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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 35ης/21.10.2022 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 

ΘΕΜΑ 4ο (ημερήσιας διάταξης): «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020». 

 

 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 21.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ., στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 22681/17.10.2022 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) της αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018), της ισχύει μετά της νομοθετικές 

προσθήκες επί αυτού. 

Σε συνέχεια του άρθρου 78 του Ν. 4954/τ.Α’/2022 περί λήψης αποφάσεων 

συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών 

της προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα 

με της διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα 

νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών.   

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν 

παρόντα άπαντα τα (9) μέλη: 

 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος   

2. Λουπάκος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος    

3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος   

4. Μανανάς Ιωάννης, Μέλος   

5. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Μέλος   

6. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος   

7. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος    

8. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Μέλος   

9. Παναγιώτης Μέγκος, μέλος   
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ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός 

αυτού είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (04ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εισηγητικά κείμενα της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης του Δήμου Δελφών περί σύνταξης έκθεσης και 

κατάρτισης του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2020, που παρατίθενται 

κάτωθι: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020) 
 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ 7.6.2010 ) από 
1/1/2011 συστάθηκε ο νέος καλλικρατικός Δήμος Δελφών Νομού Φωκίδας  με έδρα την 
Άμφισσα και ιστορική έδρα τους Δελφούς αποτελούμενος από τους Καποδιστριακούς Δήμους 
Αμφίσσης, Γαλαξιδίου, Γραβιάς ,Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας. Καλλιέων και Παρνασσού , οι οποίοι 
μετά την 1/1/2011 καταργήθηκαν. 
         Από τους ανωτέρω οκτώ ( 8) Καποδιστριακούς Δήμους οι μεν Δήμοι Αμφίσσης, Ιτέας και 
Γαλαξιδίου εφάρμοζαν μέχρι και τη χρήση του 2010 το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 
(κλαδικό λογιστικό σχέδιο του ΠΔ 315/99) οι δε λοιποί 5 Δήμοι δεν είχαν τέτοια υποχρέωση και 
ο απολογισμός τους για το 2010 έγινε με το δημόσιο λογιστικό και κατά συνέπεια δεν είναι 
συγκρίσιμα τα οικονομικά δεδομένα και στοιχεία τους.  
         Στη χρήση 2012 ενσωματώθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στις οικονομικές 
καταστάσεις του Δήμου Δελφών τα δεδομένα (πάγια στοιχεία, ταμειακά διαθέσιμα κλπ)  που 
προέκυψαν από τις καταργήσεις 44 (ενεργών και μη) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (7 
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 4 ΚΑΠΗ, 4 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, 1 Δημοτικό Σφαγείο, 8 
Δημοτικά Γυμναστήρια-Αθλητικά Κέντρα, 2 Δημοτικές Πινακοθήκες, Κέντρο Μουσικών Σπουδών 
Άμφισσας, 2 Δημοτικά Ωδεία, 3 Δημοτικές Φιλαρμονικές, 5 Εθνολογικά και Λαογραφικά 
Μουσεία, 4 Πολιτιστικά Κέντρα, Στέκι Νεολαίας Δήμου Άμφισσας, Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης 
Αγίας Ευθυμίας, Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης-Πρόνοιας Δήμου Γαλαξιδίου), εποπτευόμενων από 
τους ανωτέρω αναφερόμενους 8 Καποδιστριακούς Δήμους.   

Στη χρήση 2013 ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δελφών τα 
προϊόντα εκκαθάρισης  τριών (3) Δημοτικών Επιχειρήσεων (Αναπτυξιακή Δεσφίνας, Κοινωφελής 
επιχείρηση «Οι Αμφικτιονίες» και Τουριστική επιχείρηση Κοινότητας Μαυρολιθαρίου) στις 
οποίες ο Δήμος Δελφών ήταν ο μοναδικός μέτοχος. 

Στη χρήση 2015 ενσωματώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δελφών το 
προιόν εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Μεταφοράς   Διάθεσης Βοθρολυμάτων  
Αποχέτευσης Ιτέας στην οποία ο Δήμος Δελφών ήταν ο μοναδικός μέτοχος. 

Με τον παρόντα Ισολογισμό ολοκληρώνεται η δέκατη περίοδος λειτουργίας του 
Καλλικρατικού Δήμου, όπως προαναφέρεται, καθαρά βάσει του διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος.             
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            Παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τον Ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020. 

 
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
 Τα συνολικά έσοδα από εισφορές-τέλη, παροχή υπηρεσιών και επιχορηγήσεων της 
χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020 ανήλθαν στο ποσό των  12.092.665,69 Ευρώ. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ποσού  
18.163,18 Ευρώ, τα έσοδα κεφαλαίων  75.269,65 Ευρώ , τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού  
2.263.042,69 Ευρώ, τα άλλα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 188.643,05 Ευρώ,  τα 
συνολικά έσοδα του Δήμου Δελφών οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 
14.637.784,26 Ευρώ. 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής: 

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- προσαυξήσεις Ευρώ 199.618,38 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 3.618.128,72 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 8.274.918,59 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 18.163,18 

76 Έσοδα κεφαλαίων  » 75.269,65 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων » 12.186.098,52 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 2.263.042,69 

82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 188.643,05 

84 Έσοδα  από  προβλέψεις προηγουμένων  χρήσεων » 0,00 

  Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων » 2.451.685,74 

  Γενικό Σύνολο » 14.637.784,26 

 Στο προσάρτημα που τίθεται υπόψη σας, περιλαμβάνονται οι αρχές που ακολουθήθηκαν για 
την κατάρτιση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 
 

 
3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 13.195.651,42 Ευρώ, τα 
έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου Δελφών ανήλθαν στο ποσό των 2.033.028,81 Ευρώ, 
τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των 197.814,18 Ευρώ, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
ανήλθαν στο ποσό των 2.288,84 Ευρώ, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ανήλθαν στο ποσό των 
91.594,91 Ευρώ και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους στο ποσό των 367.193,22 Ευρώ. 
Κατά συνέπεια τα συνολικά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των  15.887.571,38 Ευρώ . 

Για τη χρήση 2020, η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων ποσού 14.637.784,26 Ευρώ 
μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ποσού 15.887.571,38 Ευρώ αποτελεί το έλλειμμα της 
χρήσεως το οποίο ανέρχεται σε 1.249.787,12 Ευρώ. Το έλλειμμα της χρήσης αύξησε ισόποσα το 
αρνητικό αποτέλεσμα των προηγουμένων χρήσεων, με αποτέλεσμα  το έλλειμμα εις νέο να 
ανέρχεται στο ποσό των 18.237.132,28 Ευρώ . 
 Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου Δελφών της χρήσεως 2020 ανέρχεται στο ποσό 
16.118.894,95 Ευρώ πλέον των χρηματικών διαθεσίμων αρχής της χρήσεως ποσού 5.112.663,64 
ήτοι συνολικό ποσό 21.231.558,59 Ευρώ μείον τις πληρωμές του Δήμου Δελφών  της χρήσεως 
2019, ποσού 16.766.094,06 Ευρώ μας δίδει τα διαθέσιμα  της 31/12/2019 που ανέρχονται στο 
ποσό των  4.465.464,53Ευρώ. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής: 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 5.776.229,22 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 1.089.939,84 

62 Παροχές τρίτων » 1.480.516,41 

63 Φόροι-τέλη » 90.559,55 

64 Διάφορα έξοδα » 2.138.596,50 

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 197.814,18 

66 Αποσβέσεις παγίων  » 3.279.839,75 

67 Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές » 314.746,38 

68 Προβλέψεις εκμετάλευσεως   0,00 

25 Αναλώσιμα   819.231,52 

26 Ανταλλακτικά παγίων   239.021,06 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων » 15.426.494,41 

        

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 2288,84 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 91594,91 

83 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα   367193,22 

  Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εξόδων » 461.076,97 

  Γενικό Σύνολο » 15.887.571,38 

 
 

 
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2020 με τις προσαρμογές που 
αναφέρονται ανά λογαριασμό  στο προσάρτημα στην παρ.3 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο 
ποσό των 402.274.864,27 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 
115.301.559,76 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των  286.973.304,51Ευρώ. 
 Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού 
5.754.534,30Ευρώ. 
 

6. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Τα λοιπά έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (Λογισμικά, μελέτες κλπ) ανέρχονται 
στο ποσό  2.612.953,18 Ευρώ και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 2.229.600,22 Ευρώ  η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό  383.352,96 Ευρώ. 

 
7. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ- ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές του Δήμου Δελφών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις) 

ανέρχονται στο ποσό των 254.103,75 Ευρώ και αφαιρουμένων των οφειλομένων δόσεων του 
Δήμου προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις ποσού 750,00 Ευρώ και των προβλέψεων για υποτίμηση 
ποσού 94.683,42 Ευρώ, η αξία των τίτλων την 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των 
158.670,33Ευρώ. 
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Επίσης τα χρεόγραφα-μετοχές του Δήμου την 31/12/2020 αναλύονται ως εξής: 

Ονομασία Επιχείρησης Τεμάχια 
Μετοχών 

Αξία την 
1/1/2013 

Αξία την 
31/1/2013  

Διαφορά 
αποτίμησης 

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 140 50,40 50,40 0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 40 253,20 253,20 0,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 160 268,80 268,80 0,00 

Σύνολο  340 572,40 572,40 0,00 

 
Οι εν λόγω μετοχές έχουν αποϋλοποιηθεί και η ρευστοποιήσιμη αξία των μετοχών 

μπορεί να προσδιοριστεί μόνο στην περίπτωση που ο Δήμος κινήσει την διαδικασία εκταμίευση 
τους. 
 

8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ 
 

Τα χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των  4.465.263,26Ευρώ  . 
Η εξέλιξη των διαθεσίμων της χρήσης 2020 σε σχέση με την χρήση 2019 έχει ως εξής: 

Περιγραφή λογαριασμού 2020 2019 Μεταβολή 

Ταμείο 1.036,39 1.135,00 -98,61 

Καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας 

4.464.199,87 5.103.458,03 -639.258,16 

0,00 

Σύνολο  4.465.236,26 5.106.612,03 -639.356,77 

 
 

 
9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

      Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού της 31.12.2020 ανήλθαν στο ποσό των 
1.286.039,83 Ευρώ (Έσοδα χρήσης εισπρακτέα). Πρόκειται για έσοδα που αφορούν την χρήση 
2020 και βεβαιώθηκαν από τον Δήμο στον Κ.Α. προϋπολογισμού στη κατηγορία 2 «Έσοδα 
παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά »  στο επόμενο 
έτος. 

 
 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το αρχικό Κεφάλαιο του Δήμου Δελφών κατά την απογραφή έναρξης του Καλλικρατικού 
Δήμου ήταν 268.438.461,44 Ευρώ, μετά τις μεταβολές που ακολούθησαν την 31/12/2012 
διαμορφώθηκε στο ποσό των 268.017.972,09 Ευρώ και μετά τις μεταβολές  που ακολούθησαν 
στη χρήση 2015 διαμορφώθηκε στο ποσό των 265.778.834,58 Ευρώ. Στη χρήση 2020 και μετά 
τις μεταβολές,  το Κεφάλαιο του Δήμου διαμορφώνεται  στο ποσό των 265.734.193,56 Ευρώ για 
τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού. 

 
 

 
11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων της 31/12/2020 ανήλθαν στο ποσό των 41.220.196,61 

Ευρώ και διαμορφώθηκαν ως εξής: 
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Επιχορηγήσεις επενδύσεων χρήσης  έως 31/12/2019   68.805.742,95 

Πλέον:     

Επιχορηγήσεις επενδύσεων χρήσης  2020 € 972.641,74 

Σύνολο:   69.778.384,69 

Μείον:     

Αντιθ.λογ.απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων έως 
31/12/2010 

€ 

5.727.170,59 

Αντιθ.λογ.απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2011 € 2.447.337,30 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2012 

€ 2.482.705,53 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2013 

€ 2.223.070,29 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2014 

€ 2.580.547,50 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2015 

€ 2.228.076,35 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2016 

€ 2.309.470,99 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2017 

€ 2.236.977,66 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2018 

€ 2.185.184,81 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2019 

€ 2.100.796,26 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
2020 

€ 2.036.850,80 

Σύνολο: € 28.558.188,08 

 
 

12. ΔΑΝΕΙΑ 
 

Τα δάνεια του Δήμου σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά Ιδρύματα ανέρχονται στο ποσό 
των 2.394.567,66 Ευρώ και αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2020 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ /Τ.Α.Σ.-ΑΤΕ/Ε.Τ.Ε. 810.768,07 140.696,56 62.528,35 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 5.317.381,27 2.685.612,37 2.332.039,31 

Σύνολο: 6.128.149,34 2.826.308,93 2.394.567,66 

 
 

13. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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 Κατά την 31/12/2020 το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου Δελφών από βεβαιωμένα 
και μη έσοδα ανέρχεται στο ποσό των 4.486.131,94 Ευρώ αφαιρούμενων των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 2.773.515,62Ευρώ πλέον ποσού 277.281,31 Ευρώ για 
προκαταβολές προσωπικού ήτοι συνολικά 1.989.897,63 Ευρώ και των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων  ανέρχεται στο ποσό των 2.839.029,69 Ευρώ για την εξόφληση των οποίων 
επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα.  
 

 
14. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 
Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού της 31.12.2020 ανήλθαν στο ποσό των 

520.782,58 Ευρώ (Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα, έσοδα επόμενων χρήσεων) και αφορούν 
λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου με περίοδο χρήσης το έτος 
2020 καθώς και έσοδα από προκαταβολή τακτικής επιχορήγησης,  συνολικού ποσού  520.782,58 
Ευρώ. 
 
 

15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

           Η οικονομική πορεία του Δήμου Δελφών την κλειόμενη χρήση 2020, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση 2019, παρουσιάζει ύφεση, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 
καταλογισμό για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ύψους περίπου 1.400.000,00 ευρώ. 
         Το σύνολο των εσόδων 2020 (Λογαριασμός 80) ανήλθε στο ποσό των 12.186.098,52 Ευρώ 
και το συνολικό κόστος 2020 (Λογαριασμός 80) ανήλθε στο ποσό 14.368.241,83 Ευρώ. 
       Το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως το 2020 ανέρχονται στο ποσό των 
399.661.911,09 Ευρώ αυξήθηκαν κατά ποσό 689.779,06 Ευρώ σε σχέση με το 2019 ποσού 
398.972.132,03 Ευρώ.  

         Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Δελφών διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

        Το καθαρό αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσης 2020 ανέρχεται στο ποσό 1.249.787,12 Ευρώ. 

 Συμπερασματικά η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την διαχειριστική χρήση 
01/01/2020-31/12/2020 και παρά τα προβλήματα  υποστελέχωσης και της συνεχούς αλλαγής 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,  ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην αποστολή της. Το 
επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του ισολογισμού 
και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2021, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη 
εικόνα των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των οικονομικών μεγεθών του Δήμου 
Δελφών και με βάση αυτά να μπορούν να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις προς όφελος του 
Δήμου και των δημοτών του.   
 

Κύριοι Σύμβουλοι, 
 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 
χρήσης 2020. 

Άμφισσα, 21 Οκτωβρίου 2022  

------------------------------------------------------------------- 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2.612.953,18 2.229.600,22 383.352,96 2.599.759,58 2.113.228,37 486.531,21

2.612.953,18 2.229.600,22 383.352,96 2.599.759,58 2.113.228,37 486.531,21 Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο 265.734.193,56 265.730.390,63

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις

1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 21.435.800,27 21.435.800,27 21.435.800,27 21.435.800,27 επενδύσεων- Δωρεές Παγίων

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 10.084.094,12 9.157.201,61 926.892,51 10.084.094,12 8.894.565,72 1.189.528,40     3. Δωρεές παγίων 0,00 0,00

1β.Οδοί -Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 32.404.910,05 30.594.539,15 1.810.370,90 32.404.910,05 30.057.085,23 2.347.824,82     4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 41.220.196,61 42.284.405,67

1γ.Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως 5.960.121,41 5.752.859,08 207.262,33 5.960.121,41 5.720.342,21 239.779,20 41.220.196,61 42.284.405,67

2. Αγροί-Δάση-Φυτείες 228.314.983,13 228.314.983,13 228.314.983,13 228.314.983,13 ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

3.  Κτίρια και τεχνικά έργα 81.112.877,26 55.626.653,69 25.486.223,57 81.112.877,26 53.769.157,02 27.343.720,24 Αποτελέσματα χρήσης εις νέο -1.249.787,12 -669.902,18

3α Κτιριακές εγκαταστάσις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπολοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων -16.987.345,16 -16.317.442,98 

3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.215.727,90 1.160.319,62 55.408,28 1.215.727,90 1.127.101,16 88.626,74 -18.237.132,28 -16.987.345,16

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 4.272.478,12 2.883.717,56 1.388.760,56 4.272.478,12 2.625.321,51 1.647.156,61 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 288.717.257,89 291.027.451,14

4.  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός 

μηχανολογικός εξοπλισμός 2.062.338,97 1.908.820,30 153.518,67 2.027.338,20 1.891.701,85 135.636,35

5.  Μεταφορικά μέσα 3.055.517,16 3.035.466,68 20.050,48 3.043.017,16 3.032.567,27 10.449,89

6.  'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.988.528,40 2.952.381,85 1.036.146,55 3.736.126,34 2.790.649,67 945.476,67 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

7.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00

     και προκαταβολές 5.754.534,30 5.754.534,30 5.364.658,07 5.364.658,07

 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσ. λόγω 

εξόδου   από την υπηρεσία 402.083,14 402.083,14

Σύνολο ακινητοποιήσεων 399.661.911,09 113.071.959,54 286.589.951,55 398.972.132,03 109.908.491,64 289.063.640,39 Σύνολο προβλέψεων 402.083,14 402.083,14

286.973.304,51

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 254.103,75 239.103,75 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μείον: 1. Οφειλόμενες Δόσεις 750,00 750,00 Ι. 3. Δάνεια τραπεζών 2.394.567,66 2.826.308,92

            2. Προβλέψεις για υποτίμηση 94.683,42 158.670,33 94.683,42 143.670,33 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 286.748.621,88 289.207.310,72 2.394.567,66 2.826.308,92

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.486.131,94 4.605.431,99 1. Προμηθευτές 1.678.187,92 2.219.556,52

(-) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.773.515,62 2.406.322,40 2. Επιταγές μη εμφανισθείσες. 0,00 0,00

Επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00 5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη 35.807,84 33.241,52

5. Χρεώστες διάφοροι 277.281,31 285.337,99 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 90.659,57 73.961,20

1.989.897,63 2.484.447,58 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα     στην επόμενη χρήση 685.302,03 498.793,16

1. Μετοχές 572,40 572,40 8. Πιστωτές διάφοροι 349.072,33 387.597,44

2.839.029,69 3.213.149,84

ΙV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο 1.036,39 1.135,90 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.233.597,35 6.039.458,76

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.464.199,87 5.103.458,03

4.465.236,26 5.104.593,93

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 6.455.706,29 7.589.613,91

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4.Εξοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00 1.Έσοδα επομένων χρήσεων 400.000,00 480.000,00

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.286.039,83 921.679,79 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 120.782,58 256.142,59
1.286.039,83 921.679,79 520.782,58 736.142,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 294.873.720,96 298.205.135,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 294.873.720,96 298.205.135,63

0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης Δεκεμβρίου 2020

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 )

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

1 .Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.618.128,72 3.675.492,16 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -1.249.787,12 -669.902,18 

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 199.618,38 311.634,27 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμάτων)

3. Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 8.274.918,59 12.092.665,69 7.342.632,54 11.329.758,97       προηγούμενων χρήσεων -16.987.345,16 -16.317.442,98

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 13.195.651,42 12.723.250,21

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -1.102.985,73 -1.393.491,24 Έλειμμα  εις νέο -18.237.132,28 -16.987.345,16

Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 18.163,18 21.874,33

Σύνολο -1.084.822,55 -1.371.616,91

Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.033.028,81 1.960.246,86

              3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 2.033.028,81 0,00 1.960.246,86

Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -3.117.851,36 -3.331.863,77

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 75.269,65 39.408,81

Μείον:

1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 0,00

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 197.814,18 197.814,18 -122.544,53 215.595,29 215.595,29 -176.186,48 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -3.240.395,89 -3.508.050,25

ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.263.042,69 2.216.039,23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 188.643,05 1.028.589,84 Α.Δ.Τ.  ΑΖ 496664 Α.Δ.Τ.   266480013

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμενων χρήσεων 2.451.685,74 3.244.629,07

Mείον:   

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.288,84 105.224,89

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 91.594,91 53.821,54

 Η  ΑΝΑΠΛΗΡ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 367.193,22 461.076,97 1.990.608,77 247.434,57 406.481,00 2.838.148,07

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -1.249.787,12 -669.902,18

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 3.279.839,75 3.462.366,85

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 3.279.839,75 0,00 3.462.366,85 0,00          ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Α΄ΤΑΞΗ/Α.Δ.Τ. ΑΡ 499231

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ -1.249.787,12 -669.902,18

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΔΑΚΗ

Α.Δ.Τ. Ξ 995817

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΠΑΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
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ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

    1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως

25 Αναλώσιμα 0,00

26 Ανταλλακτικά παγίων

    2.Αγορές

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-

τέλη-πρόστιμα και προσαυξ. 199.618,38 311.634,27

25 Αναλώσιμα 819.231,52 829.351,86 73 Έσοδα από  παροχή υπηρεσιών 3.618.128,72 3.675.492,16

26 Ανταλλακτικά παγίων 239.021,06 1.058.252,58 124.799,25 954.151,11 74 Επιχορηγήσεις 8.274.918,59 7.342.632,54

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών (1 + 2) 1.058.252,58 954.151,11 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 18.163,18 21.874,33

     3.ΜΕΙΟΝ  Αποθέματα τέλους χρήσεως 76 Έσοδα κεφαλαίων 75.269,65 12.186.098,52 39.408,81 11.391.042,11

25 Αναλώσιμα

26 Ανταλλακτικά παγίων 0,00 0,00

    Αγορές& διαφορά (+ -)αποθεμάτων 1.058.252,58 954.151,11

    4.Oργανικά έξοδα

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.776.229,22 5.816.336,27

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.089.939,84 718.643,57

62 Παροχές τρίτων 1.480.516,41 1.902.040,22

63 Φόροι-Τέλη 90.559,55 122.222,60

64 Διάφορα έξοδα           2.138.596,50 1.357.576,45

65 Τόκοι και συναφή  έξοδα 197.814,18 215.595,29

66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτ. κόστ. 3.279.839,75 3.462.366,85

67 Παροχές - χορηγίες - επιδοτήσεις 314.746,38 350.160,00

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 14.368.241,83 13.944.941,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 15.426.494,41 14.899.092,36 ΣΥΝΟΛO ΕΣΟΔΩΝ 12.186.098,52 11.391.042,11

80.00 Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 80.00 Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως 3.240.395,89 3.508.050,25

15.426.494,41 14.899.092,36 15.426.494,41 14.899.092,36

χρήσεως 2020 χρήσεως 2019 χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

80.00   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  2020

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
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  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 2020 ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ  

        

         

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΞΟΔΑ  ΧΡΗΜ/ΚΑ  ΣΥΝΟΛΑ 

    ΠΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ   

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.776.229,22 5.005.102,62 771.126,60 0,00 5.776.229,22 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.089.939,84 944.432,87 145.506,97 0,00 1.089.939,84 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.480.516,41 1.282.867,47 197.648,94 0,00 1.480.516,41 

63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 90.559,55 78.469,85 12.089,70 0,00 90.559,55 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.138.596,50 1.853.093,87 285.502,63 0,00 2.138.596,50 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 197.814,18 0,00 0,00 197.814,18 197.814,18 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΙΜΕΣ 3.279.839,75 2.841.981,14 437.858,61 0,00 3.279.839,75 

67 ΠΑΡΟΧΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΔ. 314.746,38 272.727,74 42.018,64 0,00 314.746,38 

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ   0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 60-68 14.368.241,83 12.278.675,56 1.891.752,09 197.814,18 14.368.241,83 

25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 819.231,52 709.864,11 109.367,41 0,00 819.231,52 

26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 239.021,06 207.111,75 31.909,31 0,00 239.021,06 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.058.252,58 916.975,86 141.276,72 0,00 1.058.252,58 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.426.494,41 13.195.651,42 2.033.028,81 197.814,18 15.426.494,41 

              

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 των παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 

 

 
«ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ»  

 

 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

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

την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και 

του λογαριασμού  αποτελεσμάτων χρήσεως, η 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 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 υποχρεωμένο 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 υπάρχουν. 

 

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, η οποία  είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 

διενεργηθείσες αποσβέσεις. 

 Εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων Γαλαξιδίου-Ιτέας-Άμφισσας που τηρούσαν μητρώο παγίων, για τις 

υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες οι αξίες που προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας τους που έγινε την 

31.12.2010 και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως: 

1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

(που ορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περιπτ. 3β 

του Π.Δ. 315/1999.  



[14] 

 

1β) Των εγκαταστάσεων «Κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3β, Γ.ΙΙ.3γ) λαμβάνοντας 

υπόψη το συνολικό κόστος αυτών από τους απολογισμούς των τελευταίων (12) δώδεκα ετών, μειωμένο (ως 

απόσβεση) κατά ένα δωδέκατο (1/12) για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 5 του 

Π.Δ. 315/1999. 

1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσης τους, 

και της ωφέλιμης ζωής τους, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών, όπως προβλέπεται από την παράγρ. 

1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999. 

 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων  στοιχείων. 

(3) Οι Συμμετοχές του Δήμου κατά την 31.12.2020 αφορούν στη συμμετοχή του σε δέκα δημοτικές 

επιχειρήσεις και αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.  

(4) Δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών  στην μέση τιμή μηνός Δεκεμβρίου 2020 διότι οι εν λόγω μετοχές 

έχουν αποϋλοποιηθεί και η ρευστοποιήσιμη αξία αυτών, μπορεί να προσδιοριστεί μόνο στην περίπτωση που ο 

Δήμος κινήσει την διαδικασία εκταμίευσής τους 

(5) Ο υπολογισμός των  αποσβέσεων έγινε βάσει του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013. 

 

(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 κατ’ ακολουθία 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. 

  Υπόλοιπο 

31.12.2019 

Προσθήκες 

Xρήσεως  

2020 

Μειώσεις 

Xρήσεως  

2020 

Υπόλοιπο 

31.12.2020 

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

        

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.599.759,58 13.193,60   2.612.953,18 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

    

    

ΙΙ. Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις 

0  

  

    

  1.    Γήπεδα – Οικόπεδα 21.435.800,27     21.435.800,27 

  2. Αγροί-Δάση-Φυτείες 228.314.983,13     228.314.983,13 
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    Πάγιες μόνιμες 

εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

53.937.331,60     53.937.331,60 

  3.    Κτίρια και τεχνικά έργα 81.112.877,26     81.112.877,26 

  4.    Μηχανήματα-τεχνικές 

εγκ/σεις 

2.027.338,20 35.000,77   2.062.338,97 

  5.    Μεταφορικά μέσα 3.043.017,16 12.500,00   3.055.517,16 

  6.    Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 

3.736.126,34 252.402,06   3.988.528,40 

7. Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και προκαταβολές 

5.364.658,07 394.563,18 4.686,95 5.754.534,30 

Σύνολο 401.571.891,61 707.659,61 4.686,95 402.274.864,27 

 

 

 

 (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. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

1. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 116.371,85 

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις   

1.Γήπεδα- Οικόπεδα   

3.Κτίρια και τεχνικά έργα 1.857.496,67 

         Πάγιες μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.124.221,19 

4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 17.118,45 

5.Μεταφορικά μέσα 2.899,41 

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 161.732,18 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές   

Σύνολο 3.279.839,75 

 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως απεικονίζονται στον 

προαναφερθέντα  πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους (βλ. ανωτέρω σελ. 2).  

Οι διαφορές από αποτίμηση  χρεογράφων δεν προέκυψε. 

Η αξία κατά την απογραφή έναρξης, οι διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας τίτλων και η τελική αποτίμηση 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Ονομασία Επιχείρησης Τεμάχια 

Μετοχών 

Αξία την 

1/1/2020 

Αξία την 

31/12/2020 με 

βάση τη μέση 

τιμή μετοχής 

12ου/2013 

Διαφορά 

αποτίμησης 

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 140 50,40 50,40 0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 40 253,20 253,20 0,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 160 268,80 268,80 0,00 

Σύνολο  340 572,40 572,40 0,00 

 

 

(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. 
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(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 δεν 

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. 

 

Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» € 2.612.953,18 αναλύεται σε : 

Δικαιώματα Χρήσεως 11.768,50 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατάστασης 10.388,84 

Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 19.355,28 

Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 955.218,31 

Διάφορες Μελέτες  1.616.222,25 

ΣΥΝΟΛΟ 2.612.953,18 

 

 

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(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. 

 

 Ο Δήμος Δελφών συμμετέχει με τα κάτωθι ποσοστά στο Κεφάλαιο των παρακάτω Δημοτικών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

1. VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. 3 5.040,00 

2. ΑΝΦΩ Α.Ε. Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α 10,78 4.760,56 

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.   9.209,77 

4.Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. - 5.730,00 

5. Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν.Φωκίδας – 

Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

- 450 

6.Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ 5,03 13.980,00 

7.ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

  500 

8.Δίκτυο Πόλεων Ιαματικών Πηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος & 

Θεσσαλίας» και διακριτικό τίτλο « ΔΙΑΜ 

  9.000,00 

9.Δίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδας και 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

  100.000,00 

10.Συμμετοχή του Δήμου στο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

  10.000,00 

Σύνολο    158.670,33 

 

Για την αποτίμησή τους σας παραπέμπουμε στην παράγρ. 2α3 (σελ. 2) του παρόντος. 

(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. 

 

 Βλ ανάλυση στην προηγούμενη περίπτωση.  
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(γ) 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 προέκυψαν. 

 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

(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 με 31.12.2020. 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 Το αρχικό Κεφάλαιο του Δήμου ποσού  €268.438.461,44  αφορά στη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του 

ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις (παθητικό) και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης 1.1.2011, ημερομηνία 

κατά την οποία για πρώτη φορά ο Δήμος λειτούργησε ως Καλλικρατικός Δήμος μετά την συγχώνευση των 

Δημοτικών Ενοτήτων και την υποχρεωτική τους ένταξη στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.  

Με διορθωτικές αλλαγές που αφορούσαν την απογραφή έναρξης στις 31/12/2011 διαμορφώθηκε στο 

ποσό των €267.694.476,70. 

Επίσης με την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων διαμορφώθηκε στο ποσό των €268.017.972,09 για 

τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού και μετά τις μεταβολές  της τρέχουσας χρήσης που οφείλονται σε 

όσα προεκτέθηκαν εισαγωγικά διαμορφώθηκε στις 31/12/2013 στο ποσό των €265.749.665,72 για τα στοιχεία 

του Ενεργητικού και Παθητικού και στη χρήση 2014 δεν επήλθε μεταβολή. 

 Στο 2015 υπήρξε μεταβολή του Κεφαλαίου του Δήμου λόγω της εκκαθάρισης της Δ.Ε.Μ.Δ.Β.Α. Ιτέας,  

ποσού 29.168,86 ευρώ και διαμορφώθηκε στο ποσό των € 265.778.834,58 για τα στοιχεία του Ενεργητικού και 

του Παθητικού και στη χρήση του 2017 δεν επήλθε μεταβολή. 

Στο 2018 υπήρξε μεταβολή του Κεφαλαίου του Δήμου λόγω της εκκαθάρισης της Δ.Ε. Πολιτισμού 

Τουρισμού και Ανάπτυξης (Παρνασσού), ποσού 52.710,21 ευρώ και διαμορφώθηκε στο ποσό των € 

265.726.124,37  για τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού. 

Στο 2019 υπήρξε μεταβολή του Κεφαλαίου του Δήμου λόγω τακτοποίησης απογραφής τραπεζικών 

λογαριασμών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Άμφισσας, 

συνολικού ποσού 4.266,26 ευρώ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 265.730.390,63 για τα στοιχεία του 

Ενεργητικού και του Παθητικού. 

Στο 2020 υπήρξε μεταβολή του Κεφαλαίου του Δήμου λόγω τακτοποίησης απογραφής τραπεζικών 

λογαριασμών του Κληροδοτήματος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΠΑΛΛΟΥΡΗ, συνολικού ποσού 3.802,93 ευρώ και 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 265.734.193,56 για τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού 

 

 

 

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

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

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

 

Έγιναν «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία» και λοιπές προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους €3.175.598,76  

Οι υπάλληλοι που λαμβάνουν αποζημίωση από τον Δήμο Δελφών  είναι Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου και 

μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν επιλέξει ως συνταξιοδοτικό ταμείο το Ι.Κ.Α., λαμβάνουν κατά την αποχώρηση τους 

αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 & 225 του Ν.3584/07.  

Για τις ανωτέρω αποζημιώσεις υπολογίστηκαν 402.083,14 ευρώ. Για προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

υπολογίστηκαν ποσά 2.773.515,62ευρώ εκ των οποίων οι 2.406.322,40 ευρώ αποτελούν μεταφερόμενο υπόλοιπο 

από προηγούμενες χρήσεις. 

Πρόκειται για απαιτήσεις από βεβαιωμένα τακτικά έσοδα με ημερομηνία 1ης βεβαίωσης από το έτος 1992 έως 

και το έτος 2016  που παρέμειναν ανείσπρακτα κατά την 31/12/2020. 
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(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. 

 

          Δεν υπάρχουν 

 

(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 δουλευμένα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

1)Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού 1.286.039,83€ αφορά  σε έσοδα της χρήσης 
2020 που βεβαιώθηκαν στο 2021 σε οικείους ΚΑ ή σε  ΚΑ ΠΟΕ, προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 και αναλύονται σε : 

 -Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού € 582.967,65 

 -Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης €  

 -Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης € 4.784,40 

 -Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης €  

 -Τακτικά έσοδα από Τ.Α.Π. € 71.349,77 

 -Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών € 27.076,39 

 -Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων € 308,00 

 -Μισθώματα από αστικά ακίνητα € 420,00 

- Τακτικά έσοδα από τέλη μεταλλειοκτησίας                                         €  

-Τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας € 222.493,71 

-Παραβάσεις ΚΟΚ & Πρόστιμα €  

-Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς, για λειτουργικές και 

λοιπές δαπάνες 

€ 31.921,84 

- Τέλος από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων 
μεταλλείων 

€ 283.778,74 

- Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων €  

- Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων 

€ 40.676,30 

- Τακτικά έσοδα από μισθώματα θαλάσσιων εκτάσεων   

 -Λοιπά έσοδα € 20.263,03 

Σύνολο € 1.286.039,83 

 

 

2) "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" ποσού € 520.782,58  που αφορούν σε:  

 

.-'Εσοδα επόμενων χρήσεων χρήσεων € 400.000,00 

- Δικαιώματα ΔΕΗ και έξοδα από είσπραξη τελών και φόρων  € 119.738,57 

- Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά - Τηλετυπικά Εσωτερικού € 1.044,01 

.- Δαπάνες υλοποίησης συμβάεων   

Σύνολο € 520.782,58 
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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 υπάρχουν. 

 

 

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 εμπράγματες 

ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν 

εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

 

 Υποθήκες - προσημειώσεις δεν υπάρχουν.  

 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ       
 

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

μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες 

υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται 

συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

            Οι αμοιβές από τα έξοδα παράστασης του Δημάρχου, στη χρήση 2020 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 

€41.040,00 των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο συνολικό ποσό των 

€133.478,40 , από έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων στο συνολικό ποσό των €162.600,00 και οι 

εργοδοτικές εισφορές στο ποσό των €35.139,92.  

 

(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 

των Οικονομικών Καταστάσεων, 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. 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 (πλην αιρετών) άτομα που μισθοδοτήθηκαν από τον Δήμο: 367 

 

(2) Μέσος όρος Προσωπικού κατά κατηγορίες: 
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       - Τακτικό Προσωπικό:   

                      Μόνιμο         «                   132 

Με Σύμβαση: 

                     Αορίστου χρόνου                  67 

                     Ορισμένου χρόνου              167 

            Σύνολο                    367 

 

            (3) Ανάλυση αμοιβών Προσωπικού: 

60.01 Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων € 2.474.405,75 

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

€ 

953.221,83 

60.03 Ειδικοί Συνεργάτες € 158.758,07 

60.04 Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων  € 1.067.392,13 

60.05 Εργοδοτικές Εισφορές € 1.110.569,68 

60.06 Παρεπόμενες παροχές Προσωπικού  € 11.881,76 

60.07 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης €   

Σύνολο € 5.776.229,22 

 

 

 

(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» 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»  ποσού  € 2.263.042,69 

Ανάλυση:   

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων € 

2.036.850,80 

Έσοδα από απουσίες, απεργίες  κλπ. και κρατήσεις Ν.103/75 € 19.300,26 

Έσοδα από λογιστικές τακτοποιήσεις απογραφής € 206.891,63 

Σύνολο € 2.263.042,69 

   

   

   

(2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 188.643,05 

Ανάλυση:   

-Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων και λοιπά έσοδα € 

188.643,05 

Σύνολο € 188.643,05 

   

              

   

(3) Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα  € 2.288,84 

Ανάλυση:   

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις  € 936,86 
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- Τόκοι υπερημερίας € 1.351,98 

- Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα €   

Σύνολο € 2.288,84 

   

   

   

   

(4) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 91.594,91 

Ανάλυση:   

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  € 68.176,61 

- Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων € 21.852,10 

-Λοιπα έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 

1.566,20 

Σύνολο € 91.594,91 

 

 

 
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. 

 

Επισημαίνεται ότι ο τέως Δήμος Δελφών από 1.1.2011 αποτελεί δημοτική ενότητα του 

νεοσυσταθέντος Δήμου Δελφών σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 3852/2010. 

 

 

Άμφισσα , 6 Οκτωβρίου 2022 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Η ΑΝΑΠΛ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΑΝΑΠΛ. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

    

    

    

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΤΑΓΚΑΛΗΣ      ΛΟΥΠΑΚΟΣ                    ΓΙΑΝΝΑΚΗ                        ΜΑΡΔΑΚΗ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της 

Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος 

Παναγιωτόπουλος, δήλωσαν στον Πρόεδρο του σώματος παρόντες στην ψήφιση του θέματος με 

την παρατήρηση ότι:  

«Επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στο Δ.Σ. μιας και δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος για 

αναλυτική μελέτη και τεκμηρίωση των οικονομικών στοιχείων που εμφανίζουν οι δύο Ισολογισμοί 

2019 και 2020.  Σε κάθε περίπτωση οι Ισολογισμοί μπορούσαν να έρθουν σε ξεχωριστές 

συνεδριάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν με επάρκεια τα στοιχεία τους». 
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Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 

παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο 

και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 

άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως επικεφαλής της Δημοτικής 

Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον Πρόεδρο του σώματος ότι καταψηφίζει την 

εισήγηση. 

Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την εισήγηση. 

Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση 

των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής, με ψήφους έξι (6) υπέρ και μία (1) κατά: 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

(Υπέρ: 6, Κατά: 1) 

(Μειοψηφούντα του κ. Παναγιώτη Μέγκου) 

 

Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως κάτωθι:   

 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ 7.6.2010 ) από 

1/1/2011 συστάθηκε ο νέος καλλικρατικός Δήμος Δελφών Νομού Φωκίδας  με έδρα την Άμφισσα 

και ιστορική έδρα τους Δελφούς αποτελούμενος από τους Καποδιστριακούς Δήμους Αμφίσσης, 

Γαλαξιδίου, Γραβιάς ,Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας. Καλλιέων και Παρνασσού , οι οποίοι μετά την 

1/1/2011 καταργήθηκαν. 

         Από τους ανωτέρω οκτώ ( 8) Καποδιστριακούς Δήμους οι μεν Δήμοι Αμφίσσης, Ιτέας και 

Γαλαξιδίου εφάρμοζαν μέχρι και τη χρήση του 2010 το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο του ΠΔ 315/99) οι δε λοιποί 5 Δήμοι δεν είχαν τέτοια υποχρέωση και ο 

απολογισμός τους για το 2010 έγινε με το δημόσιο λογιστικό και κατά συνέπεια δεν είναι 

συγκρίσιμα τα οικονομικά δεδομένα και στοιχεία τους.  

         Στη χρήση 2012 ενσωματώθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στις οικονομικές 

καταστάσεις του Δήμου Δελφών τα δεδομένα (πάγια στοιχεία, ταμειακά διαθέσιμα κλπ)  που 

προέκυψαν από τις καταργήσεις 44 (ενεργών και μη) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (7 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 4 ΚΑΠΗ, 4 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, 1 Δημοτικό Σφαγείο, 8 

Δημοτικά Γυμναστήρια-Αθλητικά Κέντρα, 2 Δημοτικές Πινακοθήκες, Κέντρο Μουσικών Σπουδών 

Άμφισσας, 2 Δημοτικά Ωδεία, 3 Δημοτικές Φιλαρμονικές, 5 Εθνολογικά και Λαογραφικά Μουσεία, 

4 Πολιτιστικά Κέντρα, Στέκι Νεολαίας Δήμου Άμφισσας, Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Αγίας 

Ευθυμίας, Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης-Πρόνοιας Δήμου Γαλαξιδίου), εποπτευόμενων από τους 

ανωτέρω αναφερόμενους 8 Καποδιστριακούς Δήμους.   

Στη χρήση 2013 ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δελφών τα 

προϊόντα εκκαθάρισης  τριών (3) Δημοτικών Επιχειρήσεων (Αναπτυξιακή Δεσφίνας, Κοινωφελής 

επιχείρηση «Οι Αμφικτιονίες» και Τουριστική επιχείρηση Κοινότητας Μαυρολιθαρίου) στις οποίες 

ο Δήμος Δελφών ήταν ο μοναδικός μέτοχος. 

Στη χρήση 2015 ενσωματώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δελφών το 

προιόν εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Μεταφοράς Διάθεσης Βοθρολυμάτων 

Αποχέτευσης Ιτέας στην οποία ο Δήμος Δελφών ήταν ο μοναδικός μέτοχος. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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Με τον παρόντα Ισολογισμό ολοκληρώνεται η δέκατη περίοδος λειτουργίας του 

Καλλικρατικού Δήμου, όπως προαναφέρεται, καθαρά βάσει του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος.             

            Παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τον Ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2020. 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Τα συνολικά έσοδα από εισφορές-τέλη, παροχή υπηρεσιών και επιχορηγήσεων της 

χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020 ανήλθαν στο ποσό των  12.092.665,69 Ευρώ. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ποσού  

18.163,18 Ευρώ, τα έσοδα κεφαλαίων  75.269,65 Ευρώ , τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού  

2.263.042,69 Ευρώ, τα άλλα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 188.643,05 Ευρώ,  τα συνολικά 

έσοδα του Δήμου Δελφών οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 14.637.784,26 Ευρώ. 

 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής: 

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- 

προσαυξήσεις 

Ευρώ 199.618,38 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 3.618.128,72 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 8.274.918,59 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 18.163,18 

76 Έσοδα κεφαλαίων  » 75.269,65 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων » 12.186.098,52 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 2.263.042,69 

82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 188.643,05 

84 Έσοδα  από  προβλέψεις προηγουμένων  χρήσεων » 0,00 

  Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων » 2.451.685,74 

  Γενικό Σύνολο » 14.637.784,26 

 Στο προσάρτημα που τίθεται υπόψη σας, περιλαμβάνονται οι αρχές που ακολουθήθηκαν για την 

κατάρτιση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

 

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 13.195.651,42 Ευρώ, τα 

έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου Δελφών ανήλθαν στο ποσό των 2.033.028,81 Ευρώ, τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των 197.814,18 Ευρώ, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

ανήλθαν στο ποσό των 2.288,84 Ευρώ, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ανήλθαν στο ποσό των 

91.594,91 Ευρώ και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους στο ποσό των 367.193,22 Ευρώ. Κατά 

συνέπεια τα συνολικά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των  15.887.571,38 Ευρώ . 

Για τη χρήση 2020, η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων ποσού 14.637.784,26 Ευρώ 

μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ποσού 15.887.571,38 Ευρώ αποτελεί το έλλειμμα της 

χρήσεως το οποίο ανέρχεται σε 1.249.787,12 Ευρώ. Το έλλειμμα της χρήσης αύξησε ισόποσα το 

αρνητικό αποτέλεσμα των προηγουμένων χρήσεων, με αποτέλεσμα  το έλλειμμα εις νέο να 

ανέρχεται στο ποσό των 18.237.132,28 Ευρώ . 

 Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου Δελφών της χρήσεως 2020 ανέρχεται στο ποσό 

16.118.894,95 Ευρώ πλέον των χρηματικών διαθεσίμων αρχής της χρήσεως ποσού 5.112.663,64 

ήτοι συνολικό ποσό 21.231.558,59 Ευρώ μείον τις πληρωμές του Δήμου Δελφών  της χρήσεως 

2019, ποσού 16.766.094,06 Ευρώ μας δίδει τα διαθέσιμα  της 31/12/2019 που ανέρχονται στο 

ποσό των  4.465.464,53Ευρώ. 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής: 
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60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 5.776.229,22 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 1.089.939,84 

62 Παροχές τρίτων » 1.480.516,41 

63 Φόροι-τέλη » 90.559,55 

64 Διάφορα έξοδα » 2.138.596,50 

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 197.814,18 

66 Αποσβέσεις παγίων  » 3.279.839,75 

67 Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – 

Δωρεές 

» 314.746,38 

68 Προβλέψεις εκμετάλευσεως   0,00 

25 Αναλώσιμα   819.231,52 

26 Ανταλλακτικά παγίων   239.021,06 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων » 15.426.494,41 

        

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 2288,84 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 91594,91 

83 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα 

έξοδα 

  367193,22 

  Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εξόδων » 461.076,97 

  Γενικό Σύνολο » 15.887.571,38 

 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2020 με τις προσαρμογές που 

αναφέρονται ανά λογαριασμό  στο προσάρτημα στην παρ.3 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο 

ποσό των 402.274.864,27 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 

115.301.559,76 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των  286.973.304,51Ευρώ. 

 Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού 

5.754.534,30Ευρώ. 

6. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα λοιπά έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (Λογισμικά, μελέτες κλπ) ανέρχονται 

στο ποσό  2.612.953,18 Ευρώ και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 2.229.600,22 Ευρώ  η 

αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό  383.352,96 Ευρώ. 

 

7. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ- ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές του Δήμου Δελφών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις) 

ανέρχονται στο ποσό των 254.103,75 Ευρώ και αφαιρουμένων των οφειλομένων δόσεων του 

Δήμου προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις ποσού 750,00 Ευρώ και των προβλέψεων για υποτίμηση 

ποσού 94.683,42 Ευρώ, η αξία των τίτλων την 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των 

158.670,33Ευρώ. 

Επίσης τα χρεόγραφα-μετοχές του Δήμου την 31/12/2020 αναλύονται ως εξής: 

Ονομασία Επιχείρησης Τεμάχια 

Μετοχών 

Αξία την 

1/1/2013 

Αξία την 

31/1/2013  

Διαφορά 

αποτίμησης 

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 140 50,40 50,40 0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 40 253,20 253,20 0,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 160 268,80 268,80 0,00 

Σύνολο  340 572,40 572,40 0,00 
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Οι εν λόγω μετοχές έχουν αποϋλοποιηθεί και η ρευστοποιήσιμη αξία των μετοχών μπορεί 

να προσδιοριστεί μόνο στην περίπτωση που ο Δήμος κινήσει την διαδικασία εκταμίευση τους. 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ 

Τα χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των  4.465.263,26Ευρώ  . 

Η εξέλιξη των διαθεσίμων της χρήσης 2020 σε σχέση με την χρήση 2019 έχει ως εξής: 

Περιγραφή λογαριασμού 2020 2019 Μεταβολή 

Ταμείο 1.036,39 1.135,00 -98,61 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.464.199,87 5.103.458,03 -639.258,16 

0,00 

Σύνολο  4.465.236,26 5.106.612,03 -639.356,77 

 

9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

      Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού της 31.12.2020 ανήλθαν στο ποσό των 1.286.039,83 

Ευρώ (Έσοδα χρήσης εισπρακτέα). Πρόκειται για έσοδα που αφορούν την χρήση 2020 και 

βεβαιώθηκαν από τον Δήμο στον Κ.Α. προϋπολογισμού στη κατηγορία 2 «Έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά »  στο επόμενο έτος. 

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το αρχικό Κεφάλαιο του Δήμου Δελφών κατά την απογραφή έναρξης του Καλλικρατικού 

Δήμου ήταν 268.438.461,44 Ευρώ, μετά τις μεταβολές που ακολούθησαν την 31/12/2012 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 268.017.972,09 Ευρώ και μετά τις μεταβολές  που ακολούθησαν στη 

χρήση 2015 διαμορφώθηκε στο ποσό των 265.778.834,58 Ευρώ. Στη χρήση 2020 και μετά τις 

μεταβολές,  το Κεφάλαιο του Δήμου διαμορφώνεται  στο ποσό των 265.734.193,56 Ευρώ για τα 

στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού. 

 

11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων της 31/12/2020 ανήλθαν στο ποσό των 41.220.196,61 Ευρώ 

και διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων χρήσης  έως 31/12/2019   68.805.742,95 

Πλέον:     

Επιχορηγήσεις επενδύσεων χρήσης  2020 € 972.641,74 

Σύνολο:   69.778.384,69 

Μείον:     

Αντιθ.λογ.απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων έως 31/12/2010 € 5.727.170,59 

Αντιθ.λογ.απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2011 € 2.447.337,30 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2012 € 2.482.705,53 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2013 € 2.223.070,29 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2014 € 2.580.547,50 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2015 € 2.228.076,35 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2016 € 2.309.470,99 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2017 € 2.236.977,66 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2018 € 2.185.184,81 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2019 € 2.100.796,26 

Αντιθ.λογ. απόσβεση Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2020 € 2.036.850,80 

Σύνολο: € 28.558.188,08 
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12. ΔΑΝΕΙΑ 

Τα δάνεια του Δήμου σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά Ιδρύματα ανέρχονται στο ποσό 

των 2.394.567,66 Ευρώ και αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2020 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ /Τ.Α.Σ.-ΑΤΕ/Ε.Τ.Ε. 810.768,07 140.696,56 62.528,35 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 5.317.381,27 2.685.612,37 2.332.039,31 

Σύνολο: 6.128.149,34 2.826.308,93 2.394.567,66 

 

 

13. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Κατά την 31/12/2020 το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου Δελφών από βεβαιωμένα και 

μη έσοδα ανέρχεται στο ποσό των 4.486.131,94 Ευρώ αφαιρούμενων των προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 2.773.515,62Ευρώ πλέον ποσού 277.281,31 Ευρώ για 

προκαταβολές προσωπικού ήτοι συνολικά 1.989.897,63 Ευρώ και των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων  ανέρχεται στο ποσό των 2.839.029,69 Ευρώ για την εξόφληση των οποίων 

επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα.  

 

 

14. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού της 31.12.2020 ανήλθαν στο ποσό των 520.782,58 

Ευρώ (Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα, έσοδα επόμενων χρήσεων) και αφορούν λογαριασμούς 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου με περίοδο χρήσης το έτος 2020 καθώς και 

έσοδα από προκαταβολή τακτικής επιχορήγησης,  συνολικού ποσού  520.782,58 Ευρώ. 

 

 

15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

           Η οικονομική πορεία του Δήμου Δελφών την κλειόμενη χρήση 2020, σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση 2019, παρουσιάζει ύφεση, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 

καταλογισμό για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ύψους περίπου 1.400.000,00 ευρώ. 

         Το σύνολο των εσόδων 2020 (Λογαριασμός 80) ανήλθε στο ποσό των 12.186.098,52 Ευρώ 

και το συνολικό κόστος 2020 (Λογαριασμός 80) ανήλθε στο ποσό 14.368.241,83 Ευρώ. 

       Το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως το 2020 ανέρχονται στο ποσό των 

399.661.911,09 Ευρώ αυξήθηκαν κατά ποσό 689.779,06 Ευρώ σε σχέση με το 2019 ποσού 

398.972.132,03 Ευρώ.  

         Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Δελφών διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

        Το καθαρό αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσης 2020 ανέρχεται στο ποσό 1.249.787,12 Ευρώ. 

 Συμπερασματικά η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την διαχειριστική χρήση 

01/01/2020-31/12/2020 και παρά τα προβλήματα  υποστελέχωσης και της συνεχούς αλλαγής 

του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,  ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην αποστολή της. Το επόμενο 

χρονικό διάστημα προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2021, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα των 

ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των οικονομικών μεγεθών του Δήμου Δελφών και με 

βάση αυτά να μπορούν να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις προς όφελος του Δήμου και των 

δημοτών του.   
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Β. Καταρτίζει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως για το οικονομικό έτος 2020 όπως 

εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής για την 

προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 432/21.10.2022. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 


