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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 36ηης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου την 25η 

Οκτωβρίου 2022. 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282/2022  

Περίληψη  

«Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Ληξουρίου έτους 2021» 
 

Στο Ληξούρι σήμερα 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 35η 

τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, δια ζώσης  στο Δημοτικό 

Κατάστημα (αίθουσα Γερ. & Αθηνάς Τζουγανάτου, 1ος όροφος) στην οδό Παπά Χαρ. Γραικούση, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 78 του Ν.4954/2022,ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.8064/21-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 

του Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο επτά(7) 

μελών, βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (4) και ονομαστικά: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                                    1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ. ΓΑΛΑΝΟΣ                                                  2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  
3. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                                                                3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                                                                                      

                                                                                                               αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί                                                                             
                                   

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Ελευθεράτου Κατερίνα, υπάλληλος του Δήμου 

Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Ληξουρίου έτους 2021» και έθεσε στα 
μέλη τα εξής: 
 

«Σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 3 του αρ.163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 114/08.06.2006 
τεύχος Α') ορίζονται τα εξής : 
 

1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια  
μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  
έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  
το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  
ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  
ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Οικονομική  επιτροπή τα  
προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον  
απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο  
δημοτικό συμβούλιο. 

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  
συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  
οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  
και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.  

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  
(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  
προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  
το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των 
διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός 
ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων 
και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  
διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  
αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  
κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  
καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 
έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η 
έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και 
στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

Ήδη με την αριθμ. 82/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου 
εγκρίθηκε ο απολογισμός του οικ. έτους 2021 (1-1-2021 έως 31-12-2021) σύμφωνα με το 
άρθρο 40 παρ.1γ του Ν.4735/2020.  
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        Στη συνέχεια παραθέτω  στη κρίση των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα Πεπραγμένα 
της χρήσης 01-01-2021 έως 31-12-2021 του Δήμου Ληξουρίου προκειμένου να καταρτίσει η 
Οικονομική Επιτροπή τη σχετική Έκθεση Ελέγχου Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 
2021, όπως συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία, η οποία θα αποστείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
προς έγκριση και αναλυτικά:  

1.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ληξουρίου για την χρήση από 01/01/2021 έως 
31/12/2021 έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:  

 (α) Ισολογισμός: 

Το ενεργητικό του Ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 2021, ανέρχεται σε ποσό 
21.022.289,53 €, από το οποίο ποσό 18.080.372,04 € αφορά την αναπόσβεστη αξία του πάγιου 
ενεργητικού, ποσό 673.085,85 € την αξία των τίτλων πάγιας επένδυσης, ποσό 28.778.93 € την 
αξία των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, ποσό 0,51 € αφορά την αναπόσβεστη αξία 
των εξόδων εγκαταστάσεως και ποσό 2.240.052,20 € αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό του 
Δήμου.  

Το Παθητικό του Δήμου ανέρχεται αντίστοιχα σε συνολικό ποσό 21.022.289,53 €, εκ του 
οποίου, οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε ποσό 1.359.682,16 €, οι συνολικές 
προβλέψεις ανέρχονται σε ποσό 1.288.247,90 € και τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό 
18.374.359,47 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:  

α) Τα Ίδια Κεφάλαια αναλύονται σε: 1) ποσό 14.858.287,88 € που αποτελεί το κεφάλαιο του 
Δήμου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέχρι την 31/12/2021 και προέρχεται σωρευτικά τόσο από 
την Απογραφή Έναρξης 01/01/2021 του Δήμου Ληξουρίου όσο και τις μεταγενέστερες 
μεταβολές αυτού, 2) ποσό 392.297,72 € που αφορά διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 
τίτλων πάγιας επένδυσης, 3) ποσό 217.173,45 € που αφορά δωρεές παγίων, 3) ποσό 
4.813.289,02 € που αφορά το αναπόσβεστο μέρος των ληφθέντων επιχορηγήσεων παγίων 
επενδύσεων και 4) ποσό (1.906.688,60) € που αποτελεί το σωρευμένο έλλειμμα εις νέο.  

β) Οι υποχρεώσεις αναλύονται σε 1) ποσό 270.324,54 € που αφορά μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (προς το Τ.Π. & Δανείων 267.864,54 & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
2.460,00 €), 2) ποσό 1.089.357,62 € που αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές 
963.440,26 €, φόροι 15.062,56 €, ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.298,46 €, μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 9.854,92 € και πιστωτές διάφοροι 96.701,42 €).  

Το ύψος του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων όπως τελικά διαμορφώθηκε την 
31/12/2021 ύψους 20.117.003,38 €. 

 (β) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης : 

Τα έσοδα (κύκλος εργασιών) του Δήμου, ανήλθαν κατά την κλειόμενη χρήση σε ποσό 
3.541.253,58 €, έναντι ποσού 5.180.453,19 € την προηγούμενη χρήση. Η διαφορά οφείλεται 
κυρίως στην είσπραξη κατά την προηγούμενη χρήση των αποζημιώσεων από τον «ΙΑΝΟ».  

Τα έσοδα αναλυτικά προέρχονται: α) από πώληση αγαθών & υπηρεσιών ποσό 1.023.234,38 €, 
β) από φόρους πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσό 162.025,07 € και γ) από τακτικές και έκτακτες 
επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό 2.355.994,13 €.  
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Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου, ανήλθε σε ποσό 6.256.597,55 
€, έναντι ποσού 3.648.326,55 € την προηγούμενη χρήση. Η διαφορά οφείλεται κυρίως από το 
γεγονός ότι την κλειόμενη χρήση καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις από τον «ΙΑΝΟ».  

Το μικτό λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ποσό (2.715.343,97) €, έναντι 
πλεονάσματος ποσού 1.532.126,64 € την προηγούμενη χρήση. Ο Δήμος την χρήση 2021 
κατέβαλε για αποζημιώσεις για τον «ΙΑΝΟ» ποσό 2.423.587,50 €, το ποσό αυτό αποτελεί μη 
επαναλαμβανόμενο έξοδο για τον Δήμο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Δήμου, χωρίς να 
ληφθεί υπόψη το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο των αποζημιώσεων για τον «ΙΑΝΟ» ποσού 
2.423.587,50 €, καθώς και οι αποσβέσεις των παγίων 729.039,78 €, που δεν αποτελούν 
ταμειακό έξοδο αλλά υπολογιστικό, ανέρχεται σε ποσό 437.283,31 €.  

Όπως αναλυτικά προκύπτει από το Φύλλο Μερισμού Δαπανών τα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας, ανέρχονται σε ποσό 1.120.864,41 € και τα έξοδα δημοσίων σχέσεων και λοιπά 
έξοδα προβολής και εκδηλώσεων ανέρχονται σε ποσό 277.310,69 €. Οι χρεωστικοί τόκοι-έξοδα 
ανέρχονται σε ποσό 1.912,37 €, οι πιστωτικοί τόκοι-έσοδα σε ποσό 16.106,37 € και τα άλλα 
έσοδα εκμετάλλευσης σε ποσό 644.191,55 €.  

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε ποσό 525.682,58 € και αφορούν αποσβέσεις 
(έσοδα) επιχορηγήσεων που αντιστοιχούν στη χρήση. Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων 
ανέρχονται σε ποσό € 219.267,17 και αφορούν κυρίως λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων, 
που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στη χρήση.  

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε ποσό 5.343,05 € και αφορούν φορολογικά 
πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης και τόκους υπερημερίας. Τα έξοδα προηγουμένων 
χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 171.064,91 € και αφορούν αμοιβές, έξοδα και παροχές 
τρίτων (ΔΕΗ) καθώς και διάφορα έξοδα προηγουμένων χρήσεων. 

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) χρήσης ποσού 
(2.886.591,73) €, το οποίο εάν εξαιρεθούν οι αποζημιώσεις για τον «ΙΑΝΟ» συνολικού ποσού 
2.423.587,50 €, που καταβλήθηκαν στην κλειόμενη χρήση και που αποτελούν μη 
επαναλαμβανόμενο έξοδο για τον Δήμο, καθώς και οι καθαρές αποσβέσεις 203.357,20 € 
(αποσβέσεις παγίων 729.039,78 € μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων 525.682,58 €) που δεν 
αποτελούν ταμειακό έξοδο αλλά υπολογιστικό, τότε το έλλειμμα της χρήσεως ανέρχεται σε 
ποσό (259.647,03) €.  

 (γ) Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης : 

Το σύνολο των υλικών (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που αναλώθηκαν μέσα στη χρήση 
ανέρχεται σε ποσό 642.836,96 €. 

Το σύνολο των οργανικών εξόδων ενσωματωμένων ή μη στο λειτουργικό κόστος όπως 
φαίνεται και από το Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, ανήλθαν σε ποσό 7.013.848,06 €, στο 
οποίο ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις παγίων στοιχείων της χρήσης 
ποσού 729.039,78 €. 

Τα έσοδα κύριας δραστηριότητας ανήλθαν σε ποσό 3.541.253,58 € και αφορούν αναλυτικά α) 
έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων & λοιπών αποθεμάτων, β) έσοδα από πωλήσεις 
προϊόντων, γ) έσοδα από φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, δ) έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών και ε) επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Τα λοιπά οργανικά έσοδα ανήλθαν σε ποσό 644.191,55 € και τα έσοδα (τόκοι) κεφαλαίων σε 
ποσό 16.106,37 €.  
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Από τη συσχέτιση των συνολικών εσόδων του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως 
ποσού 4.201.551,50 €, πλέον των λοιπών εσόδων (εκτάκτων και προηγουμένων χρήσεων) 
744.949,75 €, ήτοι συνολικά 4.946.501,25 €, με το κόστος των εσόδων αυτών ύψους 
7.656.685,02 € και των λοιπών εξόδων (εκτάκτων και προηγουμένων χρήσεων) ποσού 
176.407,96 €, ήτοι συνολικά 7.833.092,98 € προκύπτουν τα αποτελέσματα της χρήσεως 
(έλλειμμα) ποσού -2.886.591,73 €.  

Γενικότερα με την εφαρμογή από το Δήμο Ληξουρίου του Διπλογραφικού Λογιστικού 
συστήματος, η ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου έγινε σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με την από 01/02/2005 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με αριθμό πρωτοκόλλου 
4604. Η διεκπεραίωση των συναλλαγών του Δήμου τόσο όσο αφορά τα έσοδα όσο και τα 
έξοδα, γίνεται με την έκδοση και τη λήψη των προβλεπόμενων παραστατικών από τον Ν. 4308 
και για τη νομιμότητα των δαπανών ακολουθείται ο Κ.Δ.Κ. καθώς και όλοι οι Νόμοι, τα Π.Δ. και 
οι Α.Υ.Ο. που καθορίζουν τις λεπτομέρειες για τις οικονομικές συναλλαγές. 

Ειδικότερα για την κλειόμενη χρήση 2021 πρέπει να επισημανθούν τα παρακάτω:  

Το σύνολο των ακινητοποιήσεων (πάγια στοιχεία), που καταχωρήθηκαν την παρούσα χρήση 
2021, εμφανίζονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα παγίων. 

Το σύνολο των επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις που εισπράχθηκε το έτος 2021 ανέρχεται 
στο ποσό των 577.570,37 €. Στην παρούσα χρήση 2021 υπολογίστηκαν αποσβέσεις (έσοδα) επί 
των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων ποσού 525.682,58 €, ποσό που καταχωρήθηκε σε 
λογαριασμό εκτάκτων εσόδων όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.  

Για την χρήση 2021 οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίστηκαν με τους συντελεστές 
που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013, με εξαίρεση τα πάγια κοινής χρήσεως που 
αποσβέστηκαν με βάσει την 12ετία. Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν. 

Κατά το τρέχον έτος 2021 τα πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν ή τα έργα που ολοκληρώθηκαν 
αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως. 

Οι συμμετοχές του Δήμου αναλύονται ως εξής:  

α/α Συμμετοχή %
Αξία 

κτήσεως

Σχηματισθείσα 

πρόβλεψη

Καθαρή 

θέση 

31/12/2021

Απομείωση 

αξίας 

31/12/2021

Λογιστική 

Αξία 

31/12/2021

1

Συμμετοχή στη διαδημοτική επιχ. 

καθαριότητας 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.Υ.Α.Κ. 1,38% 226.515,91 0,00 54.771,01 171.744,90 226.515,91

4

Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική 

Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων 

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

5

Συμμετοχή στην αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία "Δίκτυο 

Συνεργασίας Δήμων Κεφαλλονιάς 

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

6

Συμμετοχή στην εταιρεία "ΟΤΑ 

ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

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

7

Συμμετοχή σε «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 3,00% 4.470,00 0,00 1.920,03 2.549,97 4.470,00

746.125,91 -51.226,88 274.393,65 422.495,66 694.899,03Υπόλοιπο  
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Το σύνολο του προσωπικού του δήμου αναλύεται στο προσάρτημα.  

Οι αποζημιώσεις και τα έξοδα των αιρετών ανήλθαν κατά το 2021 σε συνολικό ποσό 
179.889,47 €, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. 

Με βάση τον Απολογισμό του Δήμου, οι συνολικές πληρωμές στη χρήση 2021 ανήλθαν σε ποσό 
7.968.172,53 €. Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2021 ανήλθε στο ποσό των 
8.273.026,66 €. (όπου περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 
2.468.530,93 €). Το χρηματικό υπόλοιπο τέλους της χρήσεως 2021, βάσει του απολογισμού, 
ανέρχεται σε ποσό 304.854,13 € και συμφωνεί με το υπόλοιπο της Γενικής Λογιστικής κατά την 
31.12.2021. 

Με βάση την παρούσα έκθεση το προσάρτημα και τον Ισολογισμό και Αποτελέσματα χρήσεως 
προτείνεται η έγκριση των  οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2021.  

  Ο Πρόεδρος Ο.Ε.           Ο Αντιπρόεδρος Ο.Ε.                            Τα Μέλη Ο.Ε.  

 

   Επισυνάπτεται  πίνακας μεταβολών παγίων στοιχείων  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Χρήση 2021

ΑΝΑΠΟΣΒ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΑ ΤΗΣ

31/12/2020 ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2021 31/12/2020 ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒ. 31/12/2021 31/12/2021

2021 2021 2021 2021

10 Οικόπεδα 12.828.688,00 12.828.688,00 12.828.688,00

10.04 & 

10.06

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία 

Αγροί, Φυτείες, Δάση
1.367.999,08 1.367.999,08 1.367.999,08

17.11
Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής 

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

17.31 Οδοί-Οδοστρώματα κοινής 

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

17.51
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

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

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις 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
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως

17.71 Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού 

κοινής χρήσεως

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

17.90 Λοιπές μόνιμες εγκατάστασεις 

κοινής χρήσεως
3.595.460,22 3.595.460,22 3.371.837,12 36.558,96 3.408.396,08 187.064,14

12

Μηχανήματα - Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις λοιπός 

μηχανολογικός εξόπλισμός

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

13 Μεταφορικά μέσα 586.826,19 586.826,19 533.558,81 7.596,80 541.155,61 45.670,58

14 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 952.735,46 64.021,63 1.016.757,09 676.884,89 42.499,13 719.384,02 297.373,07

15 Ακιν.Υπο Εκτελ. & Προκ.ΠΣ 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
Ασωματες Ακινητοποιήσεις & 

Εξοδα Πολυετούς Απόσβεσης
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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΚΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΑΠΟ Κ.Α. 15 

ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕ

Σ ΑΠΟ Κ.Α. 

15 ΣΤΑ 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΝΞΝ46ΜΓ3Ξ-ΗΡ8



 

2. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 
1. ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» 

. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 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 περίπτ. 21. και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό 
να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η 
παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της 
παρεκκλίσεως αυτής. 

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση. 

 (β) Άρθρο 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 υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

(γ) Άρθρο 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 συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 (α) Άρθρο 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 και τα έξοδα εγκαταστάσεως, 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. 

(1α) Η αξία κτήσεως κατά την 31.12.2021 των λογαριασμών «Γήπεδα-Οικόπεδα» ευρώ 
12.828.688,00, «Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία Αγροί, Φυτείες Δάση» ευρώ 1.367.999,08 και 
«Κτίρια και τεχνικά έργα» ευρώ 9.929.489,74, προήλθε από την απογραφή έναρξης πλέον τις 
προσθήκες της παρούσας χρήσεως και των προηγούμενων χρήσεων.  
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(1β) Οι αξίες των παγίων κοινής χρήσεως κατά την 31.12.2021 εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς (Γ-ΙΙ-1α) «Πλατείες – Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως» ευρώ 1.891.720,42 , 
(Γ-ΙΙ-1β) «Οδοί – Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» ευρώ 9.626.606,16 , (Γ-ΙΙ-1γ) «Πεζοδρόμια 
κοινής χρήσεως» ευρώ 1.507.285,67 , (Γ-ΙΙ-3α) «Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως» 
ευρώ 0,00,(Γ-ΙΙ-3β)«Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως» ευρώ 370.649,83 και 
(Γ-ΙΙ-3γ)«Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως» ευρώ 3.595.460,22, προήλθαν, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών, από την απογραφή όπως προσδιορίσθηκαν με βάση το υλοποιηθέν 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου των προηγούμενων χρήσεων πλέον τις προσθήκες της χρήσεως 
και των προηγούμενων χρήσεων. 

(2) Η αξία κτήσεως των συμμετοχών σε Δημοτικές επιχειρήσεις ανήλθε σε ευρώ 746.125,91 και 
μειώνονται με τις σχηματισθείσες προβλέψεις υποτίμησης ποσού ευρώ 51.226,88, ενώ 
υπάρχουν και οφειλόμενες δόσεις κεφαλαίου ύψους 21.813,18 ευρώ. 

 (3)Αποθέματα κατά την 31.12.2021 δεν υπάρχουν. 

 (β) Άρθρο 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 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) Άρθρο 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) Άρθρο 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 πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

(β) Άρθρο 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 επισυναπτόμενο πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

Οι συμμετοχές του Δήμου και η αποτίμηση αυτών αναλύονται κατωτέρω. 
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 (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) Άρθρο 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 υπάρχουν τέτοια κονδύλια (Β.3 & Γ.Ι.1) 

Ο λογαριασμός (Β.1,Β.4) «Έξοδα εγκαταστάσεως», αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 
Αξία 
κτήσεως 
1.1.2021 

Προσθήκες 
Χρήσεως 
2021 

Αξία 
κτήσεως 
31.12.2021 

Αποσβέσεις 
έως 
31.12.2021 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 
31.12.2021 

Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως 

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

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

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΡΑΦΑ 

 (α) Άρθρο 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 συμμετέχει στις παρακάτω Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: 

 

ΑΔΑ: 9ΝΞΝ46ΜΓ3Ξ-ΗΡ8



α/α Συμμετοχή %
Αξία 

κτήσεως

Σχηματισθείσα 

πρόβλεψη

Καθαρή 

θέση 

31/12/2021

Απομείωση 

αξίας 

31/12/2021

Λογιστική 

Αξία 

31/12/2021

1

Συμμετοχή στη διαδημοτική επιχ. 

καθαριότητας 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.Υ.Α.Κ. 1,38% 226.515,91 0,00 54.771,01 171.744,90 226.515,91

4

Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική 

Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων 

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

5

Συμμετοχή στην αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία "Δίκτυο 

Συνεργασίας Δήμων Κεφαλλονιάς 

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

6

Συμμετοχή στην εταιρεία "ΟΤΑ 

ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

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

7

Συμμετοχή σε «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 3,00% 4.470,00 0,00 1.920,03 2.549,97 4.470,00

746.125,91 -51.226,88 274.393,65 422.495,66 694.899,03Υπόλοιπο  

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και 
χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους 
στο τέλος της χρήσεως. 

Δείτε ανάλυση σε παρ.(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 συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

 (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 αποθέματα. 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Κεφάλαιο του Δήμου ποσού ευρώ 14.858.287,88 προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ των 
στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις κατά την απογραφή έναρξης 01/01/2021, 
πλέον ή μείον τις διορθώσεις επί της απογραφής έναρξης που προέκυψαν και έγιναν την τόσο 
στην χρήση 2020, όσο και στην χρήση 2021. Συγκεκριμένα χρήση 2021 προέκυψε μεταβολή - 
αύξηση του κεφαλαίου του Δήμου με το ποσό ευρώ 87.370,72, που οφείλεται σε ισόποση 
λήψη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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 (α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές 
προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν προβλέψεις που προέρχονται από την απογραφή έναρξης 
1.1.2021 και αναλύονται ως εξής: 

Πρόβλεψη  Χρήση2021 Χρήση 2020 

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 629.848,94 629.848,94 

Προβλέψεις για αποκατάσταση ζημιών από 
σεισμό 620.000,00 620.000,00 

Σύνολο 1.249.848,94 1.249.848,94 

 (β) Άρθρο 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. 

Οι υποχρεώσεις του Δήμου που η προθεσμία εξόφλησής τους είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) 
ετών ανέρχονται σε ποσό ευρώ 38.807,14 και αφορούν δόσεις δανείου στο Τ.Π. & Δανείων και 
αποτελούν μέρος των κατωτέρω μακροπροθέσμων υποχρεώσεων δανείων 

 
31.12.2021 31.12.2020 

Μακροπρόθεσμο μέρος δανείου από Τ.Π. και 
Δανείων 

267.864,54 255.545,93 

Βραχυπρόθεσμο μέρος Τ.Π. και Δανείων 9.854,92 22.173,53 

Σύνολο 277.719,46 277.719,46 

Με την υπ. αριθμ. πρωτ.: (0)83116_20/13.10.2020 έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης: Δ7 
Δανείων Τ.Ν. & Π.Α. Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων Γ Απόδοσης Προϊόντος Δανείου & 
Δ' Εξυπηρέτησης Δανείων, σχετικά με την απόφαση κατανομής της περιουσίας του 
καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς, μας ενημέρωσαν ότι για το Δάνειο του Δήμου Ληξουρίου 
τα εξής:  

1. Με το υπ'αριθμ. 13/2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αργοστολιού - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ενοποιήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 31/12/2016 των «ΔΗΜΩΝ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», κατόπιν αιτήματος αναχρηματοδότησης του τότε Δήμου Κεφαλληνίας και 
προέκυψε νέο δάνειο - ενιαίο και αδιαίρετο - ποσού € 3.371.391,56, 

2. Η εξυπηρέτηση του δανείου αυτού - ενιαίο και αδιαίρετο -, διενεργείται μέσω 
παρακράτησης από τους διερχόμενους ΚΑΠ του Δήμου Αργοστολιού δηλαδή του Δήμου που 
αποτέλεσε την έδρα του καταργούμενου Δήμου Κεφαλληνίας, 

3. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 18 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. A 79-8- 2019), είναι 
απαραίτητο να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αργοστολιού και των 
λοιπών εμπλεκομένων νεοσύστατων Δήμων (Σάμης & Ληξουρίου), ώστε να συμμετέχουν στην 
ετήσια τοκοχρεολυτική δόση του εν λόγω δανείου σύμφωνα με τα ποσοστά που αναφέρονται 
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στο ως άνω (β) σχετικό, δηλαδή: ο Δήμος Σάμης με 5,46% (1,60%+3,86%) και ο Δήμος 
Ληξουρίου με 10,87%, και απόδοση των αντίστοιχων ποσών στο Δήμου Αργοστολιού και 

4. Το επιτόκιο του εν λόγω δανείου σύμφωνα με το δανειστικό συμβόλαιο είναι σταθερό 5,02% 
για τα τρία έτη χρόνια ήτοι 2017 έως 2019, σταθερό 6,03% για τα επόμενο επτά έτη ήτοι 2020 
έως 2026 και κυμαινόμενο με βάση euribor διμήνου πλέον περιθωρίου 4,30% προσαρμοζόμενο 
για τα υπόλοιπα 2 έτη ήτοι 2027 έως 2029. Η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση αναλύεται σε 
€380.807,82 για τα τρία πρώτα χρόνια (2017 - 2019), σε €397.939,12 για τα επόμενα επτά 
χρόνια (2020 - 2026) και €388.374,66 (ενδεικτική) για τα υπόλοιπα 2 χρόνια (2027 - 2028). 

Μέχρι συντάξεως της παρούσας έκθεσης είχε συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Ληξουρίου και του Δήμου Αργοστολίου. Ο Δήμος Ληξουρίου έχει εμφανίσει τους 
αναλογούντες τόκους και το ποσό που αντιστοιχεί στα χρεολύσια που κατέβαλε ο Δήμος 
Αργοστολίου ως υποχρέωση προς αυτόν.  

Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. (0)97192_20/26.11.2020 έγγραφό του το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ενημέρωσε το Δήμο Αργοστολίου ότι θα γίνει αναστολή παρακράτησης 
ενδεκατημορίων για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 έναντι 
τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί σε Ο.Τ.Α. α’ και α- βαθμού 
αποκλειστικά από πόρους του Τ. Π. και Δανείων. Η παρακράτηση αυτών θα γίνει 
μεταγενέστερα άτοκα σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2022 και εξής. 

 (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) Άρθρο 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. 

Δεν υπάρχουν. 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

 (α) Άρθρο 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.  

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 (α) Άρθρο 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 αυτών. Οι 
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εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, 
αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

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 και οι δαπάνες των Αιρετών στη χρήση 2021 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των ευρώ 
179.889,47, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. 

(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 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) Άρθρο 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 75 άτομα  

 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

- Τακτικό προσωπικό: 

Μόνιμο 32  

Μετακλητοί (Ειδ. θέσεων) 3  

- Με Σύμβαση: 

Αορίστου χρόνου 7  

Ορισμένου χρόνου 33  

Σύνολο 75  

 (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 

ΑΔΑ: 9ΝΞΝ46ΜΓ3Ξ-ΗΡ8



 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Ευρώ 619.420,78 

 

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρ. 

« 124.766,47 

 

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων 

« 56.472,47 

 

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί 
σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 
ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.) 

« 283.866,46 

 

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και 
Κοινοτήτων κοινωνικ. 

« 278.006,15 

 
Σύνολο Ευρώ 1.362.532,33 

 (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) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα», «έκτακτα κέρδη» 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  

Ανάλυση: 

- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων  Ευρώ 525.682,58 

Σύνολο Ευρώ 525.682,58 

 (2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  

Ανάλυση: 

- Τακτικά έσοδα παρελθόντων « 82.540,36 

- Έκτακτα έσοδα παρελθόντων « 135.427,27 

- Έσοδα από επιστροφές « 1.299,54 

Σύνολο Ευρώ 219.267,17 
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 (3) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

Ανάλυση: 

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
χρήσης 

« 
5.120,00 

- Τόκοι Υπερημερίας χρήσης « 223,05 

Σύνολο Ευρώ 5.343,05 

 (4) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  

Ανάλυση: 

- Έξοδα προηγουμένων χρήσεων « 171.064,91 

Σύνολο Ευρώ 171.064,91 

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 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. 

 

Οι νομικές υποθέσεις και διεκδικήσεις του Δήμου έχουν ως εξής:  

2. Σύμφωνα με την από 13/12/2021 επιστολή του δικηγόρου κ. Κων/νου Πετούμενου ο 
Δήμος Ληξουρίου (ως ειδικός διάδοχος του Δήμου Κεφαλλονιάς) έχει ασκήσει ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την από 7.5.2018 αγωγή ερμηνείας βουλήσεως του 
διαθέτη Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου (όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 8.4.1987 ιδιόγραφη 
διαθήκη του). Για την οποία, εκδόθηκε η υπ’αριθμ.3746/15.11.2019 Απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία έγινε δεκτή η κατατεθείσα ως άνω αγωγή 
του Δήμου Ληξουρίου (πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς), αναγνωρίζοντας ότι ο Δήμος Ληξουρίου, 
«...απέκτησε: α) από το χρόνο θανάτου του Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου - Τζανή του 
Στυλιανού στις 13-5-1993, υπό τη μορφή άμεσης κληροδοσίας, την ψιλή κυριότητα επί των 
14.574 ονομαστικών μετοχών της εναγόμενης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ’», και β) από το χρόνο θανάτου της Σουζάνας Τυπάλδου Γιάϊς, 
στις 13-2-2016, υπό τη μορφή κληροδοσίας, την πλήρη κυριότητα επί των ανωτέρω 14.574 
ανωνύμων πλέον μετοχών της πρώτης των εναγομένων εταιρείας, με ειδικότερο ταχθέντα 
κοινωφελή σκοπό μέρος των κερδών της εταιρείας να διατίθενται για να σπουδάζουν δύο 
νέοι προερχόμενοι από την Κεφαλλονιά». 

Κατά της ως άνω υπ’αριθμ.3746/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, 
ασκήθηκε η με ΓΑΚ 707/24.01.2020 και ΕΑΚ 59/24.01.2020 έφεση των αντιδίκων, η συζήτηση 
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της οποίας, κατόπιν αναβολών (λόγω των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τον 
COVID-19), έλαβε χώρα ενώπιον του Εφετείου Πειραιά στις 20 Μαΐου 2021.  

Με την εκδοθείσα υπ’αριθμ. 383/2021 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς εξαφανίστηκε η 
υπ’αριθμ. 3746/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία επιδικάστηκε ως 
δικαστική δαπάνη υπέρ των αντιδίκων το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (25.000€) και 
για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας. Η υπόψη δευτεροβάθμια απόφαση του Εφετείου 
Πειραιώς δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί στο Δήμο Ληξουρίου.  

Ο Δήμος προέβη στην προσβολή της υπ’αριθμ. 383/2021 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς 
δι’ ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία θα συζητηθεί τον 
Οκτώβριο του 2023. Συγχρόνως, δε ασκήθηκε και σχετική αίτηση αναστολής της 
εκτελεστότητας της ως άνω αποφάσεως (383/2021), ενώπιον του Συμβουλίου Αναστολών του 
Αρείου Πάγου, καθώς και σχετικό αίτημα Προσωρινής Διαταγής σε ό,τι αφορά το επιδικασθέν 
ποσό των δικαστικών εξόδων, η οποία και έγινε δεκτή με σχετική απόφαση.  

Σύμφωνα με την από 17.10.2022 επιστολή του δικηγόρου κ. Κων/νου Πετούμενου, 
πιθανολογείται κατά ποσοστό 50% η θετική έκβαση της υπόθεσης για τον Δήμο. 

Επίσης στην από 17.10.2022 επιστολή του δικηγόρου κ. Κων/νου Πετούμενου, αναφέρεται ότι 
δεν έχει τεθεί υπόψη του κάποιο εμπράγματο βάρος επί των γηπέδων και κτιρίων που ο Δήμος 
Ληξουρίου έχει στην κυριότητά του και γενικώς δεν γνωρίζει περί εμπράγματων βαρών επί 
γηπέδων και κτιρίων ή νόμιμων τίτλων επί ακινήτων του Δήμου Ληξουρίου. 

2. Ο Δήμος Ληξουρίου, σύμφωνα με την από 14/10/2022 επιστολή της δικηγόρου κ. 
Αγγελικής Δελλαπόρτα θα προχωρήσει άμεσα δικαστικά ώστε να αναγνωριστεί η κυριότητα 
του και να διορθωθούν οι αρχικές ανακριβείς εγγραφές του Κτηματολογικού γραφείου 
Ληξουρίου σε ακίνητα, που βρίσκονται στην κτηματική του περιφέρεια, και συγκεκριμένα: 

• Σε ακίνητο στον Άγιο Δημήτριο Ληξουρίου, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, 
το οποίο φαίνεται «αγνώστου ιδιοκτησίας», επιφανείας 1982 τ.μ., με αριθμό ΚΑΕΚ 
250370402007. 

• Σε πλατεία-πολιτιστικό κέντρο στα Λουκεράτα, επιφανείας 352 τ.μ., με ΚΑΕΚ 
250370502024, το οποίο φαίνεται αγνώστου ιδιοκτησίας. 

• Σε οικόπεδο σχολείου στα Λουκεράτα επιφανείας 1037 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 
250370502015, το οποίο φαίνεται «αγνώστου ιδιοκτησίας» 

• Στα δημοτικά Σφαγεία στη θέση Υπαπαντή Ληξουρίου Κεφαλληνίας, με ΚΑΕΚ 
250371012019/0/0, έχει επιφάνεια σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 6.130 τ.μ. το οποίο 
φαίνεται ως «αγνώστου ιδιοκτησίας» 

Επιπλέον υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις καταπάτησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου: 

• Για το κτίριο του πρώην «Τουριστικού Περιπτέρου», το οποίο ευρίσκεται στα 
Μιχαλιτσάτα Δήμου Ληξουρίου, για το οποίο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Μιχαλιτσάτων 
αξιώνει δικαιώματα και 

• Για το ακίνητο το οποίο ευρίσκεται στη θέση Κατσαμάνη-Άγιοι Απόστολοι-Δεμπονεράτα 
Δήμου Ληξουρίου, εντός του οποίου στεγαζόταν το πρώην αγροτικό Κτηνιατρείο, 
υπηρεσία η οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 258/2000 πράξη της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Κεφαλληνίας, έχει καταργηθεί και το οποίο εμφαίνεται στο Κτηματολόγιο ως 
ακίνητο του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Για τα ανωτέρω ακίνητα θα κατατεθούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 
αναγνωριστική αγωγή, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Ληξουρίου. 

3. Επίσης σύμφωνα με την από 14/10/2022 επιστολή της κ. Αγγελικής Δελλαπόρτα 
εκκρεμούν και οι κάτωθι υποθέσεις: 

• Αγωγή της εταιρείας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε." κατά του Δήμου 
Ληξουρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με την οποία 
αιτείται από το Δήμο το ποσό των 50.814,59 ευρώ με το νόμιμο τόκο. Η αγωγή έχει 
συζητηθεί και αναμένεται απόφαση. 

• Ο Δήμος Ληξουρίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας κατά των Αικατερίνης Πυλαρινού-Σταματελάτου κ.λ.π., για την 
αναγνώριση κοινοτικού δρόμου που στα κτηματολογικά φύλλα φαίνεται ως τμήματα 
ιδιοκτησιών, η οποία δεν έχει συζητηθεί ακόμη. 

• Η από 14-01-2020 αγωγή του Νικολάου Μαρούλη του Ευαγγελοδιονυσίου κατά του 
Δήμου Ληξουρίου με την οποία αιτείται από το Δήμο Ληξουρίου αποζημίωση ύψους 
96.312,28 ευρώ, επί της οποίας έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. Α488/2022 μη οριστική 
απόφαση, με την οποία το δικαστήριο διατάσσει τα διάδικα μέρη να προσκομίσουν 
πρόσθετα στοιχεία. 

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων και κτιρίων που ο Δήμος έχει στην 
κυριότητά του και για τα οποία κατέχει νομίμως τίτλους. 

5. Ο Δήμος για δικαστικές εκκρεμότητες που έχει και που προέρχονται από το 
διασπασθέντα Δήμο Κεφαλλονιάς έχει λάβει εξ απογραφής σωρευτική πρόβλεψη 
ποσού € 628.060,00.  

Δήμαρχος        Αναπληρωτης  Προϊστάμενος        Αναπλ. Προιστάμενος Τμήματος 
                         Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών             Πρου/σμού- λογιστηρίου                  
      

                                                                                           
3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ   31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
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ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

3η ΧΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 - 31/12/2021 )

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021  Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2020 χρήσεως 2021 χρήσεως 2020

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Ι. Κεφάλαιο 14.858.287,88 14.770.917,16 -87.370,72

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 628.817,49 628.816,98 0,51 628.699,69 628.699,19 0,50 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -

628.817,49 628.816,98 0,51 628.699,69 628.699,19 0,50 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων -

Δωρεές παγίων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 392.297,72 392.297,72

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3. Δωρεές παγίων 217.173,45 217.173,45

1.  Γήπεδα-Οικόπεδα 12.828.688,00 0,00 12.828.688,00 12.828.688,00 0,00 12.828.688,00 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.813.289,02 4.761.401,23

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής 5.422.760,19 5.370.872,40

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

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 9.626.606,16 9.282.494,35 344.111,81 9.626.606,16 9.105.018,02 521.588,14 IV. Αποτελέσματα εις νέο

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 1.507.285,67 1.465.713,55 41.572,12 1.507.285,67 1.424.905,35 82.380,32 Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως -2.886.591,73 972.062,12

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία Αγροί, Φυτείες, Δάση 1.367.999,08 0,00 1.367.999,08 1.367.999,08 0,00 1.367.999,08 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ. Χρήσεων 979.903,13 7.841,01

3. Κτίρια και τεχνικά Έργα 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. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

     κοινής χρήσεως 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. Λοιπές μόνιμες εγκατάστασεις κοινής χρήσεως 3.595.460,22 3.408.396,08 187.064,14 3.595.460,22 3.371.837,12 223.623,10

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 623.882,06 373.935,31 249.946,75 374.164,66 369.289,86 4.874,80 1.  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

5. Μεταφορικά μέσα 586.826,19 541.155,61 45.670,58 586.826,19 533.558,81 53.267,38      λόγω εξόδου από την υπηρεσία 38.398,96 38.398,96

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.016.757,09 719.384,02 297.373,07 891.256,64 676.884,89 214.371,75 2. Λοιπές προβλέψεις 1.249.848,94 1.249.848,94

7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 335.962,96 0,00 335.962,96 42.337,99 0,00 42.337,99 1.288.247,90 1.288.247,90

Σύνολο ακινητοποιήσεων (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. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

απαιτήσεις 1.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.460,00 2.460,00

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 746.125,91 746.125,91 3. Δάνεια από Τ.Π. & Δανείων 267.864,54 255.545,93

    Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 51.226,88 51.226,88 270.324,54 258.005,93

               Οφειλόμενες δόσεις 21.813,18 673.085,85 21.813,18 673.085,85

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 28.778,93 28.778,93 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

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

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 15.062,56 7.498,72

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 18.782.236,82 18.832.098,39 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.298,46 4.575,05

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     πληρωτέες στην επόμενη χρήση 9.854,92 22.173,53

ΙΙ. Απαιτήσεις 8. Πιστωτές διάφοροι 96.701,42 42.430,52

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.763.075,43 2.827.485,03 1.089.357,62 633.780,12

    Μείον: Προβλέψεις 828.060,00 1.935.015,43 828.060,00 1.999.425,03

5. Χρεώστες διάφοροι 182,64 1.671,79 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.359.682,16 891.786,05

1.935.198,07 2.001.096,82

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 3.549,48 6.804,56

3. Κατάθεσεις όψεως και προθεσμίας 301.304,65 2.461.726,37

304.854,13 2.468.530,93

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 2.240.052,20 4.469.627,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 21.022.289,53 23.301.726,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 21.022.289,53 23.301.726,64

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 20.117.003,38 13.942.575,88 2. Πιστωτικοί λογ/σμοι Δημοσίου Λογιστικού 20.117.003,38 13.942.575,88

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

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 χρήσεως 2021 χρήσεως 2020 

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.023.234,38 808.217,21 Καθαρά Αποτελέσματα (έλλειμμα) Χρήσεως -2.886.591,73 972.583,96

2. Έσοδα από φόρους-εισφόρες-πρόστιμα-προσαυξήσεις 162.025,07 101.114,80 Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων 979.903,13 7.841,01

3. Τακτικές & έκτακτες επιχορηγήσεις από κρατικό προυπολογισμό 2.355.994,13 4.271.121,18 Σύνολο -1.906.688,60 980.424,97

3.541.253,58 5.180.453,19 Μείον: Φόρος εισοδήματος 0,00 521,84

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 6.256.597,55 3.648.326,55 Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο -1.906.688,60 979.903,13

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.715.343,97 1.532.126,64

Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως 644.191,55 236.823,75

Σύνολο -2.071.152,42 1.768.950,39

Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.120.864,41 1.051.247,27

            3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 277.310,69 1.398.175,10 393.417,31 1.444.664,58

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.469.327,52 324.285,81

4. Πιστωτικοί τόκοι 16.106,37 2.573,46

ΜEION:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα 1.912,37 14.194,00 12.702,83 -10.129,37

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.455.133,52 314.156,44

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα

                1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 525.682,58 525.682,58

                3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 219.267,17 234.470,35

744.949,75 760.152,93

                     Μείον:

                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 5.343,05 4.215,61

                3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 171.064,91 176.407,96 568.541,79 97.509,80 101.725,41 658.427,52

Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) -2.886.591,73 972.583,96

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 729.039,78 1.017.477,19

             Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

                         στο λειτουργικό κόστος 729.039,78 0,00 1.017.477,19 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ -2.886.591,73 972.583,96

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

ΑΔΤ    ΑΒ 826720

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α’ΤΑΞΗΣ 1694

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΠΑΓΩΝΗΣ

ΑΔΤ   ΑΒ 826431 ΑΔΤ ΑΕ 781269

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31 Δεκεμβρίου 2021 (Περίοδος 01/1/2021 - 31/12/2021)

Ληξούρι, ... Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σημείωση: Την παρούσα χρήση προέκυψε μεταβολή - αύξηση του κεφαλαίου του Δήμου με το ποσό ευρώ87.370,72. Η μεταβολή αυτή προέκυψε από ληφθείσα επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.
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Ύστερα  από τα παραπάνω προτείνεται στην οικονομική Επιτροπή Δήμου Ληξουρίου 
η λήψη απόφασης :  

1. Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ληξουρίου για τον 
ισολογισμό οικονομικού έτους  2021 ( 1-1-2021 έως 31-12-2021 ) και για τους 
λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και γενικής εκμετάλλευσης του Δήμου 
Ληξουρίου  

2. Τη σύνταξη έκθεσης για τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και γενικής εκμετάλλευσης του Δήμου 
Ληξουρίου προκειμένου να σταλεί  για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο , 
και 

3. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου 
Ληξουρίου για το οικονομικό έτος  2021 προκειμένου να σταλεί για έγκριση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

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

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

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

• Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 

• Τα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 όπως υποβλήθηκαν 

από την αρμόδια υπηρεσία 

• Την αριθμ.  242/2020 (ΑΔΑ: 6Ρ6Ξ46ΜΓ3Ξ-89Ι) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2021 

• Την αριθμ.  5493/8-3-2021( ΑΔΑ: 9ΔΧΘΟΡ1Φ-ΞΜΔ) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός έτους 2021.  

• Την εισήγηση του Προέδρου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(θετικές ψήφοι:4) 

 

Α. Εγκρίνει ως έχουν τις οικονομικές καταστάσεις για τον ισολογισμό έτους 2021 (01-01-2021 

έως 31-12-2021) και για τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και γενικής 

εκμετάλλευσης του Δήμου Ληξουρίου. 

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. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ληξουρίου για την χρήση από 01/01/2021 
έως 31/12/2021 έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:  

 (α) Ισολογισμός: 

Το ενεργητικό του Ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 2021, ανέρχεται σε ποσό 
21.022.289,53 €, από το οποίο ποσό 18.080.372,04 € αφορά την αναπόσβεστη αξία του πάγιου 
ενεργητικού, ποσό 673.085,85 € την αξία των τίτλων πάγιας επένδυσης, ποσό 28.778.93 € την 
αξία των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, ποσό 0,51 € αφορά την αναπόσβεστη αξία 
των εξόδων εγκαταστάσεως και ποσό 2.240.052,20 € αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό του 
Δήμου.  

Το Παθητικό του Δήμου ανέρχεται αντίστοιχα σε συνολικό ποσό 21.022.289,53 €, εκ του 
οποίου, οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε ποσό 1.359.682,16 €, οι συνολικές 
προβλέψεις ανέρχονται σε ποσό 1.288.247,90 € και τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό 
18.374.359,47 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:  

α) Τα Ίδια Κεφάλαια αναλύονται σε: 1) ποσό 14.858.287,88 € που αποτελεί το κεφάλαιο του 
Δήμου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέχρι την 31/12/2021 και προέρχεται σωρευτικά τόσο από 
την Απογραφή Έναρξης 01/01/2021 του Δήμου Ληξουρίου όσο και τις μεταγενέστερες 
μεταβολές αυτού, 2) ποσό 392.297,72 € που αφορά διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 
τίτλων πάγιας επένδυσης, 3) ποσό 217.173,45 € που αφορά δωρεές παγίων, 3) ποσό 
4.813.289,02 € που αφορά το αναπόσβεστο μέρος των ληφθέντων επιχορηγήσεων παγίων 
επενδύσεων και 4) ποσό (1.906.688,60) € που αποτελεί το σωρευμένο έλλειμμα εις νέο.  

β) Οι υποχρεώσεις αναλύονται σε 1) ποσό 270.324,54 € που αφορά μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (προς το Τ.Π. & Δανείων 267.864,54 & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
2.460,00 €), 2) ποσό 1.089.357,62 € που αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές 
963.440,26 €, φόροι 15.062,56 €, ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.298,46 €, μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 9.854,92 € και πιστωτές διάφοροι 96.701,42 €).  

Το ύψος του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων όπως τελικά διαμορφώθηκε 
την 31/12/2021 ύψους 20.117.003,38 €. 

 (β) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης : 

Τα έσοδα (κύκλος εργασιών) του Δήμου, ανήλθαν κατά την κλειόμενη χρήση σε ποσό 
3.541.253,58 €, έναντι ποσού 5.180.453,19 € την προηγούμενη χρήση. Η διαφορά οφείλεται 
κυρίως στην είσπραξη κατά την προηγούμενη χρήση των αποζημιώσεων από τον «ΙΑΝΟ».  

Τα έσοδα αναλυτικά προέρχονται: α) από πώληση αγαθών & υπηρεσιών ποσό 1.023.234,38 €, 
β) από φόρους πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσό 162.025,07 € και γ) από τακτικές και 
έκτακτες επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό 2.355.994,13 €.  

Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου, ανήλθε σε ποσό 6.256.597,55 
€, έναντι ποσού 3.648.326,55 € την προηγούμενη χρήση. Η διαφορά οφείλεται κυρίως από το 
γεγονός ότι την κλειόμενη χρήση καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις από τον «ΙΑΝΟ».  

Το μικτό λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ποσό (2.715.343,97) €, έναντι 
πλεονάσματος ποσού 1.532.126,64 € την προηγούμενη χρήση. Ο Δήμος την χρήση 2021 
κατέβαλε για αποζημιώσεις για τον «ΙΑΝΟ» ποσό 2.423.587,50 €, το ποσό αυτό αποτελεί μη 
επαναλαμβανόμενο έξοδο για τον Δήμο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Δήμου, χωρίς να 
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ληφθεί υπόψη το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο των αποζημιώσεων για τον «ΙΑΝΟ» ποσού 
2.423.587,50 €, καθώς και οι αποσβέσεις των παγίων 729.039,78 €, που δεν αποτελούν 
ταμειακό έξοδο αλλά υπολογιστικό, ανέρχεται σε ποσό 437.283,31 €.  

Όπως αναλυτικά προκύπτει από το Φύλλο Μερισμού Δαπανών τα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας, ανέρχονται σε ποσό 1.120.864,41 € και τα έξοδα δημοσίων σχέσεων και λοιπά 
έξοδα προβολής και εκδηλώσεων ανέρχονται σε ποσό 277.310,69 €. Οι χρεωστικοί τόκοι-
έξοδα ανέρχονται σε ποσό 1.912,37 €, οι πιστωτικοί τόκοι-έσοδα σε ποσό 16.106,37 € και τα 
άλλα έσοδα εκμετάλλευσης σε ποσό 644.191,55 €.  

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε ποσό 525.682,58 € και αφορούν αποσβέσεις 
(έσοδα) επιχορηγήσεων που αντιστοιχούν στη χρήση. Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων 
ανέρχονται σε ποσό € 219.267,17 και αφορούν κυρίως λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων, 
που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στη χρήση.  

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε ποσό 5.343,05 € και αφορούν φορολογικά 
πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης και τόκους υπερημερίας. Τα έξοδα προηγουμένων 
χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 171.064,91 € και αφορούν αμοιβές, έξοδα και παροχές 
τρίτων (ΔΕΗ) καθώς και διάφορα έξοδα προηγουμένων χρήσεων. 

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) χρήσης ποσού 
(2.886.591,73) €, το οποίο εάν εξαιρεθούν οι αποζημιώσεις για τον «ΙΑΝΟ» συνολικού ποσού 
2.423.587,50 €, που καταβλήθηκαν στην κλειόμενη χρήση και που αποτελούν μη 
επαναλαμβανόμενο έξοδο για τον Δήμο, καθώς και οι καθαρές αποσβέσεις 203.357,20 € 
(αποσβέσεις παγίων 729.039,78 € μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων 525.682,58 €) που δεν 
αποτελούν ταμειακό έξοδο αλλά υπολογιστικό, τότε το έλλειμμα της χρήσεως ανέρχεται σε 
ποσό (259.647,03) €.  

 (γ) Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης : 

Το σύνολο των υλικών (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που αναλώθηκαν μέσα στη χρήση 
ανέρχεται σε ποσό 642.836,96 €. 

Το σύνολο των οργανικών εξόδων ενσωματωμένων ή μη στο λειτουργικό κόστος όπως 
φαίνεται και από το Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, ανήλθαν σε ποσό 7.013.848,06 €, 
στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις παγίων στοιχείων της χρήσης 
ποσού 729.039,78 €. 

Τα έσοδα κύριας δραστηριότητας ανήλθαν σε ποσό 3.541.253,58 € και αφορούν αναλυτικά α) 
έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων & λοιπών αποθεμάτων, β) έσοδα από πωλήσεις 
προϊόντων, γ) έσοδα από φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, δ) έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών και ε) επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Τα λοιπά οργανικά έσοδα ανήλθαν σε ποσό 644.191,55 € και τα έσοδα (τόκοι) κεφαλαίων σε 
ποσό 16.106,37 €.  

Από τη συσχέτιση των συνολικών εσόδων του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως 
ποσού 4.201.551,50 €, πλέον των λοιπών εσόδων (εκτάκτων και προηγουμένων χρήσεων) 
744.949,75 €, ήτοι συνολικά 4.946.501,25 €, με το κόστος των εσόδων αυτών ύψους 
7.656.685,02 € και των λοιπών εξόδων (εκτάκτων και προηγουμένων χρήσεων) ποσού 
176.407,96 €, ήτοι συνολικά 7.833.092,98 € προκύπτουν τα αποτελέσματα της χρήσεως 
(έλλειμμα) ποσού -2.886.591,73 €.  

Γενικότερα με την εφαρμογή από το Δήμο Ληξουρίου του Διπλογραφικού Λογιστικού 
συστήματος, η ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου έγινε σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99, όπως αυτό 
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τροποποιήθηκε με την από 01/02/2005 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με αριθμό πρωτοκόλλου 
4604. Η διεκπεραίωση των συναλλαγών του Δήμου τόσο όσο αφορά τα έσοδα όσο και τα 
έξοδα, γίνεται με την έκδοση και τη λήψη των προβλεπόμενων παραστατικών από τον Ν. 4308 
και για τη νομιμότητα των δαπανών ακολουθείται ο Κ.Δ.Κ. καθώς και όλοι οι Νόμοι, τα Π.Δ. και 
οι Α.Υ.Ο. που καθορίζουν τις λεπτομέρειες για τις οικονομικές συναλλαγές. 

Ειδικότερα για την κλειόμενη χρήση 2021 πρέπει να επισημανθούν τα παρακάτω:  

Το σύνολο των ακινητοποιήσεων (πάγια στοιχεία), που καταχωρήθηκαν την παρούσα χρήση 
2021, εμφανίζονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα παγίων. 

Το σύνολο των επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις που εισπράχθηκε το έτος 2021 
ανέρχεται στο ποσό των 577.570,37 €. Στην παρούσα χρήση 2021 υπολογίστηκαν αποσβέσεις 
(έσοδα) επί των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων ποσού 525.682,58 €, ποσό που 
καταχωρήθηκε σε λογαριασμό εκτάκτων εσόδων όπως προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία.  

Για την χρήση 2021 οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίστηκαν με τους συντελεστές 
που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013, με εξαίρεση τα πάγια κοινής χρήσεως που 
αποσβέστηκαν με βάσει την 12ετία. Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν. 

Κατά το τρέχον έτος 2021 τα πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν ή τα έργα που ολοκληρώθηκαν 
αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως. 

Οι συμμετοχές του Δήμου αναλύονται ως εξής: 

α/α Συμμετοχή %
Αξία 

κτήσεως

Σχηματισθείσα 

πρόβλεψη

Καθαρή 

θέση 

31/12/2021

Απομείωση 

αξίας 

31/12/2021

Λογιστική 

Αξία 

31/12/2021

1

Συμμετοχή στη διαδημοτική επιχ. 

καθαριότητας 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.Υ.Α.Κ. 1,38% 226.515,91 0,00 54.771,01 171.744,90 226.515,91

4

Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική 

Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων 

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

5

Συμμετοχή στην αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία "Δίκτυο 

Συνεργασίας Δήμων Κεφαλλονιάς 

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

6

Συμμετοχή στην εταιρεία "ΟΤΑ 

ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

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

7

Συμμετοχή σε «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 3,00% 4.470,00 0,00 1.920,03 2.549,97 4.470,00

746.125,91 -51.226,88 274.393,65 422.495,66 694.899,03Υπόλοιπο  

 

Το σύνολο του προσωπικού του δήμου αναλύεται στο προσάρτημα.  

Οι αποζημιώσεις και τα έξοδα των αιρετών ανήλθαν κατά το 2021 σε συνολικό ποσό 
179.889,47 €, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. 
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Με βάση τον Απολογισμό του Δήμου, οι συνολικές πληρωμές στη χρήση 2021 ανήλθαν σε 
ποσό 7.968.172,53 €. Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2021 ανήλθε στο ποσό 
των 8.273.026,66 €. (όπου περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως 
ποσού 2.468.530,93 €). Το χρηματικό υπόλοιπο τέλους της χρήσεως 2021, βάσει του 
απολογισμού, ανέρχεται σε ποσό 304.854,13 € και συμφωνεί με το υπόλοιπο της Γενικής 
Λογιστικής κατά την 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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ . 
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ(Φ.Μ.Ε.)  
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. 
6. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 

 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 282/2022. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

     Πιστό Αντίγραφο 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Γεώργιος Κατσιβέλης 

Δήμαρχος Ληξουρίου
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