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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :45014/21-12-2020  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 15/12/2020 

         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 846/2020 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Κηφισιά̋ Οικονομικού έτου̋ 2019.  

 

 

      

Στο Δημαρχείο τη̋ Κηφισιά̋ σήμερα 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. 

και μετά από την με αρ. πρωτ.  43260  πρόσκληση  του  Προέδρου και Δημάρχου κου 

Γιώργου Θ. Θωμάκου που επιδόθηκε νόμιμα στι̋ 10/12/2020, έλαβε χώρα μέσω 

τηλεδιάσκεψη̋ (με την χρήση τη̋ εφαρμογή̋ Cisco Webex), σύμφωνα  με τι̋ 

διατάξει̋ του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 

30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπω̋ τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, και τι̋ με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 

20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου̋ του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η συνεδρίαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, η οποία σύμφωνα με την  

υπ΄ αρ. 331/2019 απόφαση  τη̋ ειδική̋ συνεδρίαση̋ του Δημοτικού Συμβουλίου  και 

την υπ’ αριθμ. 802/2020 απόφαση Δημάρχου,  αποτελείται από τα εξή̋ τακτικά μέλη 

– Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ :   

1. Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) 

2. Καυγαλάκη̋ Μιχάλη̋ 

3. Παπαδημητρίου Βασιλική – Αμαλία (Λίλα) 

4. Κόκκαλη̋ Νικήτα̋   

5. Λιανό̋ Δημήτρη̋ 

6. Διονυσιώτη̋ Ιωάννη̋  

7. Λαμπρινό̋ Λογοθέτη̋                                                   

8. Μαρκεσίνη̋ Εμμανουήλ                                      

και τα εξή̋ αναπληρωματικά μέλη – Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ :                            

1. Παντελεάκη̋ Ιωάννη̋  

2. Κουρέπη̋ Αχιλλέα̋  

3. Καραγιαννάκη̋ Βασίλειο̋  

4. Κατσίμπα̋ Γεώργιο̋  

5. Βάρσο̋ Βασίλειο̋  

6. Λαχανά̋ Χρήστο̋                  

 

Οι παρόντε̋ κατά την εκφώνηση του καταλόγου που συμμετείχαν στην συνεδρίαση 

μέσω τηλεδιάσκεψη̋ είναι ο Δήμαρχο̋ – Πρόεδρο̋ Γιώργο̋ Θ. Θωμάκο̋ και οι Δ.Σ. 

κ. κ. Καυγαλάκη̋ Μιχάλη̋, Παπαδημητρίου Βασιλική – Αμαλία (Λίλα), Κόκκαλη̋ 

Νικήτα̋, Διονυσιώτη̋ Ιωάννη̋, Λαμπρινό̋ Λογοθέτη̋,  Μαρκεσίνη̋ Εμμανουήλ. 
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Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ. 1 του  Ν. 

3852/2010, όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, 

καθώ̋ επί συνόλου μελών – εννέα (9)  -  συμμετείχανε επτά  (7). 

 

Εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματο̋ η Δ.Σ. κ. 

Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη). 

 

Ο Πρόεδρο̋  εισηγείται το 2
ο
  τακτικό θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ και θέτει υπόψη 

τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋: 

 

1. Τι̋ διατάξει̋ των άρθρων  74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ 

Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», όπω̋ αντικαταστάθηκαν από τι̋ 

διατάξει̋ των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) 

«Ρυθμίσει̋ του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξει̋ για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικέ̋ ρυθμίσει̋ και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

 

2. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ - Εμβάθυνση τη̋ 

Δημοκρατία̋ - Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋ - Βελτίωση τη̋ οικονομική̋ και 

αναπτυξιακή̋ λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 

3. Τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-

2019) «Ρυθμίσει̋ του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξει̋ για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικέ̋ ρυθμίσει̋ και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

 

4. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019) 

«Ρυθμίσει̋ του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξει̋ για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικέ̋ ρυθμίσει̋ και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

 

5. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτη̋», όπω̋ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197Α/12-10-2020). 

 

6. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 43730/14-12-2020 εισήγηση του Τμήματο̋ Ταμειακή̋ 

Υπηρεσία̋ τη̋ Δ/νση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο διαβιβάζει τον 

απολογισμό οικονομικού έτου̋ 2019 του Δήμου Κηφισιά̋ και αναφέρει επί 

λέξει τα εξή̋:  

 

«Έχοντα̋ υπόψη, 

1. Τι̋ παραγράφου̋ 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 163 του Ν 3463/06, όπω̋ 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  ορίζονται τα ακόλουθα: 

«1. Έω̋ το τέλο̋ Μαΐου, εκείνο̋ που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου 

υποβάλλει, δια του Δημάρχου, στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό τη̋ διαχείριση̋ 

του οικονομικού έτου̋ που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμό̋ τη̋ 

διαχείριση̋ ορίζονται με το ΠΔ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμό̋ 

υποβάλλεται ενιαίο̋, ανεξάρτητα από τι̋ μεταβολέ̋ που έχουν τυχόν γίνει, ω̋ προ̋ τα 

πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία. 
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2. Μέσα σε δύο μήνε̋ αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή 

τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε ημέρε̋ μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον 

απολογισμό και, προκειμένου για Δήμου̋ που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 

Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεω̋, μαζί με έκθεσή 

τη̋ στο δημοτικό συμβούλιο. 

3. Ο ισολογισμό̋ και τα αποτελέσματα χρήσεω̋, πριν την υποβολή του̋ 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 έτου̋, να ορίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και 

τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλο̋ Οκτωβρίου του έτου̋ αυτού. 

4. Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και 

τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεω̋ και την έκθεση τη̋ δημαρχιακή̋ 

επιτροπή̋, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του 

ισολογισμού και διατυπώνει τι̋ παρατηρήσει̋ του σχετικά με αυτόν, σε ειδική γι’ αυτό το 

σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντή̋ των οικονομικών υπηρεσιών 

του Δήμου». 

2. Την παρ. 1 του άρθρου 42 του Β.Δ.17-5/15-6-1959, σύμφωνα με την οποία: 

1. Ο απολογισμό̋ πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του 

δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού τη̋ διαρκεία̋ τη̋ υπηρεσία̋ αυτών δια την 

περίπτωσιν καθην διήρκησεν αύτη καθόλον το έτο̋, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει 

κατά στήλα̋ και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.  

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα 

υπόλοιπα εισπρακτέα.  

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα̋ κατά την διάρκειαν του 

οικονομικού έτου̋ διειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσα̋ 

αναπληρωματικά̋ εκτάκτου̋ και ειδικά̋ πιστώσει̋, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα 

των πιστώσεων, τα̋ τυχόν υπερβάσει̋, των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα 

υπόλοιπα πληρωτέα.  

Σημειώνεται ότι αρμόδια για τον προέλεγχο του απολογισμού είναι πλέον η οικονομική 

επιτροπή (άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. γ΄ Ν 3852/2/010). 

2. τι̋ διατάξει̋ τη̋ Απόφαση̋ ΦΓ8/28530 (Φ. 1508-15 τ. β΄) «Οικονομικέ̋ 

καταστάσει̋ και επισυναπτέα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών» 

3. τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 40 του ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχο̋ Α'): 

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνική̋ Ιθαγένεια̋, νέο πλαίσιο επιλογή̋ διοικήσεων στον 

δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Ιθαγένεια̋ 

και τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίσει̋ για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία 

των Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ και άλλε̋ διατάξει̋. » Άρθρο 40 

Αρμοδιότητε̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ 

Ζωή̋ ΟΤΑ α΄ βαθμού 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

Δήμαρχο̋ : Γιώργο̋ Θ.Θωμάκο̋  

Δημοτική Ταμία̋ : Φωτεινή Κλάγκου  

Κωδικοί 

αριθμοί  Έσοδα και Εισπράξει̋  Απολογισμό̋  
 

0 Τακτικά έσοδα  29.761.640,37  
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1 (πλην 13)  

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσει̋ για 

επενδύσει̋) 1.234.070,50 
 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών  5.645.565,60  

31 Εισπράξει̋ από δάνεια  0,00  

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά παρελθόντα έτη  1.335.080,89 
 

4 

Εισπράξει̋ υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και 

Τρίτων 9.776.842,98 
 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτου̋ 15.860.550,40  

13 Επιχορηγήσει̋ για επενδύσει̋  886.441,25  

  Σύνολο πόρων  64.500.191,99  

       

Κωδικοί 

αριθμοί  Έξοδα και πληρωμέ̋  Απολογισμό̋ 
 

60 Αμοιβέ̋ και έξοδα προσωπικού 22.556.415,45  

61,62 Αμοιβέ̋ και παροχέ̋ τρίτων 5.045.971,35  

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα  2.470.216,19  

651 Τοκοχρεολύσια  558.267,88  

66 Προμήθειε̋ - Αναλώσει̋ υλικών  1.471.991,66  

67,68 Μεταβιβάσει̋ σε τρίτου̋, λοιπά έξοδα   6.972.312,47  

81 Πληρωμέ̋ για υποχρεώσει̋ Π.Ο.Ε. 1.201.776,25  

83 Επιχορηγούμενε̋ πληρωμέ̋ υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  

82,85 Λοιπέ̋ αποδόσει̋ και προβλέψει̋  8.808.496,97  

       

  Επενδύσει̋     

71 Αγορέ̋  798.763,29  

73 Έργα  779.869,61  

74 Μελέτε̋  536.378,74  

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσει̋  0,00  

662 Τοκοχρεολύσια  235.913,44  

9111 Αποθεματικό  0,00  

  Σύνολο εξόδων και πληρωμών  51.436.373,30  

 

 

Παρακαλούμε να προβείτε στον έλεγχό του και στη σύνταξη σχετική̋ έκθεση̋ σύμφωνα με 

τι̋ ανωτέρω διατάξει̋». 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη̋ τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά 

από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό Οικονομικού Έτου̋ 2019 του Δήμου Κηφισιά̋, 

συνοπτική κατάσταση του οποίου εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:   

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

Δήμαρχο̋ : Γιώργο̋ Θ.Θωμάκο̋  

Δημοτική Ταμία̋ : Φωτεινή Κλάγκου  

Κωδικοί 

αριθμοί  Έσοδα και Εισπράξει̋  Απολογισμό̋  
 

0 Τακτικά έσοδα  29.761.640,37  

1 (πλην 13)  

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσει̋ για 

επενδύσει̋) 1.234.070,50 
 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών  5.645.565,60  

31 Εισπράξει̋ από δάνεια  0,00  

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά παρελθόντα έτη  1.335.080,89 
 

4 

Εισπράξει̋ υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και 

Τρίτων 9.776.842,98 
 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτου̋ 15.860.550,40  

13 Επιχορηγήσει̋ για επενδύσει̋  886.441,25  

  Σύνολο πόρων  64.500.191,99  

       

Κωδικοί 

αριθμοί  Έξοδα και πληρωμέ̋  Απολογισμό̋ 
 

60 Αμοιβέ̋ και έξοδα προσωπικού 22.556.415,45  

61,62 Αμοιβέ̋ και παροχέ̋ τρίτων 5.045.971,35  

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα  2.470.216,19  

651 Τοκοχρεολύσια  558.267,88  

66 Προμήθειε̋ - Αναλώσει̋ υλικών  1.471.991,66  

67,68 Μεταβιβάσει̋ σε τρίτου̋, λοιπά έξοδα   6.972.312,47  

81 Πληρωμέ̋ για υποχρεώσει̋ Π.Ο.Ε. 1.201.776,25  

83 Επιχορηγούμενε̋ πληρωμέ̋ υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  

82,85 Λοιπέ̋ αποδόσει̋ και προβλέψει̋  8.808.496,97  

       

  Επενδύσει̋     

71 Αγορέ̋  798.763,29  

73 Έργα  779.869,61  

74 Μελέτε̋  536.378,74  

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσει̋  0,00  

662 Τοκοχρεολύσια  235.913,44  

9111 Αποθεματικό  0,00  

  Σύνολο εξόδων και πληρωμών  51.436.373,30  
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 846/2020 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 

τα μέλη που πήραν μέρο̋ στην συζήτηση του θέματο̋.     

 

    

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 
    ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ                Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) 

                                                       Καυγαλάκη̋ Μιχάλη̋ 

                                                                                  

                                                                  Παπαδημητρίου Βασιλική – Αμαλία  

                                                                                                                   (Λίλα) 

                                                                 Κόκκαλη̋ Νικήτα̋ 

                                                           Διονυσιώτη̋ Ιωάννη̋  

                                                       Λαμπρινό̋ Λογοθέτη̋  

                                                                 Μαρκεσίνη̋ Εμμανουήλ 
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