
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 541.927,45 429.964,33 111.963,12 653.763,64 508.336,20 145.427,44 Ι.  Κεφάλαιο 32.312.841,10 32.312.841,10

541.927,45 429.964,33 111.963,12 653.763,64 508.336,20 145.427,44 32.312.841,10 32.312.841,10

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - 

δωρεές παγίων
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 15.155.950,13 14.355.974,37
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 25.469.568,40 0,00 25.469.568,40 25.467.068,40 0,00 25.467.068,40 15.155.950,13 14.355.974,37

1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 3.898.805,33 1.484.252,85 2.414.552,48 3.537.474,01 1.358.482,05 2.178.991,96 ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 13.860.711,24 7.917.047,21 5.943.664,03 13.518.729,75 7.442.225,69 6.076.504,06 3. Ειδικά αποθεματικά 87.065,53 87.065,53
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.851.966,29 664.075,03 2.187.891,26 2.851.966,29 551.525,83 2.300.440,46 87.065,53 87.065,53

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 11.239.505,42 6.721.916,60 4.517.588,82 11.164.671,35 6.548.644,23 4.616.027,12 IV. Αποτελέσματα εις νέο 
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 616.983,06 247.526,22 369.456,84 616.983,06 226.268,00 390.715,06 Έλλειμμα χρήσεως εις νέον -43.808,42 -1.273,76
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.165.465,16 562.308,11 603.157,05 1.147.760,65 528.252,49 619.508,16 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων 3.561.345,16 3.562.618,92
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 937.856,13 829.185,83 108.670,30 904.500,13 799.347,30 105.152,83 3.517.536,75 3.561.345,16

5. Μεταφορικά μέσα 1.710.557,64 1.202.664,88 507.892,76 1.381.002,15 1.115.570,24 265.431,91
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.135.976,09 2.263.973,45 872.002,64 2.799.659,03 2.010.471,11 789.187,92 V. Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 2.359.156,77 0,00 2.359.156,77 1.346.635,25 0,00 1.346.635,25 1. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.819.637,89 1.819.637,89

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 67.246.551,53 21.892.950,18 45.353.601,35 64.736.450,07 20.580.786,94 44.155.663,13

2. Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ. 27 Ν 3756/09 για 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 335.272,59 335.272,59

2.154.910,48 2.154.910,48

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 740.463,80 740.463,80 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 53.228.303,99 52.472.136,65

         - Προβλέψεις υποτιμήσως 194.252,24 546.211,56 192.874,52 547.589,28
546.211,56 547.589,28 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 45.899.812,91 44.703.252,41

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 51.585,52 41.006,78

2. Λοιπές προβλέψεις 85.590,15 85.590,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 137.175,67 126.596,93

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 623.412,37 650.182,65 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1α. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις 133.374,86 133.374,86 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον: προβλέψεις 133.374,86 0,00 133.374,86 0,00 2α. Δάνεια τραπεζών 786.989,15 876.355,93
5. Χρεώστες διάφοροι 75.400,22 93.665,01 2β. Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων σε αναστολή 12.907,73 0,00
5α. Απαιτήσεις από ΔΕΥΑΒΑ για κόστος ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων 1.297.899,34 975.720,34 799.896,88 876.355,93

7. Επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου 20.356,39 20.356,39
8. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ 217.951,90 44.987,20

2.235.020,22 1.784.911,59

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 1.398.574,02 691.376,27

ΙV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 59.169,27 58.131,79
1. Ταμείο 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 49.637,60 35.149,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.224.285,52 7.786.873,72 7. Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων 109.211,41 137.513,70

7.224.285,52 7.786.873,72 8. Πιστωτές διάφοροι 182.091,46 132.165,80

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 9.459.305,74 9.571.785,31 1.798.683,76 1.054.337,42

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.598.580,64 1.930.693,35

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 33.711,89 232.224,42 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1α. Τόκοι τραπεζικών δανείων επομένων χρήσεων 12.907,73 0,00 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 357.273,62 494.816,05
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 682.096,29 731.520,25 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 177.505,61 218.816,98
2α. Επιχορηγήσεις-χρηματοδοτήσεις εισπρακτέες 516.993,74 12.551,67 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 37.895,00 153.616,34

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 37.895,00 44.902,00

3α. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ προς 

διαχείριση 217.951,90 44.987,20
1.283.604,65 1.021.198,34 790.626,13 912.236,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 56.754.686,42 55.441.663,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 56.754.686,42 55.441.663,50

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 49.871.747,98 42.645.203,81 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 49.871.747,98 42.645.203,81

49.871.747,98 42.645.203,81 49.871.747,98 42.645.203,81

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2020 χρήσεως 2019
1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.469.382,57 4.125.531,07 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -43.808,42 -1.273,76

2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 153.239,47 179.397,72

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων 

χρήσεων 3.561.345,16 3.562.618,92
3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 3.230.872,00 3.015.848,57 Πλεόνασμα εις νέο 3.517.536,75 3.561.345,16

6.853.494,04 7.320.777,36
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 7.238.273,42 7.170.983,04
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -384.779,38 149.794,32
Πλέον: Άλλα έσοδα 20.900,01 107.926,50
Σύνολο -363.879,37 257.720,82
Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.392.193,07 1.498.541,98
             3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 47.676,02 1.439.869,09 78.331,34 1.576.873,32
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.803.748,46 -1.319.152,50
ΠΛΕΟΝ:
    4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 113.355,49 187.478,97

113.355,49 187.478,97
Μείον:
    2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων 1.377,72 0,00
    3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 53.081,08 54.458,80 -58.896,69 75.065,72 75.065,72 -112.413,25
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.744.851,77 -1.206.739,25
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
Α. Έκτακτα αποτελέσματα από θεομηνία
Έκτακτες χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από 

θεομηνίες 4.550.288,26 2.656.833,49
Έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από 

θεομηνίες 4.550.288,26 0,00 0,00 2.656.833,49 0,00 0,00

Β. Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.113.911,93 725.340,41
1α. Έκτακτα έσοδα για αντιμετώπιση πανδημίας COVID - 19 292.863,73 0,00
1β. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από δικαστικές 

αποφάσεις 493.988,53 0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 324.024,73 549.592,69
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 6.611,01

2.224.788,92 1.281.544,11
Μείον: 
          1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.194,00 6.944,11
          1α. Αποζημιώσεις δικαστικών αποφάσεων 495.269,86 0,00
          2. Έκτακτες ζημίες 6.526,40 363,21
          3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 933,26 27.313,75

504.923,52 1.719.865,40 34.621,07 1.246.923,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -24.986,37 40.183,79

Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.233.791,37 1.274.648,45
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.233.791,37 0,00 1.274.648,45 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -24.986,37 40.183,79

Μείον:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΤΑ 18.822,05 41.457,55

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ -43.808,42 -1.273,76

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Μαρίνα Χρυσανθοπούλου

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Κατεχάκη 58 Αθήνα 115 25

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020

10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

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

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

Πλατανιάς, 22 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Πλατανιά»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

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

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Πλατανιά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, καθ’ όλη τη

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Η χρήση 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας covid-19, με οικονομικές επιδράσεις στη λειτουργία του Δήμου και συγκεκριμένα: Α) Ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε από την πολιτεία με ποσό € 292.863,73, ως έκτακτη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς του και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω της

πανδημίας. Εκ των ανωτέρω διατέθηκε ποσό € 50.426,20, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Δήμου, για τις ενέργειες ανταπόκρισης με σκοπό την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας. Συγκεκριμένα διατέθηκαν: Α1) σε κόστος μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού παροχής καθαριότητας ποσό € 44.595,16 και Α2) σε κόστος προμήθειας ειδών

καθαριότητας, απολύμανσης, υλικών φαρμακείου και μέσων προστασίας κλπ για την αποφυγή εξάπλωσης του covid-19 ποσό € 5.831,04. Β) Περαιτέρω μειώθηκαν τα ίδια έσοδα του Δήμου κατά ποσό € 1.174.519,42, που σχετίζονται με δραστηριότητες που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας ή περιορισμό μετακινήσεων, κατόπιν αποφάσεων και νόμων της

πολιτείας και της δημοτικής αρχής, ως μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού της πανδημίας και ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων και των δημοτών. Τα ίδια έσοδα που μειώθηκαν αφορούν: Β1) κατά ποσό € 426.267,35 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, Β2) κατά ποσό € 523.264,41 τα τέλη παρεπιδημούντων και επί

των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τους, Β3) κατά ποσό € 201.960,11 τα μισθώματα παραλιών, Β4) κατά ποσό € 16.194,03 τα έσοδα από τέλη και πρόστιμα κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Β5) κατά ποσό € 6.833,52 τα έσοδα από παράβολα αδειών ίδρυσης

και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρόστιμα μη γνωστοποίησης λειτουργίας τους. Γ) Επιπλέον, μειώθηκε το χρηματοοικονομικό του κόστος κατά ποσό € 12.907,73 με τους τόκους δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω αναστολής καταβολής τους για τέσσερις μήνες του 2020, χωρίς

παρακράτηση αυτών μέσω της Τακτικής Κατανομής. Σημειώνεται ότι, η αποπληρωμή των ανωτέρω τόκων ορίσθηκε να γίνει από στο έτος 2023 και ως εκ τούτου έχουν περιληφθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων του Δήμου κατά την 31/12/2020.
2. Σε ότι αφορά τις δικαστικές υποθέσεις του Δήμου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, σημειώνουμε τα εξής: Α) Από τις επιστολές και τα έγγραφα που μας προσκομίσθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι, εκκρεμούν δύο δικαστικές υποθέσεις οι οποίες σύμφωνα με την εκτίμηση του νομικού θα τελεσιδικήσουν σε βάρος του

Δήμου. Οι ανωτέρω υποθέσεις, δεν έχουν περιληφθεί ως πιθανές υποχρεώσεις του Δήμου στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020 και δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις για την τυχόν ζημία που θα προκύψει όταν αυτές τελεσιδικήσουν, αλλά θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματά του κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Συγκεκριμένα αυτές οι εκκρεμείς

δικαστικές υποθέσεις αφορούν σε: Α1) Αγωγή κατά του Δήμου για αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης εξαιτίας θανατηφόρου ατυχήματος, που στην επόμενη χρήση, το Διοικητικό Εφετείο Χανίων επιδίκασε τελικά συνολικό ποσό € 180.000,00 να καταβάλλει ο Δήμος στους ενάγοντες (αρ. απόφασης 281/2021). Σημειώνεται ότι, στη χρήση 2022, η Οικονομική

Επιτροπή αποφάσισε τη μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων αποδεχόμενη την ανωτέρω απόφαση του εφετείου. Α2) Πράξεις επιβολής εισφορών και επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης από τον ΕΦΚΑ ποσού € 38.826,49, για τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Κολυμβαρίου. Ο Δήμος ως καθολικός διάδοχος, άσκησε προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, η οποία απορρίφθηκε. Για την υπόθεση αυτή δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη καθότι δεν έχει τελεσιδικίσει. Β) Αναφορικά με την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου σημειώνεται ότι: Β1) Στην παρούσα χρήση ο Δήμος εντάχθηκε στη χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ ποσό € 493.988,53 που κάλυψε στο σύνολό της

δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, που τελεσιδίκησαν στην παρούσα χρήση. Συγκεκριμένα το ανωτέρω ποσό ωφέλησε τα αποτελέσματα της χρήσης και κάλυψε υποχρεώσεις-κεφάλαιο ποσού € 480.927,26 και τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα ποσού € 13.061,27 που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης. Β2) Έναντι των εκκρεμών

δικαστικών υποθέσεων ο Δήμος έχει σχηματίσει προβλέψεις για κάλυψη ζημίας που τυχόν θα προκύψει όταν αυτές θα τελεσιδικήσουν, σε βάρος αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών ποσού € 85.590,15, οι οποίες εμφανίζονται διακριτά στον Ισολογισμό της 31/12/2020 στο κονδύλι «Β 2. Λοιπές προβλέψεις». Αναλυτικά όλες οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές

υποθέσεις αναφέρονται στην «Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου».

5. Ο Δήμος στη χρήση 2020, όπως και την προηγούμενη, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο, λόγω αδυναμίας κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Σημειώνουμε ότι, η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής

έχει σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζονται με πληρότητα τα κόστη των βασικών λειτουργιών του Δήμου που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος αγαθών και υπηρεσιών, κόστος λειτουργίας διοίκησης και κόστος δημοσίων σχέσεων) καθώς επίσης και τα αναλυτικά κόστη των προσφερόμενων υπηρεσιών

του Δήμου (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, τεχνικά έργα, πράσινο, κοινωνική πολιτική, πολιτισμός αθλητισμός κλπ) στη χρήση και την πλήρη συσχέτιση κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη. Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του Δήμου, θα πρέπει να γίνει πλήρης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής, παρόλο

τις δυσκολίες της, που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ελέγχου, διαφάνειας και υπολογισμού των βασικών προσφερόμενων λειτουργιών του Δήμου σε μία ορθολογιστική βάση.

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι

εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους

κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. • Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. • Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν

από τη διοίκηση. • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων,

κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το Δήμο Πλατανιά και το περιβάλλον του, δεν έχουμε

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

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

3. Οι απαιτήσεις του Δήμου από πολίτες, που αφορούν ανείσπρακτα έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, πρόστιμα) ανέρχονται σε ποσό € 756.787,23. Οι ανωτέρω απαιτήσεις εμφανίζονται διακριτά στον Ισολογισμό της 31/12/2020 όσον αφορά το βαθμό εισπραξιμότητάς τους. Συγκεκριμένα εμφανίζονται: α) κατά ποσό € 623.412.37 στις «Δ. ΙΙ. 1. Απαιτήσεις από

πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και β) κατά ποσό € 133.374,86 στις απαιτήσεις επισφαλούς είσπραξης «Δ. ΙΙ. 1α. Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις». Έναντι των επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 133.374,86, που τελούν σε σημαντική καθυστέρηση είσπραξης, έχουν σχηματισθεί έως και την 31/12/2020 ισόποσες προβλέψεις για την τυχόν ζημία από τη μη

είσπραξη αυτών, οι οποίες κατά τη γνώμη μας κρίνονται επαρκείς. Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν ανείσπρακτα μισθώματα ακινήτων για τα οποία ο Δήμος έχει προσφύγει στα ένδικα μέσα και σύμφωνα με την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας, για το θέμα αυτό, στο 2022 εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων υπέρ του

Δήμου, η οποία κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για ύψος κεφαλαίου € 50.000,00. Επισημαίνουμε ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δε συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα

πρέπει να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει του ΚΕΔΕ για την οριστικοποίηση της είσπραξης αυτών των απαιτήσεων.

4. Ο Δήμος αντιμετώπισε σημαντικές ζημιές σε υποδομές και κοινόχρηστους χώρους που προήλθαν από θεομηνίες κατά την προηγούμενη και την παρούσα χρήση. Για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών (επισκευές, συντηρήσεις, καθαρισμοί κλπ), δαπάνησε συνολικό ποσό € 4.550.288,26, το οποίο κάλυψε με ισόποσες ληφθείσες επιχορηγήσεις, για το

σκοπό αυτό. Τα ανωτέρω απεικονίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς «Έκτακτες χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» και «Έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» των εκτάκτων αποτελεσμάτων της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

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

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν

οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.


