507.285,67 1.465.713,55 41.572,12 1.507.285,67 1.424.905,35 82.380,32 Τπόινηπν ειιεηκκάησλ ρξήζεσο -2.886.591,73 972.062,12

2. Οξπρεία, Μεηαιιεία, Λαηνκεία Αγξνί, Φπηείεο, Γάζε 1.367.999,08 0,00 1.367.999,08 1.367.999,08 0,00 1.367.999,08 Τπόινηπν πιενλαζκάησλ πξνεγ. Υξήζεσλ 979.903,13 7.841,01

3. Κηίξηα θαη ηερληθά Έξγα 9.929.489,74 7.594.201,69 2.335.288,05 9.919.272,14 7.197.396,76 2.721.875,38 -1.906.688,60 979.903,13

3β. Δγθαηαζηάζεηο Ηιεθηξνθσηηζκνύ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

     θνηλήο ρξήζεσο 370.649,83 355.926,25 14.723,58 370.649,83 350.622,12 20.027,71 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 18.374.359,47 21.121.692,69

3γ. Λνηπέο κόληκεο εγθαηάζηαζεηο θνηλήο ρξήζεσο 3.595.460,22 3.408.396,08 187.064,14 3.595.460,22 3.371.837,12 223.623,10

4. Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ

    θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 623.882,06 373.935,31 249.946,75 374.164,66 369.289,86 4.874,80 1.  Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ

5. Μεηαθνξηθά κέζα 586.826,19 541.155,61 45.670,58 586.826,19 533.558,81 53.267,38      ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 38.398,96 38.398,96

6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.016.757,09 719.384,02 297.373,07 891.256,64 676.884,89 214.371,75 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 1.249.848,94 1.249.848,94

7.Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε 335.962,96 0,00 335.962,96 42.337,99 0,00 42.337,99 1.288.247,90 1.288.247,90

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ) 43.681.327,42 25.600.955,38 18.080.372,04 43.002.267,00 24.872.033,39 18.130.233,61

ΙΙΙ. Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο θαη άιιεο Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

 καθξνπξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο Ι. Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

απαηηήζεηο 1.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.460,00 2.460,00

1. Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 746.125,91 746.125,91 3. Γάλεηα από Σ.Π. & Γαλείσλ 267.864,54 255.545,93

    Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο 51.226,88 51.226,88 270.324,54 258.005,93

               Οθεηιόκελεο δόζεηο 21.813,18 673.085,85 21.813,18 673.085,85

2. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 28.778,93 28.778,93 ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

701.864,78 701.864,78 1. Πξνκεζεπηέο 963.440,26 557.102,30

5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 15.062,56 7.498,72

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 18.782.236,82 18.832.098,39 6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 4.298,46 4.575,05

7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ     πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 9.854,92 22.173,53

ΙΙ. Απαηηήζεηο 8. Πηζησηέο δηάθνξνη 96.701,42 42.430,52

1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 2.763.075,43 2.827.485,03 1.089.357,62 633.780,12

    Μείνλ: Πξνβιέςεηο 828.060,00 1.935.015,43 828.060,00 1.999.425,03

5. Υξεώζηεο δηάθνξνη 182,64 1.671,79 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.359.682,16 891.786,05

1.935.198,07 2.001.096,82

IV. Γηαζέζηκα

1. Σακείν 3.549,48 6.804,56

3. Καηάζεζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 301.304,65 2.461.726,37

304.854,13 2.468.530,93

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓIV) 2.240.052,20 4.469.627,75

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ) 21.022.289,53 23.301.726,64 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ) 21.022.289,53 23.301.726,64

 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ

 2. Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 20.117.003,38 13.942.575,88 2. Πηζησηηθνί ινγ/ζκνη Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 20.117.003,38 13.942.575,88

20.117.003,38 13.942.575,88 20.117.003,38 13.942.575,88

Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο 

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2021 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2020 ρξήζεωο 2021 ρξήζεωο 2020 

Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο

1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1.023.234,38 808.217,21 Καζαξά Απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) Υξήζεσο -2.886.591,73 972.583,96

2. Έζνδα από θόξνπο-εηζθόξεο-πξόζηηκα-πξνζαπμήζεηο 162.025,07 101.114,80 Πιεόλαζκα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 979.903,13 7.841,01

3. Σαθηηθέο & έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο από θξαηηθό πξνππνινγηζκό 2.355.994,13 4.271.121,18 ύλνιν -1.906.688,60 980.424,97

3.541.253,58 5.180.453,19 Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο 0,00 521,84

Μείνλ: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 6.256.597,55 3.648.326,55 Τπόινηπν ειιείκκαηνο εηο λέν -1.906.688,60 979.903,13

Μηθηά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο -2.715.343,97 1.532.126,64

Πιένλ: Αιιά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 644.191,55 236.823,75

ύλνιν -2.071.152,42 1.768.950,39

Μείνλ: 1.Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 1.120.864,41 1.051.247,27

            3. Δμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 277.310,69 1.398.175,10 393.417,31 1.444.664,58

Μεξηθά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο -3.469.327,52 324.285,81

4. Πηζησηηθνί ηόθνη 16.106,37 2.573,46

ΜEION:

3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή εμνδα 1.912,37 14.194,00 12.702,83 -10.129,37

Οιηθά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο -3.455.133,52 314.156,44

ΙΙ. ΠΛΔΟΝ: Δθηαθηα Απνηειέζκαηα

                1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 525.682,58 525.682,58

                3. Δζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 219.267,17 234.470,35

744.949,75 760.152,93

                     Μείνλ:

                1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 5.343,05 4.215,61

                3. Δμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 171.064,91 176.407,96 568.541,79 97.509,80 101.725,41 658.427,52

Οξγαληθά θαη Δθηαθηα απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) -2.886.591,73 972.583,96

Μείνλ: ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 729.039,78 1.017.477,19

             Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                         ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 729.039,78 0,00 1.017.477,19 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (έιιεηκκα) ΥΡΗΔΩ -2.886.591,73 972.583,96

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΓΔΩΡΓΗΟ Υ. ΚΑΣΗΒΔΛΖ

ΑΓΣ    ΑΒ 826720

ΑΡ.ΑΓΔΗΑ Α’ΣΑΞΖ 1694

ΘΔΟΓΩΡΟ Υ. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ Γ. ΠΑΓΩΝΖ

ΑΓΣ   ΑΒ 826431 ΑΓΣ ΑΔ 781269

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ

31 Γεθεκβξίνπ 2021 (Πεξίνδνο 01/1/2021 - 31/12/2021)

Λεμνύξη, ... Οθηωβξίνπ 2022

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

εκείωζε: Τθν παροφςα χριςθ προζκυψε μεταβολι - αφξθςθ του κεφαλαίου του Διμου με το ποςό ευρϊ87.370,72. Θ μεταβολι αυτι προζκυψε από λθφκείςα επιχοριγθςθ για τθν εξόφλθςθ λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων.
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Υςτερα  από τα παραπάνω προτείνεται ςτην οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Ληξουρίου η λήψη απόφαςησ :  

1. Για την ζγκριςη των οικονομικϊν καταςτάςεων του Δήμου 
Ληξουρίου για τον ιςολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ  2021 ( 1-1-2021 
ζωσ 31-12-2021 ) και για τουσ λογαριαςμοφσ αποτελεςμάτων 
χρήςησ και γενικήσ εκμετάλλευςησ του Δήμου Ληξουρίου  

2. Ση ςφνταξη ζκθεςησ για τον ιςολογιςμό τησ 31ησ Δεκεμβρίου 2021 
λογαριαςμοφσ αποτελεςμάτων χρήςησ και γενικήσ εκμετάλλευςησ 
του Δήμου Ληξουρίου προκειμζνου να ςταλεί  για ζγκριςη από το 
Δημοτικό υμβοφλιο , και 

3. Για την κατάρτιςη του Ιςολογιςμοφ και αποτελεςμάτων χρήςησ του 
Δήμου Ληξουρίου για το οικονομικό ζτοσ  2021 προκειμζνου να 
ςταλεί για ζγκριςη από το Δημοτικό υμβοφλιο. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Ακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ, ερωτιςεισ και τοποκετιςεισ των Συμβοφλων.  
Μετά τα παραπάνω θ Οικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν.3852/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 

παρ.1 του άρκρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),  

 Το άρκρο 163 του Ν.3463/2006 

 Τα ςτοιχεία του Ιςολογιςμοφ και των Αποτελεςμάτων Χριςθσ 2021 όπωσ 

υποβλικθκαν από τθν αρμόδια υπθρεςία 

 Τθν αρικμ.  242/2020 (ΑΔΑ: 6Ρ6Ξ46ΜΓ3Ξ-89Ι) Απόφαςθ Δ.Σ. με τθν οποία 

εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ ζτουσ 2021 

 Τθν αρικμ.  5493/8-3-2021( ΑΔΑ: 9ΔΧΘΟΡ1Φ-ΞΜΔ) απόφαςθ του 

Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ με τθν οποία εγκρίνεται ο 

προχπολογιςμόσ ζτουσ 2021.  

 Τθν ειςιγθςθ του Ρροζδρου 

 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(θετικζσ ψήφοι:4) 

 
Α. Εγκρίνει ωσ ζχουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τον ιςολογιςμό ζτουσ 2021 
(01-01-2021 ζωσ 31-12-2021) και για τουσ λογαριαςμοφσ αποτελεςμάτων χριςθσ 
και γενικισ εκμετάλλευςθσ του Διμου Λθξουρίου. 
Β. Συντάσσει έκθεση για τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου2021 και για τους λογαριασμούς 

αποτελεσμάτων χρήσης και γενικής εκμετάλλευσης του 

Δήμου Ληξουρίου προκειμένου να προωθηθεί για την 

απαραίτητη έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο  , 

όπως παρακάτω: 
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4. ΕΚΘΕΘ ΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΘΞΟΤΡΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΘ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΘ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 
ΛΘΞΟΤΡΙΟΤ 

Σχετικά με τθν οικονομικι διαχείριςθ του Διμου Λθξουρίου για τθν χριςθ από 
01/01/2021 ζωσ 31/12/2021 ζχουμε να επιςθμάνουμε τα παρακάτω:  
 (α) Ιςολογιςμόσ: 
Το ενεργθτικό του Ιςολογιςμοφ του Διμου για τθ χριςθ 2021, ανζρχεται ςε ποςό 
21.022.289,53 €, από το οποίο ποςό 18.080.372,04 € αφορά τθν αναπόςβεςτθ αξία 
του πάγιου ενεργθτικοφ, ποςό 673.085,85 € τθν αξία των τίτλων πάγιασ επζνδυςθσ, 
ποςό 28.778.93 € τθν αξία των λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων, ποςό 0,51 € 
αφορά τθν αναπόςβεςτθ αξία των εξόδων εγκαταςτάςεωσ και ποςό 2.240.052,20 € 
αφορά το κυκλοφοροφν ενεργθτικό του Διμου.  
Το Ρακθτικό του Διμου ανζρχεται αντίςτοιχα ςε ςυνολικό ποςό 21.022.289,53 €, εκ 
του οποίου, οι ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ ανζρχονται ςε ποςό 1.359.682,16 €, οι 
ςυνολικζσ προβλζψεισ ανζρχονται ςε ποςό 1.288.247,90 € και τα Κδια Κεφάλαια 
ανζρχονται ςε ποςό 18.374.359,47 €, τα οποία αναλφονται ωσ εξισ:  
α) Τα Κδια Κεφάλαια αναλφονται ςε: 1) ποςό 14.858.287,88 € που αποτελεί το 
κεφάλαιο του Διμου, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε μζχρι τθν 31/12/2021 και 
προζρχεται ςωρευτικά τόςο από τθν Απογραφι Ζναρξθσ 01/01/2021 του Διμου 
Λθξουρίου όςο και τισ μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ αυτοφ, 2) ποςό 392.297,72 € που 
αφορά διαφορζσ από αναπροςαρμογι αξίασ τίτλων πάγιασ επζνδυςθσ, 3) ποςό 
217.173,45 € που αφορά δωρεζσ παγίων, 3) ποςό 4.813.289,02 € που αφορά το 
αναπόςβεςτο μζροσ των λθφκζντων επιχορθγιςεων παγίων επενδφςεων και 4) 
ποςό (1.906.688,60) € που αποτελεί το ςωρευμζνο ζλλειμμα εισ νζο.  
β) Οι υποχρεϊςεισ αναλφονται ςε 1) ποςό 270.324,54 € που αφορά 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (προσ το Τ.Ρ. & Δανείων 267.864,54 & λοιπζσ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 2.460,00 €), 2) ποςό 1.089.357,62 € που αφορά 
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (προμθκευτζσ 963.440,26 €, φόροι 15.062,56 €, 
αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 4.298,46 €, μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ 
ςτθν επόμενθ χριςθ 9.854,92 € και πιςτωτζσ διάφοροι 96.701,42 €).  
Το φψοσ του εγκεκριμζνου Ρροχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων όπωσ τελικά 
διαμορφϊκθκε τθν 31/12/2021 φψουσ 20.117.003,38 €. 
 (β) Κατάςταςθ Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων Χριςθσ : 
Τα ζςοδα (κφκλοσ εργαςιϊν) του Διμου, ανιλκαν κατά τθν κλειόμενθ χριςθ ςε 
ποςό 3.541.253,58 €, ζναντι ποςοφ 5.180.453,19 € τθν προθγοφμενθ χριςθ. Θ 
διαφορά οφείλεται κυρίωσ ςτθν είςπραξθ κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ των 
αποηθμιϊςεων από τον «ΙΑΝΟ».  
Τα ζςοδα αναλυτικά προζρχονται: α) από πϊλθςθ αγακϊν & υπθρεςιϊν ποςό 
1.023.234,38 €, β) από φόρουσ πρόςτιμα και προςαυξιςεισ ποςό 162.025,07 € και 
γ) από τακτικζσ και ζκτακτεσ επιχορθγιςεισ από τον κρατικό προχπολογιςμό ποςό 
2.355.994,13 €.  
Το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν του Διμου, ανιλκε ςε ποςό 
6.256.597,55 €, ζναντι ποςοφ 3.648.326,55 € τθν προθγοφμενθ χριςθ. Θ διαφορά 
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οφείλεται κυρίωσ από το γεγονόσ ότι τθν κλειόμενθ χριςθ καταβλικθκαν οι 
αποηθμιϊςεισ από τον «ΙΑΝΟ».  
Το μικτό λειτουργικό αποτζλεςμα διαμορφϊκθκε ςε ποςό (2.715.343,97) €, ζναντι 
πλεονάςματοσ ποςοφ 1.532.126,64 € τθν προθγοφμενθ χριςθ. Ο Διμοσ τθν χριςθ 
2021 κατζβαλε για αποηθμιϊςεισ για τον «ΙΑΝΟ» ποςό 2.423.587,50 €, το ποςό 
αυτό αποτελεί μθ επαναλαμβανόμενο ζξοδο για τον Διμο. Το λειτουργικό 
αποτζλεςμα του Διμου, χωρίσ να λθφκεί υπόψθ το μθ επαναλαμβανόμενο ζξοδο 
των αποηθμιϊςεων για τον «ΙΑΝΟ» ποςοφ 2.423.587,50 €, κακϊσ και οι αποςβζςεισ 
των παγίων 729.039,78 €, που δεν αποτελοφν ταμειακό ζξοδο αλλά υπολογιςτικό, 
ανζρχεται ςε ποςό 437.283,31 €.  
Ππωσ αναλυτικά προκφπτει από το Φφλλο Μεριςμοφ Δαπανϊν τα ζξοδα διοικθτικισ 
λειτουργίασ, ανζρχονται ςε ποςό 1.120.864,41 € και τα ζξοδα δθμοςίων ςχζςεων 
και λοιπά ζξοδα προβολισ και εκδθλϊςεων ανζρχονται ςε ποςό 277.310,69 €. Οι 
χρεωςτικοί τόκοι-ζξοδα ανζρχονται ςε ποςό 1.912,37 €, οι πιςτωτικοί τόκοι-ζςοδα 
ςε ποςό 16.106,37 € και τα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ ςε ποςό 644.191,55 €.  
Τα ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα ανζρχονται ςε ποςό 525.682,58 € και αφοροφν 
αποςβζςεισ (ζςοδα) επιχορθγιςεων που αντιςτοιχοφν ςτθ χριςθ. Τα ζςοδα 
προθγοφμενων χριςεων ανζρχονται ςε ποςό € 219.267,17 και αφοροφν κυρίωσ 
λοιπά ζςοδα προθγουμζνων χριςεων, που βεβαιϊκθκαν για πρϊτθ φορά ςτθ 
χριςθ.  
Τα ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα ανζρχονται ςε ποςό 5.343,05 € και αφοροφν 
φορολογικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ χριςθσ και τόκουσ υπερθμερίασ. Τα ζξοδα 
προθγουμζνων χριςεων ανζρχονται ςτο ποςό των 171.064,91 € και αφοροφν 
αμοιβζσ, ζξοδα και παροχζσ τρίτων (ΔΕΘ) κακϊσ και διάφορα ζξοδα προθγουμζνων 
χριςεων. 
Από όλα τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει το τελικό αποτζλεςμα (ζλλειμμα) χριςθσ 
ποςοφ (2.886.591,73) €, το οποίο εάν εξαιρεκοφν οι αποηθμιϊςεισ για τον «ΙΑΝΟ» 
ςυνολικοφ ποςοφ 2.423.587,50 €, που καταβλικθκαν ςτθν κλειόμενθ χριςθ και που 
αποτελοφν μθ επαναλαμβανόμενο ζξοδο για τον Διμο, κακϊσ και οι κακαρζσ 
αποςβζςεισ 203.357,20 € (αποςβζςεισ παγίων 729.039,78 € μείον αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων 525.682,58 €) που δεν αποτελοφν ταμειακό ζξοδο αλλά 
υπολογιςτικό, τότε το ζλλειμμα τθσ χριςεωσ ανζρχεται ςε ποςό (259.647,03) €.  
 (γ) Λογαριαςμόσ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ : 
Το ςφνολο των υλικϊν (αναλϊςιμα και ανταλλακτικά) που αναλϊκθκαν μζςα ςτθ 
χριςθ ανζρχεται ςε ποςό 642.836,96 €. 
Το ςφνολο των οργανικϊν εξόδων ενςωματωμζνων ι μθ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 
όπωσ φαίνεται και από το Λογαριαςμό Γενικισ Εκμετάλλευςθσ, ανιλκαν ςε ποςό 
7.013.848,06 €, ςτο οποίο ποςό ςυμπεριλαμβάνονται και οι τακτικζσ αποςβζςεισ 
παγίων ςτοιχείων τθσ χριςθσ ποςοφ 729.039,78 €. 
Τα ζςοδα κφριασ δραςτθριότθτασ ανιλκαν ςε ποςό 3.541.253,58 € και αφοροφν 
αναλυτικά α) ζςοδα από πωλιςεισ εμπορευμάτων & λοιπϊν αποκεμάτων, β) ζςοδα 
από πωλιςεισ προϊόντων, γ) ζςοδα από φόρουσ, πρόςτιμα και προςαυξιςεισ, δ) 
ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν και ε) επιχορθγιςεισ από τον κρατικό 
προχπολογιςμό. 
Τα λοιπά οργανικά ζςοδα ανιλκαν ςε ποςό 644.191,55 € και τα ζςοδα (τόκοι) 
κεφαλαίων ςε ποςό 16.106,37 €.  
Από τθ ςυςχζτιςθ των ςυνολικϊν εςόδων του λογαριαςμοφ τθσ γενικισ 
εκμεταλλεφςεωσ ποςοφ 4.201.551,50 €, πλζον των λοιπϊν εςόδων (εκτάκτων και 
προθγουμζνων χριςεων) 744.949,75 €, ιτοι ςυνολικά 4.946.501,25 €, με το κόςτοσ 
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των εςόδων αυτϊν φψουσ 7.656.685,02 € και των λοιπϊν εξόδων (εκτάκτων και 
προθγουμζνων χριςεων) ποςοφ 176.407,96 €, ιτοι ςυνολικά 7.833.092,98 € 
προκφπτουν τα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ (ζλλειμμα) ποςοφ -2.886.591,73 €.  
Γενικότερα με τθν εφαρμογι από το Διμο Λθξουρίου του Διπλογραφικοφ 
Λογιςτικοφ ςυςτιματοσ, θ ανάπτυξθ του λογιςτικοφ ςχεδίου ζγινε ςφμφωνα με το 
Ρ.Δ. 315/99, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν από 01/02/2005 απόφαςθ του 
ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με αρικμό πρωτοκόλλου 4604. Θ διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν του 
Διμου τόςο όςο αφορά τα ζςοδα όςο και τα ζξοδα, γίνεται με τθν ζκδοςθ και τθ 
λιψθ των προβλεπόμενων παραςτατικϊν από τον Ν. 4308 και για τθ νομιμότθτα 
των δαπανϊν ακολουκείται ο Κ.Δ.Κ. κακϊσ και όλοι οι Νόμοι, τα Ρ.Δ. και οι Α.Υ.Ο. 
που κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ για τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. 
Ειδικότερα για τθν κλειόμενθ χριςθ 2021 πρζπει να επιςθμανκοφν τα παρακάτω:  
Το ςφνολο των ακινθτοποιιςεων (πάγια ςτοιχεία), που καταχωρικθκαν τθν 
παροφςα χριςθ 2021, εμφανίηονται αναλυτικά ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα 
παγίων. 
Το ςφνολο των επιχορθγιςεων για πάγιεσ επενδφςεισ που ειςπράχκθκε το ζτοσ 
2021 ανζρχεται ςτο ποςό των 577.570,37 €. Στθν παροφςα χριςθ 2021 
υπολογίςτθκαν αποςβζςεισ (ζςοδα) επί των επιχορθγιςεων παγίων επενδφςεων 
ποςοφ 525.682,58 €, ποςό που καταχωρικθκε ςε λογαριαςμό εκτάκτων εςόδων 
όπωσ προβλζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία.  
Για τθν χριςθ 2021 οι αποςβζςεισ των παγίων ςτοιχείων υπολογίςτθκαν με τουσ 
ςυντελεςτζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 24 του Ν.4172/2013, με εξαίρεςθ τα 
πάγια κοινισ χριςεωσ που αποςβζςτθκαν με βάςει τθν 12ετία. Ρρόςκετεσ 
αποςβζςεισ δεν ζγιναν. 
Κατά το τρζχον ζτοσ 2021 τα πάγια ςτοιχεία που αποκτικθκαν ι τα ζργα που 
ολοκλθρϊκθκαν αποτιμικθκαν ςε τιμζσ κτιςεωσ. 
Οι ςυμμετοχζσ του Διμου αναλφονται ωσ εξισ: 

α/α ςμμετοσή %
Αξία 

κτήσευρ

σηματισθείσα 

ππόβλετη

Καθαπή 

θέση 

31/12/2021

Απομείυση 

αξίαρ 

31/12/2021

Λογιστική 

Αξία 

31/12/2021

1

ςμμεηοσή ζηη διαδημοηική επισ. 

καθαπιόηηηαρ 9,90% 405.100,00 -51.116,48 174.516,62 179.466,90 353.983,52

2 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ 5,45% 95.300,00 0,00 26.793,10 68.506,90 95.300,00

3 Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 1,38% 226.515,91 0,00 54.771,01 171.744,90 226.515,91

4

ςμμεηοσή ζηην Αγποδιαηποθική 

ύμππαξη ηηρ Πεπιθέπειαρ Ιονίων 

Νήζων 1,12% 500,00 -110,40 868,61 0,00 389,60

5

ςμμεηοσή ζηην αζηική μη 

κεπδοζκοπική εηαιπεία "Δίκηςο 

ςνεπγαζίαρ Δήμων Κεθαλλονιάρ 

& Ιθάκηρ" 7,03% 4.000,00 0,00 5.511,26 0,00 4.000,00

6

ςμμεηοσή ζηην εηαιπεία "ΟΣΑ 

ΦΟΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Α.Ε."(μεηοσικό κεθάλαιο) 2,05% 10.240,00 0,00 10.013,02 226,98 10.240,00

7

ςμμεηοσή ζε «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 3,00% 4.470,00 0,00 1.920,03 2.549,97 4.470,00

746.125,91 -51.226,88 274.393,65 422.495,66 694.899,03Τπόλοιπο  
 
Το ςφνολο του προςωπικοφ του διμου αναλφεται ςτο προςάρτθμα.  
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Οι αποηθμιϊςεισ και τα ζξοδα των αιρετϊν ανιλκαν κατά το 2021 ςε ςυνολικό ποςό 
179.889,47 €, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτικϊν ειςφορϊν. 
Με βάςθ τον Απολογιςμό του Διμου, οι ςυνολικζσ πλθρωμζσ ςτθ χριςθ 2021 
ανιλκαν ςε ποςό 7.968.172,53 €. Το ςφνολο των ειςπράξεων του Διμου του ζτουσ 
2021 ανιλκε ςτο ποςό των 8.273.026,66 €. (όπου περιλαμβάνονται τα χρθματικά 
διακζςιμα αρχισ τθσ χριςεωσ ποςοφ 2.468.530,93 €). Το χρθματικό υπόλοιπο 
τζλουσ τθσ χριςεωσ 2021, βάςει του απολογιςμοφ, ανζρχεται ςε ποςό 304.854,13 € 
και ςυμφωνεί με το υπόλοιπο τθσ Γενικισ Λογιςτικισ κατά τθν 31.12.2021. 
 
Γ.  Καταρτίζει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης του Δήμου Ληξουρίου 

οικονομικού έτους 2021 (1-1-2021 έως 31-12-2021) σύμφωνα με την παραπάνω 

εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και όπως ακριβώς εμφανίζονται στις συνημμένες 
καταστάσεις οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και 

εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την  προώθησή τους στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ: 
1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΘΣ ∆ΘΜΟΥ ΛΘΞΟΥΙΟΥ . 
2. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 
3. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΟ ΜΕΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ(Φ.Μ.Ε.)  
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΡΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

5. ΡΟΣΑΤΘΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31θσ ∆ΕΚΕΜΒΙΟΥ 2021. 
6. ΕΚΘΕΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ∆ΘΜΟΥ ΛΘΞΟΥΙΟΥ ΧΘΣΕΩΣ 2021 

 
 

Θ ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υγειονομικά μζτρα. 

Η απόφαςθ αυτι ζλαβε α/α 282/2022. 

Ο ΡΟΕΔΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΡΟΓΑΦΗ                                                                           Τ.ΥΡΟΓΑΦΗ 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Ακολοφκωσ πιρε το λόγο ο Διμαρχοσ, ο οποίοσ διλωςε ότι είναι περιφανοσ 

για τθν εικόνα του Διμου και για τα ςτελζχθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ. Αφοφ 
ευχαρίςτθςε δθμόςια τθν Οικονομικι Υπθρεςία ζδωςε το λόγο ςτον Δ/ντι 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κ. Μαντηουράτο Θεόδωρο, ο οποίοσ ενθμζρωςε ςχετικά το 
Σϊμα και ζδωςε τισ απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ. 

Ακολοφκωσ τοποκετικθκε ο ορκωτόσ Ελεγκτισ -Λογιςτισ κ. Κότςικασ ο 
οποίοσ ζκανε λεπτομερι ανάλυςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Στθ ςυνζχεια τοποκετικθκε ο Δ.Σ. κ. Αραβαντινόσ Διονφςιοσ ο οποίοσ 
διλωςε ότι θ αποτφπωςθ είναι πιςτι και ειλικρινισ και δεν υπάρχει λόγοσ 
αμφιςβιτθςθσ.   

Ακολοφκωσ τοποκετικθκε ο Δ.Σ. κ. Λουκζρθσ Ευάγγελοσ ο οποίοσ διλωςε 
ότι πρόκειται για μια τυπικι διαδικαςία αφοφ είναι μια διαχειριςτικι αποτφπωςθ 

Στθ ςυνζχεια τοποκετικθκε ο Δ.Σ. κ. Συνοδινόσ - Βαλλιάνοσ Ευάγγελοσ ο 
οποίοσ διλωςε ότι θ παράταξθ τθσ Λαϊκισ Συςπείρωςθσ Λθξουρίου κα 
καταψθφίςει τον ιςολογιςμό εκφράηοντασ τθν πολιτικι διαφωνία τθσ όςον αφορά 
τθν υποχρθματοδότθςθ του Κράτουσ και τον τρόπο που αντιμετωπίηονται οι λαϊκζσ 
ανάγκεσ. 
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Ακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ, ερωτιςεισ και τοποκετιςεισ των Δθμοτικϊν 
Συμβοφλων, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά. 

Ακολουκεί ψθφοφορία 
Υπζρ τθσ ζγκριςθσ των Οικονομικϊν καταςτάςεων για τον ιςολογιςμό ζτουσ 

2021 (1-1-2021 ζωσ 31-12-2021) ςφμφωνα με τθν 282/2022 απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ ψθφίηουν οι Δ.Σ. κ.κ. Βολτζρασ, Μαρκζτοσ, Καμινάρθ, 
Ντιουάνι, Μοςχονάσ, Αραβαντινόσ, Μαροφλθσ, Γαλάτθσ, Λουκζρθσ, Βεντοφρασ, 
Λουκζρθ Ελζνθ, και Αραβαντινόσ – Ηαφείρθσ. 

Κατά τθσ ζγκριςθσ των Οικονομικϊν καταςτάςεων για τον ιςολογιςμό ζτουσ 
2021 (1-1-2021 ζωσ 31-12-2021) ςφμφωνα με τθν 282/2022 απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ ψθφίηουν οι Δ.Σ. κ.κ. Δαμουλιάνοσ, Καπάτοσ, Φαρακλόσ και 
Συνοδινόσ - Βαλλιάνοσ 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο μετά τα παραπάνω,  
 

           ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
               (κετικζσ ψιφοι: 12)   
   

 Εγκρίνει τισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ για τον Ιςολογιςμό ζτουσ 2021 (1-1-
2021 ζωσ 31-12-2021) και για τουσ λογαριαςμοφσ αποτελεςμάτων χριςθσ και 
γενικισ εκμετάλλευςθσ του Διμου Λθξουρίου ςφμφωνα με τθν 282/2022 απόφαςθ 
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

Θ ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υγειονομικά 

μζτρα. 

Θ απόφαςθ αυτι ζλαβε αρικμό   133/2022.  
 Θ ΠΡΟΕΔΡΟ                                 ΣΑ ΜΕΛΘ 
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΘ                                 Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΕ 

 
ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Θ ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΘ 
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