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Αριθμός απόφασης
6/2022

1ο θέμα Η.Δ.
Περίληψη απόφασης

Ισολογισμός Δήμου Χίου έτους 2014
Στη Χίο σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Παύλος Π. Καλογεράκης , 
ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο ίδιος με ημερομηνία 12/01/2022, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το 
Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), την εγκύκλιο του 
Υπουργείου εσωτερικών 18318/13-03-2020 και το Ν 3852/10, άρθρο 67 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η 
νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒ<ΟΥΛΟΙ
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου

1 Παναγιώτης Κ. Αναγνώστου (1) 2 Κωνσταντίνος Θ. Βεργίνας (1)
3 Ζαννής Γ. Ζαννίκος (1) 4 Κυριάκος Σ. Ζωάνος
5 Παύλος Π. Καλογεράκης 6 Παναγιώτης Κ. Μανδάλας
7 Δημήτριος Σ. Μάντικας 8 Ισίδωρος Π. Ντομάτας
9 Ιωάννης Κ. Ξενάκης 10 Γ εώργιος Μ. Κλιαμενάκης* ** *** ****
11 Χαράλαμπος Μ. Μπουρνιάς*** (1) 12 Νικόλαος Α. Νύκτας
13 Αναστάσιος Κ. Ποδιάς 14 Γ εώργιος Δ. Σαραντινούδης
15 Κωνσταντίνος Δ. Τ ριαντάφυλλος 16 Κυριάκος Γ. Φρεζούλης
17 Βασίλειος Π. Μυριαγκός** (1) 18 Νικόλαος Γ. Ξυλάς***** (1)
19 Εμμανουήλ Μ. Βουρνούς 20 Νικόλαος Γ. Καρασούλης (1)
21 Γεώργιος Ε. Λιγνός (1) 22 Θεόδωρος M. Παντελόγλου
23 Παρασκευή Η. Ποταμούση (1) 24 Ανδρέας Ι. Βεργίτσης*
25 Γ εώργιος Μ. Μπελέγρης* 26 Γ εώργιος Ν. Αγιωργούσης
27 Θεόδωρος Ι. Γλύκας (1) 28 Ιωάννης Χ. Καραβασίλης
29 Λεωνίδας Μ. Μπιλιράκης 30 Αγγελική Ι. Παμπάλου
31 Σταμάτιος Γ. Σαραντινός 32 Κλεάνθη Ν. Γιόμελου-Κωστάλα (1)
33 Μάρκος Ι. Σκούφαλος (1) 34 Εμμανουήλ Σ. Στάθης
35 Ερμιόνη Δ. Φρεζούλη

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.)
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου

1 Γ εώργιος Ι. Πατεριμός 2 Αλέξανδρος Κ. Γ εωργούλης
3 Σταυρούλα Σ. Σάτρα 4 Παντελής Σ. Στεφάνου
5 Παναγιώτης Π. Γ ιακούμας 6 Παντελής Σ. Καμπούρης

* Ανεξαρτητοποίηση από 25/08/2020
** Ανεξάρτητος από 23/11/2020
*** Ανεξάρτητος από 22/01/2021
**** Ανεξάρτητος από 31/03/2021
***** Ανεξάρτητος από 09/11/2021
Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται.
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος
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—  Απαρτία -  Αποχωρήσεις -  Προσελεύσεις —
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (23 μέλη σε σύνολο 41), διατηρήθηκε μέχρι το 
τέλος της συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.

(1) Συνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που οφείλονται είτε στην διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, είτε στους ίδιους τους 
συμμετέχοντες, οι παρόντες και η ψηφοφορία, ισχύουν, όπως αποτυπώνονται στην εκάστοτε απόφαση.

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:
Α.Ισολογισμός Δήμου Χίου έτους 2014

Υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τέθηκαν οι αριθ. 921/2020 και 756/2021 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με τον <Προέλεγχο λογαριασμού διαχείρισης Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης 
Προσάρτημα -Ταμειακός Απολογισμός έτους 2014> και τις <Οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός, 
αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα, απολογισμός έτους 2014-Ορθή επανάληψη της 921/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.> Στην παραπάνω 756/2021 απόφαση συμπεριλαμβάνεται και η παρακάτω εισήγηση 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως κάτωθι:
<<Με την αριθμ. 921/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προελέγχθηκε ο λογαριασμός διαχείρισης 
Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης, το Προσάρτημα και ο ταμειακός απολογισμός έτους 2014 και 
ενσωματώθηκαν στην απόφαση αυτή. Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια διόρθωση στην απεικόνιση 
κάποιων κονδυλίων και στην ορθότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Οι διαφοροποιήσεις έχουν ως εξής:
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ορισμένα κονδύλια του Ισολογισμού της 31/12/2013 διαφοροποιήθηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, όπως κατωτέρω:

Κονδύλιο Ισολογισμού
Οικονομικές καταστάσεις 2013 Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Κλειόμενη 
Χρήση 2013

Προηγούμενη 
Χρήση 2012

Κλειόμενη 
χρήση 2014 Χρήση 2013

Γ.ΙΙ-1 «Γήπεδα - Οικόπεδα» € 24.722.428,79 24.722.428,79 9.145.857,60 9.145.857,60
Γ.ΙΙ-2 «Ορυχεία-
Μεταλλεία-Λατομεία-
Αγροί-Φυτείες-Δάση»

€ - - 15.576.571,19 15.576.571,19

ΓΙ-1γ. «Πεζοδρόμια κοινής 
χρήσεως» (Αξία Κτήσεως) € 3.405.463,98 3.405.463,98 3.399.594,57 3.399.594,57

ΓΙ-1γ. «Πεζοδρόμια κοινής 
χρήσεως» (Αποσβέσεις) € 2.782.700,51 2.706.278,12 2.854.514,18 2.778.585,43

ΓΙ-1γ. «Πεζοδρόμια κοινής 
χρήσεως» (Αναποσβ. αξία) € 622.763,47 699.185,86 545.080,39 621.009,14

Γ.ΙΙ-3γ. «Λοιπές εγκαταστάσεις 
κοινής χρήσεως» (Αξία 
κτήσεως)

€ 8.411.475,87 8.283.419,03 8.507.619,68 8.417.345,28

Γ.ΙΙ-3γ. «Λοιπές εγκαταστάσεις 
κοινής χρήσεως» (Αποσβέσεις) € 4.309.200,29 3.780.895,56 4.849.002,23 4.313.315,37

Γ.ΙΙ-3γ. «Λοιπές εγκαταστάσεις 
κοινής χρήσεως» (Αναποσβ. 
αξία)

€ 4.102.275,58 4.502.523,47 3.658.617,45 4.104.029,91

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
Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας με τις διαφοροποιήσεις στις αξίες κτήσεως:
A Ξ Ι Ε Σ Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ

Σελίδα 2 από 21

ΑΔΑ: 9ΓΡ7ΩΗΝ-0Φ4



Υπόλοιπο
31.12.2013

Προσθήκες 
χρήσης 2014

Μεταφορές 
χρήσης 2014

Σύνολο
31.12.2014

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακτνητοποιήσεις

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 3.399.594,57 0,00 0,00 3.399.594,57
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής 

χρήσεως 8.417.345,28 90.274,40 0,00 8.507.619,68

Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας με τις διαφοροποιήσεις στις αποσβέσεις: 
Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ

Αποσβέσεις
31.12.2013

Αποσβέσεις 
χρήσης 2014

Συσσωρευμένες
Αποσβέσεις
31.12.2014

Αναπόσβεστη
Αξία

31.12.2014
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακτνητοποιήσεις
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.778.585,43 75.928,75 2.854.514,18 545.080,39
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής 
χρήσεως 4.313.315,37 535.686,86 4.849.002,23 3.658.617,45

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
O Δήμος Χίου συμμετέχει σε Επιχειρήσεις. Η αξία κτήσης των συμμετοχών αυτών διαφοροποιήθηκε από το 
αρχικό ποσό των 3.778.568,28 ? και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.833.568,28 ? οι δε εγγραφές που 
διαφοροποιήθηκαν αναλύονται στον πίνακα της επόμενης παραγράφου.
(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.
Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης (συμμετοχών) με τις πληροφορίες που 
διαφοροποιήθηκαν: _̂___________________________________________ _____________________

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ(σε €)
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 1.503.799,15

2 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης 
Ναρκωτικών Ν. Χίου 15.000,00

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις" όταν 
είναι αξιόλογες.
Στο λογαριασμό των προβλέψεων έχει εγγραφεί προοδευτικά ποσό 136.409,51 ? με το οποίο αποτυπώνεται 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και στον λογαριασμό προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις έχει εγγραφεί προοδευτικά ποσό 1.178.916,97 ?.
(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.
Ο Δήμος έχει συνάψει Δάνεια οι διαφοροποιήσεις των οποίων εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Υπόλοιπο Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Δανείων
31/12/2014

Υποχρεώσεις
31/12/2014

Δόσεις κεφαλαίου που 
λήγουν στην 

επόμενη χρήση
Αγορά οικοπέδου στη Φάρκαινα 352.371,59 325.512,07 26.859,52
Γ ια απαλλοτριώσεις α) Μουσείου & Μ. Λιβανού 
β) Σπηλάδια & Γ ρού γ) Κουντουριώτη & Αρ. 
Λιβανού

289.875,91 267.780,13 22.095,78

Αγορά ακινήτων στην οδό Λάδης 50.234,41 46.405,30 3.829,11
Διάνοιξη οδού Αντωνοπούλου 31.730,34 16.319,77 15.410,57
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Αγορά ακινήτων ( πρ. Δ. Ομηρούπολης ) 30.155,33 20.673,94 9.481,39

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(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.
Σύνολο ? 4.148.374,47

4.148.374,47

0,00
2.534.884,14

(1) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα______________________

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

Λοιπά έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 
Σύνολο €

(7) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ Διορθώσεις στον Ισολογισμό της 31/12/2014
Στον Ισολογισμό της 31/12/2014, ο οποίος επισυνάπτεται στην απόφαση 921/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, 
το υπόλοιπο του κονδυλίου του Ενεργητικού Γ. ΙΙ. 1. "Γήπεδα- Οικόπεδα" ανέρχεται σε ? 24.722.428,79 (Αξία 
κτήσεως 31/12/2014 (ομοίως και κατά τις 31/12/2013)). Το ποσό αυτό προέρχεται από τους λογαριασμούς του 
ισοζυγίου της Γενικής Λογιστικής με κωδικούς 10.00 (9.145.857,60), 10.04 (10.932.141,12) και 10.06 
(4.644.430,07). Ωστόσο, σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού της παραγράφου 4.1.103 του Π.Δ. 315/1999, 
στο κονδύλι του ισολογισμού Γ. ΙΙ. 1. Γήπεδα-Οικόπεδα απεικονίζεται ο λογαριασμός Γ.Λ. 10.00 (9.145.857,60) 
ενώ οι λογαριασμοί Γ.Λ. 10.04 και 10.06 απεικονίζονται στο κονδύλι Γ.ΙΙ. 2. "Ορυχεία- Μεταλλεία-Λατομεία- 
Αγροί-Φυτείες-Δάση". Ομοίως και για τη συγκριτική περίοδο 31/12/2013. Τα ανωτέρω επιχειρούμε να τα 
διορθώσουμε με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Στον Ισολογισμό της 31/12/2014, ο οποίος επισυνάπτεται στην 
απόφαση 921/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την προηγούμενη χρήση 31/12/2013, ο λογαριασμός Γ.Λ. 
17.61 "Μνημεία" (αξία κτήσεως, αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία) απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού 
Γ.ΙΙ. 1γ. "Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως". Ωστόσο, κατά την τρέχουσα χρήση 2014, ο ανωτέρω λογαριασμός 
απεικονίστηκε στο κονδύλι Γ.ΙΙ. 3γ. "Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως". Προκειμένου να εφικτή η 
σύγκριση των δυο χρήσεων, μέσω της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, μεταφέρουμε τα υπόλοιπα του λογαριασμού 
"Μνημεία" (αξία κτήσεως, αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία) της 31/12/2013, από το κονδύλι "Πεζοδρόμια κοινής 
χρήσης" στο κονδύλι "Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως".
Στο κονδύλι του Παθητικού του Ισολογισμού της 31/12/2014 Γ.Ι. 2. "Δάνεια τράπεζων", καταχωρήθηκε εκ 
παραδρομής το βραχυπρόθεσμο μέρος ενός δανείου (αντί του μακροπροθέσμου) που έχει συνάψει ο Δήμος Χίου 
με το ΤΠΔ ενώ στο κονδύλι του παθητικού Γ.ΙΙ. 7. "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση", καταχωρήθηκε το μακροπρόθεσμο μέρος του ίδιου δανείου (αντί του βραχυπροθέσμου). Τα ανωτέρω 
επιχειρούμε να τα διορθώσουμε με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
Διορθώσεις στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως 2014
Στην Κ.Α.Χ., η οποία επισυνάπτεται στην απόφαση 921/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, ο λογαριασμός Γ.Λ. 
70.94 "Ενδιάμεσος λογ/σμός πωλήσεων πάγιων στοιχείων" ? 3.049,20 απεικονίστηκε στο κονδύλι Ι. 2. "Έσοδα 
από φόρους-εισφορές- πρόστιμα-προσαυξήσεις". Σύμφωνα με το υπόδειγμα της Κ.Α.Χ. της παραγράφου?
4.1.202 του Π.Δ. 315/1999, ο εν λόγω λογαριασμός απεικονίζεται στο κονδύλι Ι.1. "Έσοδα από πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών". Τα ανωτέρω επιχειρούμε να τα διορθώσουμε με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
Διορθώσεις στο Προσάρτημα
Στο Προσάρτημα, στις παραγράφους 1 και 3, έγιναν οι διορθώσεις που αφορούν τον Ισολογισμό.
Στην παράγραφο 4, στο προσάρτημα που επισυνάπτεται στην απόφαση 921/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, 
γίνεται αναφορά των συμμετοχών που είχε ο Δήμος κατά την 31/12/2013 και όχι κατά την 31/12/2014. Από τα 
βιβλία του Δήμου (Αναλυτικό Καθολικό και Ισοζύγιο), εντός της κλειόμενης χρήσεως έγινε αύξηση της 
συμμετοχής στην Προμηθευτική κατά € 40.000,00 (μεταβολή αξίας συμμετοχής σε € 1.503.799,15 από € 
1.463.799,15, βλ. λογαριασμός Γ.Λ. 18.00.08.0007 και 18.01.02.0003) ενώ ο Δήμος συμμετέχει με € 15.000,00 
και στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Ν. Χίου. (βλ. 
λογ/σμος Γ.Λ. 18.00.30.0001). Τέλος, διορθώθηκε και ο τίτλος της συμμετοχής αξίας € 79.347,03 η οποία αφορά 
τη συμμετοχή στο ΔΗΠΕΘΕ και όχι στην ΑΜΚΕ.
Στην παράγραφο 7 έγινε διόρθωση των μακροπροθέσμων και των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων των δανείων 
για τις οποίες αναφερόμαστε ανωτέρω.
Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) στις 31-12-2013 θα έχουν ως εξής:
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ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Ι. Αποτελέσματα εκμεταΛΛεύσεως
5.900.682,95 2.034.619,10 -1.799.992,61

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστι μα-προσαυξήσεις Ckris: 432.849,83 1.209.265,52 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων -2.890.439,68-1.090.447,07
3. Τακτικές επι χορηγή σει ς από Κρατι κ  ό Προϋπολογισμό 9.071.939,88 8.222.712,26 Μείον:

Σύνολο καταχωρήθηκε ο 15.315.864,27 15.332.660,73 1. Φόρος Εισοδήματος 205.278,21 -

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών λογ/σμος 70.94 20.661.851,39 22.882.611,34 Έλλειμμα εις νέον -1.061.098,79 -2.890.439,68

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -5.345.987,12 -7.549.950,61

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) της Κ Α Χ  "Έσοδα 5.396.290,88 7.400.083,43 ΧΙΟΣ, ../../2020
Σύνολο από φόρους- 50.303,76 -149.867,18

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.165.462,85 5.720.652,83 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο  ΑΝΤΙΔΗΜ ΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 13.220,32 5.178.683,17 53.143,02 5.773.795,85

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -5.128.379,41 -5.923.663,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 66.672,63 266.566,15 ΣΤΑΜ ΑΤΙΟΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 249.089,05 Α.Δ.Τ. / Α Ε  936157 Α.Δ.Τ. / Α Ν 436023

Μείον: 3. Χρεωστικά' τόκοι και συναφή έξοδα 80.986,61 -14.313,98 101.209,89 -83.732,79
Ολικά αποτελέψ ατα  (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -5.142.693,39 -6.007.395,82 Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.148.3-74,47 4.553.214,74

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.065.819,93 351.796,61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΝΤΑΚΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΛΗΟΥ

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 2.534.884,14 176.735,14 Α.Δ.Τ. /Α Α  499958 Α.Δ.Τ. /  Α Β  557709

7.749.0-78,54 5.081.746,49

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.864,00 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Έκτακτες ζημίες 291.729,08 511.262,10 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  Α.Ε.

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 275.172,97 600.196,36 ΠΑΡΝΗΘΟΣ 44, 11452 ΜΕΤΑΜ ΟΡΦΩΣΗΑ.Φ.Μ . 998626632

4. Ποοβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 571.766,05 7.177.312,49 1.111.458,46 3.970.288,03 Δ.Ο.Υ. Φ Α Ε Α Θ Η Ν Ω Ν ΑΜ  ΟΕΕ 480/2003

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ((πλεόνασμα - έλλειμμα) 2.034.619,10 -2.037.107,79
Μ  είον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.296.869,00 4.377.862,97 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ Μ ΑΝΟΥΚΑΣ

Μ  είον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.296.869,00 0,00 4.377.862,97 0,00 Α.Δ.Τ. /  Α Ι 007883 Α.Δ.Τ. / Α Ι  144250
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 2.034.619,10 -2.037.107,79 Α Α . ΟΕΕ 8256 Α Α .  ΟΕΕ 99401
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή καλείται να προχωρήσει στην ορθή επανάληψη της 
921/2020 απόφασής της ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών, προέλεγξε τα 

οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ταμίας και αποφασίζει:
1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής, και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης____________________________________________________________________________
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης 

Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά 1.186.646,36 1.186.646,36 1.186.646,36 0,00
Έκτακτα 406.197,71 406.197,71 406.197,71 0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα 3.756.751,28 3.756.751,28 3.756.751,28 0,00
Σύνολο Α 5.349.595,35 5.349.595,35 5.349.595,35 0,00

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά Έσοδα 19.776.273,57 18.724.020,03 18.217.361,53 506.658,50
Έκτακτα 14.205.488,54 8.726.285,32 8.512.766,64 213.518,68
Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ 8.056.846,42 7.765.117,34 602.066,54 7.163.050,80
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων 4.296.100,00 529.991,86 487.097,82 42.894,04
Σύνολο Β 46.334.708,53 35.745.414,55 27.819.292,53 7.926.122,02
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 51.684.303,88 41.095.009,90 33.168.887,88 7.926.122,02
Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Αδιάθετες
ΠιστώσειςΔαπάνης

Σύνολο Εξόδων 51.450.687,66 29.036.395,24 29.036.395,24 22.414.292,42
Αποθεματικό 233.616,22 0,00 0,00 233.616,22
Σύνολο 51.684.303,88 29.036.395,24 29.036.395,24 22.647.908,64
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά 526.274,17
Έκτακτα 672.912,90
Έκτακτα Ειδικευμένα 2.933.305,57
Σύνολο 4.132.492,64

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβολή % Μεταβολή €

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 621.031,02 866.302,28 -28,31% -245.271,26

Ενσώματες ακτνητοποιήσεις 61.611.961,03 59.558.959,95 3,45% 2.053.001,08
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 2.606.308,73 2.551.308,73 2,16% 55.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 64.218.269,76 62.110.268,68 3,39% 2.108.001,08

Αποθέματα 0,00 0,00 0,00% 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 7.401.866,19 4.960.295,38 49,22% 2.441.570,81

Χρηματικά Διαθέσιμα 4.835.090,53 5.763.045,01 -16,10% -927.954,48

Χρεόγραφα 1.528,45 1.528,45 0,00% 0,00
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Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 12.238.485,17 10.724.868,84 14,11% 1.513.616,33

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 852.039,07 746.792,78 14,09% 105.246,29

Σύνολο ενεργητικού 77.929.825,02 74.448.232,58 4,68% 3.481.592,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβολή % Μεταβολή €

Κεφάλαιο 42.404.946,60 42.404.946,60 0,00% 0,00
Διαφορές αναπροσαρμογής - 
επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων 33.278.682,74 31.159.244,98 6,80% 2.119.437,76

Αποτελέσματα εις νέον -1.061.098,79 -2.890.439,68 -63,29% 1.829.340,89

Καθαρή θέση 74.622.530,55 70.673.751,90 5,59% 3.948.778,65

Προβλέψεις 136.409,51 188.258,22 -27,54% -51.848,71

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 727.855,91 810.431,30 -10,19% -82.575,39

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 748.262,52 1.148.406,77 -34,84% -400.144,25

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.245.824,53 1.269.389,17 -1,86% -23.564,64

Σύνολο υποχρεώσεων 2.721.942,96 3.228.227,24 -15,68% -506.284,28

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 448.942,00 357.995,22 25,40% 90.946,78

Σύνολο παθητικού 77.929.825,02 74.448.232,58 4,68% 3.481.592,44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

χρήση χρήση Μεταβολή Μεταβολή €
2014 2013 %

Κύκλος εργασιών 15.315.864,27 15.332.660,73 -0,11% -16.796,46
Μείον: Κόστος πωληθέντων 20.661.851,39 22.882.611,34 -9,71% -2.220.759,95

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -5.345.987,12 -7.549.950,61 9,60% 2.203.963,49

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5.396.290,88 7.400.083,43 -27,08% -2.003.792,55
Σύνολο 50.303,76 -149.867,18 -17,48% 200.170,94

Μείον: Εξοδα διοίκησης 5.165.462,85 5.720.652,83 -9,71% -555.189,98
Μείον: Εξοδα δημοσίων σχέσεων 13.220,32 53.143,02 -75,12% -39.922,70

Μερικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης -5.128.379,41 -5.923.663,03 67,35% 795.283,62

Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 66.672,63 266.566,15 -74,99% -199.893,52

Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και 
χρεογράφων 0,00 249.089,05 -100,00% -249.089,05

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 80.986,61 101.209,89 -19,98% -20.223,28

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -5.142.693,39 -6.007.395,82 112,34% 864.702,43
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.148.374,47 4.553.214,74 -8,89% -404.840,27
Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.065.819,93 351.796,61 202,96% 714.023,32

Πλέον:
Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων 2.534.884,14 176.735,14 1334,28% 2.358.149,00

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.864,00 0,00 100,00% 4.864,00
Μείον: Έκτακτες ζημίες 291.729,08 511.262,10 -42,94% -219.533,02
Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 275.172,97 600.196,36 -54,15% -325.023,39
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Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 2.034.619,10 -2.037.107,79 1637,79% 4.071.726,89
Σύνολο αποσβέσεων παγίων 4.296.869,00 4.377.862,97 -1,85% -80.993,97

Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος αποσβέσεις 4.296.869,00 4.377.862,97 -1,85% -80.993,97
Αποτελέσματα χρήσεως 2.034.619,10 -2.037.107,79 1637,79% 4.071.726,89

Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες 
σύμφωνα με το άρθρο 163 του ν.3463/2006.>>

Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η Οικονομική Επιτροπή
Αποφάσισε ομόφωνα

Επαναλαμβάνει στο ορθό την 921/2020 απόφασή της, ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών, προέλεγξε τα 
οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ταμίας και αποφασίζει:
1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής, και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης_______________________________________________ ______________ ______________
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης 

Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά 1.186.646,36 1.186.646,36 1.186.646,36 0,00
Έκτακτα 406.197,71 406.197,71 406.197,71 0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα 3.756.751,28 3.756.751,28 3.756.751,28 0,00
Σύνολο Α 5.349.595,35 5.349.595,35 5.349.595,35 0,00

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά Έσοδα 19.776.273,57 18.724.020,03 18.217.361,53 506.658,50
Έκτακτα 14.205.488,54 8.726.285,32 8.512.766,64 213.518,68
Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ 8.056.846,42 7.765.117,34 602.066,54 7.163.050,80
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων 4.296.100,00 529.991,86 487.097,82 42.894,04
Σύνολο Β 46.334.708,53 35.745.414,55 27.819.292,53 7.926.122,02
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 51.684.303,88 41.095.009,90 33.168.887,88 7.926.122,02
Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Αδιάθετες
ΠιστώσειςΔαπάνης

Σύνολο Εξόδων 51.450.687,66 29.036.395,24 29.036.395,24 22.414.292,42
Αποθεματικό 233.616,22 0,00 0,00 233.616,22
Σύνολο 51.684.303,88 29.036.395,24 29.036.395,24 22.647.908,64
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά 526.274,17
Έκτακτα 672.912,90
Έκτακτα Ειδικευμένα 2.933.305,57
Σύνολο 4.132.492,64

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβολή % Μεταβολή €

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 621.031,02 866.302,28 -28,31% -245.271,26
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Ενσώματες ακινητοποιήσεις 61.611.961,03 59.558.959,95 3,45% 2.053.001,08
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 2.606.308,73 2.551.308,73 2,16% 55.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 64.218.269,76 62.110.268,68 3,39% 2.108.001,08

Αποθέματα 0,00 0,00 0,00% 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 7.401.866,19 4.960.295,38 49,22% 2.441.570,81

Χρηματικά Διαθέσιμα 4.835.090,53 5.763.045,01 -16,10% -927.954,48

Χρεόγραφα 1.528,45 1.528,45 0,00% 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 12.238.485,17 10.724.868,84 14,11% 1.513.616,33

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 852.039,07 746.792,78 14,09% 105.246,29

Σύνολο ενεργητικού 77.929.825,02 74.448.232,58 4,68% 3.481.592,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβολή % Μεταβολή €

Κεφάλαιο 42.404.946,60 42.404.946,60 0,00% 0,00
Διαφορές αναπροσαρμογής - 
επιχορηγησεις- δωρεές παγίων 33.278.682,74 31.159.244,98 6,80% 2.119.437,76

Αποτελέσματα εις νέον -1.061.098,79 -2.890.439,68 -63,29% 1.829.340,89

Καθαρή θέση 74.622.530,55 70.673.751,90 5,59% 3.948.778,65

Προβλέψεις 136.409,51 188.258,22 -27,54% -51.848,71

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 727.855,91 810.431,30 -10,19% -82.575,39

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 748.262,52 1.148.406,77 -34,84% -400.144,25

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.245.824,53 1.269.389,17 -1,86% -23.564,64

Σύνολο υποχρεώσεων 2.721.942,96 3.228.227,24 -15,68% -506.284,28

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 448.942,00 357.995,22 25,40% 90.946,78

Σύνολο παθητικού 77.929.825,02 74.448.232,58 4,68% 3.481.592,44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

χρήση χρήση Μεταβολή Μεταβολή €
2014 2013 %

Κύκλος εργασιών 15.315.864,27 15.332.660,73 -0,11% -16.796,46
Μείον: Κόστος πωληθέντων 20.661.851,39 22.882.611,34 -9,71% -2.220.759,95

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -5.345.987,12 -7.549.950,61 9,60% 2.203.963,49

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5.396.290,88 7.400.083,43 -27,08% -2.003.792,55
Σύνολο 50.303,76 -149.867,18 -17,48% 200.170,94

Μείον: Εξοδα διοίκησης 5.165.462,85 5.720.652,83 -9,71% -555.189,98
Μείον: Εξοδα δημοσίων σχέσεων 13.220,32 53.143,02 -75,12% -39.922,70

Μερικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης -5.128.379,41 -5.923.663,03 67,35% 795.283,62

Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 66.672,63 266.566,15 -74,99% -199.893,52

Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και 
χρεογράφων 0,00 249.089,05 -100,00% -249.089,05

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 80.986,61 101.209,89 -19,98% -20.223,28
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Πλέον:
Πλέον:

Πλέον:
Μείον:
Μείον:
Μείον:

Μείον:

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -5.142.693,39 -6.007.395,82 112,34% 864.702,43
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.148.374,47 4.553.214,74 -8,89% -404.840,27
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.065.819,93 351.796,61 202,96% 714.023,32

Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων 2.534.884,14 176.735,14 1334,28% 2.358.149,00
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.864,00 0,00 100,00% 4.864,00
Έκτακτες ζημίες 291.729,08 511.262,10 -42,94% -219.533,02
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 275.172,97 600.196,36 -54,15% -325.023,39

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 2.034.619,10 -2.037.107,79 1637,79% 4.071.726,89
Σύνολο αποσβέσεων παγίων 4.296.869,00 4.377.862,97 -1,85% -80.993,97

Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος αποσβέσεις 4.296.869,00 4.377.862,97 -1,85% -80.993,97
Αποτελέσματα χρήσεως 2.034.619,10 -2.037.107,79 1637,79% 4.071.726,89

Η απόφαση να διαβιβαστεί στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών >>.

--------- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ----------
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση μας τους κυρίους Ιωσήφ Ορφανουδάκη και κύριο Θωμά Λιάπη 
που θα μας ενημερώσουν επί της διαδικασίας της συζήτησης. Με δεδομένο ότι η συνεδρίαση μας είναι 
μονοθεματική μπαίνουμε αμέσως στο θέμα που βέβαια θα ξεκινήσει η συζήτηση με την ενημέρωση από τους 
Ορκωτούς Λογιστές, στη συνέχεια ο κύριος Αντιδήμαρχος και η κυρία προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών 
κυρία Παληού και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Εάν ο κύριος Αντιδήμαρχος έχει κάποια άλλη γνώμη για την 
σειρά των ομιλητών παρακαλώ έχει το λόγο να μας το πει.

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ένα μικρό πρόλογο ήθελα να κάνω. Με την 
υπ'αριθ. 921/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προελέγχθηκε ο λογαριασμός διαχείρισης -  
ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, το προσάρτημα και ο ταμιακός απολογισμός του έτους 2014 και 
ενσωματώθηκαν στην απόφαση αυτή. Ακολούθησε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006. Από τον έλεγχο αυτό κρίθηκε αναγκαίο για 
λόγους ορθής απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων να γίνουν κάποιες διορθωτικές εγγραφές στη γενική 
λογιστική. Οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και 
προσάρτημα, ενσωματώθηκαν στην υπ αριθ. 756/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα λοιπόν 
αυτό το θέμα βρίσκεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως μόνο θέμα συζήτησης κατά τα προβλεπόμενα στη 
νομοθεσία. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στους Ορκωτούς Λογιστές και στους παριστάμενους εδώ ηλεκτρονικά 
συνεργάτες του Δήμου μας, για να μας αναλύσουν τα δεδομένα και να συζητήσουμε επ’ αυτών. Μαζί μας όπως 
είπατε και εσείς είναι ο κύριος Λιάπης από την Αναβάθμιση η οποία συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία του Δήμου και ο κύριος Ορφανουδάκης ο Ορκωτός Λογιστής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θα λάβει το λόγο κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε συνεννοηθεί;

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ: Ας μιλήσει πρώτος ο κύριος Λιάπης αν θέλει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλωσορίζω και πάλι τον κύριο Λιάπη εκ μέρους της εταιρίας Αναβάθμιση. Κύριε Λιάπη έχετε το 
λόγο.

ΛΙΑΠΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Λιάπης Θωμάς, εκπροσωπώ την εταιρία Αναβάθμιση η οποία 
συνέταξε τον ισολογισμό του Δήμου Χίου του έτους 2014. Δύο-τρεις επισημάνσεις θα ήθελα να κάνω όσον 
αφορά το ενεργητικό. Στην ουσία είναι η περιουσία του Δήμου που έχει μία αύξηση και αφορά σε έργα που είναι 
σε ακινητοποίηση, δηλαδή έργα που είναι υπό εκτέλεση. Ήταν 98.571 και αυξήθηκαν κατά 104.640,265, 
επομένως βλέπουμε μία μικρή αύξηση. Το ταμείου του Δήμου υπάρχει μια μικρή μείωση, βέβαια αυτό είναι σε 
συνάρτηση με την μείωση των προμηθευτών που θα δούμε στη δεξιά στήλη που είναι στο παθητικό. Το 2013 
ήταν 2.417 ενώ το 2014 2.040, επομένως εκεί οφείλεται η μείωση του ταμείου. Τα υπόλοιπα θα μπορέσει να σας 
τα εξηγήσει ο κύριος Ορφανουδάκης, για τις παρατηρήσεις που έχει κάνει στη νόμιμη επιφύλαξη. Το τελικό
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αποτέλεσμα είναι ότι ο Δήμος Χίου εμφανίζει ένα πλεόνασμα 2.034.619,10 και αυτό είναι λογιστικό αποτέλεσμα. 
Αυτά από μένα, είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις στο τέλος οπότε μπορείτε να σημειώνετε ό,τι θα 
θέλατε επ’ αυτού. Ο κύριος Ορφανουδάκης έχει το λόγο.

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, υγεία και ελπίζω το 2022 να είναι καλύτερο από 
το 2021. Δύο πράγματα για να συμπληρώσω τον κύριο Λιάπη του οποίου η παρουσίαση ήταν άρτια κατά τ’ 
άλλα. Ισολογισμός είναι μια απεικόνιση στιγμιαία της οικονομικής κατάστασης κάθε Οργανισμού. Εν 
προκειμένω της οικονομικής κατάστασης κατά την 31/12/2014 στις 00:00. Την επόμενη ημέρα αυτή η εικόνα 
έχει αλλάξει. Ο ισολογισμός χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα. Έχουμε το ενεργητικό όπου είναι η περιουσία του 
Δήμου, ό,τι ο Δήμος κατέχει και αξιώνει από τρίτους. Το παθητικό που είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου προς 
τρίτους (προμηθευτές, τράπεζες και Υπηρεσίες). Έχουμε τα αποτελέσματα χρήσεως που είναι τα έσοδα και τα 
έξοδα του Δήμου στην περίοδο από 01/01/2014-31/12/2014 και το οποίο είναι διάθεση αποτελεσμάτων. Το 
ενεργητικό και το παθητικό στις 31/12/2014 εν προκειμένω περιέχει υπόλοιπα, δηλαδή έχουμε τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αυτή. Δηλαδή από (..μη καταληπτή 
ομιλία..) απαιτούμε στις 31/12/2014 ένα ποσό ή είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε σε αυτόν ένα ποσό, ενώ 
τα αποτελέσματα χρήσεως του 2014 είναι σύνολα, τι είχαμε λοιπόν από έσοδα και έξοδα συνολικά εκείνη την 
χρονιά, του 2014 σύνολα. Άρα ο ισολογισμός ενεργητικό και παθητικό έχουμε το υπόλοιπο, ό,τι έρχεται από 
παλιότερες χρήσεις και στις 31/12/2014 μένει ως υπόλοιπο απαίτησης όπως όψεως ή δάνεια υπόλοιπα, και στα 
αποτελέσματα χρήσεως έχουμε τα σύνολα των εσόδων και εξόδων της συγκεκριμένης χρήσης τα οποία έσοδα 
μείον τα έξοδα της χρήσης του 2014 εν προκειμένω μας δίνουν το αποτέλεσμα αυτής το οποίο όπως είπε και ο 
κύριος Λιάπης είναι ένα πλεόνασμα λογιστικό 2.035.000 περίπου και θα μας ενδιέφερε μόνο στην περίπτωση που 
ο Δήμος ήταν μία Ανώνυμη εταιρία και επρόκειτο να μοιράσει κάποιο μέρισμα.

Πριν προχωρήσω στην ανάγνωση του πιστοποιητικού θα ήθελα να σας πω ότι ο έλεγχος είναι 
δειγματοληπτικός, με κάποιες τεχνικές επιλέγουμε διάφορα παραστατικά τα οποία θα δούμε, και προβαίνουμε σε 
ένα συμπέρασμα, σε μια έκθεση ελέγχου η οποία παρατίθεται κάτω από τον ισολογισμό τον οποίον φαντάζομαι 
έχετε στα χέρια σας. Γ ια την οικονομία του χρόνου θα διαβάσω μόνο την παράγραφο εκείνη η οποία δεν είναι 
τυποποιημένη από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η οποία αφορά στις παρατηρήσεις -  ευρήματα 
του ελέγχου. Μετά απ’ αυτό εάν τυχόν έχετε κάποιες ερωτήσεις ευχαρίστως να κάνουμε μια συζήτηση να τις 
απαντήσω. (..Μη καταληπτή ομιλία..) για νόμιμη επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1α)Για το 
κονδύλι του πάγιου ενεργητικού Γ2 «ενσώματες ακινητοποιήσεις» δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την 
πληρότητα, την κυριότητα και την ορθή απεικόνιση τους στον ισολογισμό. 2α) Στον λογαριασμό του 
ενεργητικού Γ3.1. «τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται και η αξία συμμετοχών του Δήμου ευρώ 200.000 
περίπου σε δύο επιχειρήσεις οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση. Από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεση μας δεν 
είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε την αξία στην οποία έπρεπε να είχαν αποτιμηθεί οι συμμετοχές ούτε να 
προσδιορίσουμε τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των εκκαθαρίσεων στον Δήμο. 2β) Στον λογαριασμό 
του ενεργητικού Γ3.1. «τίτλοι πάγιας επένδυσης» , είναι ο ίδιος λογαριασμός, περιλαμβάνεται η αξία κτήσης 
μετοχών τριών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο συνολικού ποσού 2.079.149,10, οι 
οικονομικές καταστάσεις μίας εκ των οποίων ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η τρέχουσα αξία 
των μετοχών αυτών με βάση τους τελευταίους νόμιμα συνταγμένους ισολογισμούς ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των 324.405,67. Κατά την 31/12/2014 η σχηματισμένη πρόβλεψη για υποτίμηση των μετοχών αυτών 
υπολείπεται τις απαιτούμενες κατά 527.483,93 γεγονός που έχει ως συνέπεια η αξία του λογαριασμού Γ3.1. 
«τίτλοι πάγιας επένδυσης και (..μη καταληπτή ομιλία..) κεφάλαια του Δήμου» να εμφανίζονται αυξημένα κατά 
527.483,93.

Παρατήρηση Νο3: Δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες 
εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, εμπορικές απαιτήσεις από διάφορους οφειλέτες του Δήμου συνολικού 
ποσού 3.420.000 ευρώ περίπου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και την 
ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. Παρατήρηση Νο4: Για απαιτήσεις ύψους 
310.488,59 οι οποίες διεγράφησαν στην χρήση 2015 και απαιτήσεις ύψους 62.628,18 ευρώ οι οποίες 
διεγράφησαν στην χρήση 2017 δεν διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη , γεγονός που έχει ως συνέπεια τα 
αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 
373.116,77. Παρατήρηση Νο5: Δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την ανακτησιμότητα του ποσού 
164.165,75 που αφορά έλλειμμα ταμείου του πρώην Δήμου Ομηρούπολης και περιλαμβάνεται στο κονδύλι του 
ενεργητικού «χρεώσεις διάφορες». Παρατήρηση Νο6: Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο λογαριασμός του παθητικού 
Α3.2 «επιχορηγήσεις επενδύσεων» ποσού ευρώ 33.279 περίπου δεν παρακολουθείται αναλυτικά ανά πάγιο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2.2. 404 του Π.Δ. 315/1999, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ορθότητα 
υπολογισμού των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων για την κυλιόμενη χρήση ποσού ευρώ 4.148.000 περίπου που 
απεικονίζεται στο κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσεως «έκτακτα και ανόργανα έσοδα», όσο και το υπόλοιπο 
του λογαριασμού του παθητικού «επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού». Παρατήρηση Νο7: Δεν 
κατέστη δυνατό να επαληθευθούν με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες υποχρεώσεις 
σε προμηθευτές συνολικού ποσού ευρώ 434.000 περίπου. Επιπλέον δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν 
διαγραφές υποχρεώσεων συνολικού ποσού ευρώ 202.000,03 περίπου.

Σελίδα 11 από 21

ΑΔΑ: 9ΓΡ7ΩΗΝ-0Φ4



Λόγω των ανωτέρω διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με το πραγματικό ύψος των υποχρεώσεων του Δήμου 
και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα παρούσης και προηγούμενων χρήσεων καθώς και στα ίδια 
κεφάλαια του. Παρατήρηση Νο8: Μέχρι συντάξεως της παρούσης έκθεσης δεν είχαμε λάβει απαντητικές
επιστολές από το σύνολο των νομικών Συμβούλων του Δήμου σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων, την 
ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί αυτών καθώς και για αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά του 
Δήμου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα. Παρατήρηση Νο9: Ο Δήμος Χίου 
δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και ασφαλιστικά από της συστάσεως για άμεσους, έμμεσους και 
παρακρατούμενους φόρους καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό ή ασφαλιστικό 
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη γι’ αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν 
έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Έχω τελειώσει την ανάγνωση του πιστοποιητικού. Δυστυχώς εγώ δεν έχω εικόνα για κάποιο λόγο εφόσον όμως 
ακούγομαι παρακαλώ εάν χρειάζεστε κάτι να με ρωτήσετε ευχαρίστως να απαντήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συνεχίσουμε με την κυρία Παληού αν θέλει κάτι να συμπληρώσει.

ΠΑΛΗΟΥ: Στην ουσία δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λιάπη και τον 
κύριο Ορφανουδάκη για την βοήθεια τους. Το προσάρτημα όπως ακριβώς είπαν από το 2020 πέρασε από 
Οικονομική Επιτροπή και η ορθή επανάληψη έγινε το 2021. Είμαστε έτοιμοι αυτή την στιγμή για να 
ολοκληρώσουμε το 2014 και προχωράμε για το 2015 και 2016. Δεν έχω κάτι να συζητήσω εγώ περισσότερο. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παληού θα πρέπει να σημειώσω γιατί έχω ευθύνη απέναντι σε όλα τα μέλη του 
Συμβουλίου, ότι στο σώμα των εγγράφων που τους αποστείλαμε για ενημέρωση αυτό το κείμενο το οποίο 
διάβασε μόλις προηγουμένως ο κύριος Ορφανουδάκης δεν εμπεριείχετο. Είναι ουσιωδέστατο σημείο και απ’ ό,τι 
εγώ καταλαβαίνω αυτό αποτελεί ένα κορυφαίο σημείο παρατηρήσεων που είχε να κάνει το Σώμα των Ορκωτών 
Λογιστών. Μπορεί να έχουν περάσει επτά χρόνια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενημερωθεί το 
Σώμα σήμερα με αυτό το κείμενο. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω μπροστά μου. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε 
και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα παρακαλέσω τα χέρια σας αν έχετε ερωτήσεις επ’ αυτών. Κύριε 
Τριαντάφυλλε έχετε το λόγο.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Στον κύριο Ορφανουδάκη, αυτά τα οποία ανέφερε στο κείμενο στο οποίο ανέγνωσε, 
ουσιαστικά μας εκπλήττουν όλους. Είναι πολύ μεγάλα ποσά αυτά τα οποία ουσιαστικά αναδεικνύει ο κύριος 
Ορφανουδάκης, ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την αιτιολόγηση δαπανών κ.λ.π. Θα θέλαμε περισσότερη 
ενημέρωση σχετικά μ’ αυτό κύριε Ορφανουδάκη ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μια ξεκάθαρη 
εικόνα σε σχέση με τον ισολογισμό. Είναι πολύ μεγάλα ποσά, είναι ζητήματα που εγώ καταλαβαίνω ότι ... Δεν 
ξέρω αν έχετε δώσει εσείς το καλώς έχει ως Ορκωτοί Λογιστές και αυτό θα ήθελα να το ακούσω ξεκάθαρα, 
ούτως ώστε να έχουμε και την πρόταση την τελική από την Δημοτική Αρχή σε σχέση με την ψήφιση του 
ισολογισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Βουρνούς.

ΒΟΥΡΝΟΥΣ: Εγώ ήθελα να επιβεβαιώσω κατά κάποιο τρόπο σε συνέχεια της ερώτησης και του κυρίου 
Τριαντάφυλλου, παραμένει και στον ισολογισμό του 2014-2015 αυτό που είχε διαπιστωθεί, ότι το μεγαλύτερο 
από τα κενά που έχουν διαπιστωθεί είναι από τον πρώην Δήμο Ομηρούπολης και μάλιστα από εκείνο το ποσό για 
το οποίο είχαν ασκηθεί και δικαστικές διώξεις στο παρελθόν ή υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να 
εντοπιστεί η προσοχή μας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Φρεζούλη.

ΦΡΕΖΟΥΛΗ: Θυμάμαι και στην προηγούμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε έρθει κάτι αντίστοιχο, 
νομίζω για το 2011 ή το 2012. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πλέον 8 χρόνια μετά το 2014 για ποιο λόγο 
δεν κατέστη δυνατό να έχουμε απαντήσεις στα ζητήματα (..μη καταληπτή ομιλία..) που μας ανέφερε προφορικά. 
Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς θα αποδεχτούμε έναν ισολογισμό με τόσο σοβαρά ζητήματα και γιατί ο Δήμος δεν 
παρείχε αυτές τις απαντήσεις εάν ζητήθηκαν από τους Ορκωτούς ούτως ώστε να είναι πλήρεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Καραβασίλης.

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ: Στον κύριο Ορφανουδάκη απευθύνομαι. Επειδή εξετάζουμε τώρα μία χρονιά η οποία είναι 
περίπου 8 χρόνια πίσω, πρακτικά τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή η συνήθης πρακτική ποια είναι; Σε τι χρονικό 
διάστημα αρχίζουμε και κλείνουμε, τακτοποιούμε αυτές τις υποθέσεις; Είπατε ότι υπάρχουν κάποιες 
εκκρεμότητες αρκετά σοβαρές που θέλουμε σίγουρα διευκρινίσεις. Αυτά όλα φαντάζομαι ότι μεταφέρονται και 
στην επόμενη χρονιά ή κάποια στιγμή αυτά λογιστικά αδρανοποιούνται ή τέλος πάντων εκμηδενίζονται; Θα
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θέλαμε σαν πιο ειδικός αυτά τα δύο ερωτήματα. Δηλαδή χρονικά τι σημαίνει ότι τα βλέπουμε όλα αυτά 8 χρόνια 
μετά και τι γίνεται στο μέλλον, όλα αυτά μεταφέρονται και επιβαρύνουν τις καταστάσεις τις λογιστικές των 
επόμενων χρόνων ή υπάρχει κάποιο χρονικό όριο στο οποίο τακτοποιούνται αυτά ή τέλος πάντων αν υπάρχουν 
κάποιες ατασθαλίες κάπου καταλογίζονται ή κάπου πρέπει να οδεύσουν τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κλιαμενάκης.

ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Οι προλαλήσαντες συνάδελφοι το έθεσαν πολύ σωστά όσον αφορά τον χρόνο. 
Δηλαδή του 2020 ή του 2021 ο ισολογισμός πότε μπορεί να γίνει; Θα έχουν φύγει και μετά θα τους 
καταλογίσουμε; Ξέρω πολύ καλά ότι ο έλεγχος Ορκωτών Λογιστών γίνεται την μεθεπόμενη χρονιά, δηλαδή η 
προηγούμενη, η τρέχουσα, η επόμενη ακριβώς, γίνεται και έλεγχος. Γιατί τόση μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά 
αυτό το θέμα; Πολύ σωστά τονίστηκε νομίζω από τον κύριο Τριαντάφυλλο και από τον κύριο Βουρνού, ποιους 
αφορά αυτό το έλλειμμα των 200.000 ευρώ; Γ ια ποιες χρονιές και για ποια Νομικά Πρόσωπα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν βλέπω άλλο χέρι για ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ έναν προβληματισμό- 
ερώτηση που έχω προς τον κύριο Ορφανουδάκη σαν συνέχεια του ερωτήματος του κυρίου Καραβασίλη. Δηλαδή 
αυτές οι εκκρεμότητες θα πάνε στα επόμενα χρόνια αλλά και τον βαθμό της σοβαρότητας θα ήθελα να μας 
αναφέρει και τι γίνεται με αυτό; Τον βαθμό της σοβαρότητας ή αν μπορούμε να τα παραβλέψουμε; Γιατί στο 
τέλος της διαδικασίας πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Σε σχέση δε με την τελευταία παρατήρηση του κυρίου 
Κλιαμενάκη να πω ότι τουλάχιστον όσον αφορά εδώ το γραφείο θα θυμάστε ότι πριν ένα χρόνο προσπαθήσαμε 
να καλύψουμε τις προηγούμενες χρονιές και ευελπιστούμε πως ένα-δυο χρονιές, δεν ξέρω για παραπάνω, θα 
προλάβουμε σ’ αυτή την θητεία, ίσως και περισσότερο. Εξαρτάται και από τις δυσκολίες που θα βρεθούν. Όσο 
όμως μένει όλο τούτο πίσω τόσο δυσκολότερα είναι και να βρεθούν τα παραστατικά για τον κάθε έλεγχο. Ο 
κύριος Ορφανουδάκης έχει το λόγο για απαντήσεις. Δεν μας ακούει ο κύριος Ορφανουδάκης. Μήπως κύριε 
Λιάπη μπορείτε εσείς να απαντήσετε στις ερωτήσεις ή δεν θέλετε;

ΛΙΑΠΗΣ: Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι αν αυτά τα κονδύλια συνεχίζονται στους επόμενους ισολογισμούς. 
Όσον αφορά το εύρημα της Ομηρούπολης θεωρώ ότι έχει πάρει το δρόμο του. Απ’ ό,τι γνωρίζω η Υπηρεσία 
πρέπει να έχει βεβαιώσει κάποιους καταλόγους στα επόμενα έτη και έχει πάρει τον δρόμο του. Το πότε θα 
διευκρινιστεί αυτό το ποσό ο καταλογισμός ή όχι, το πόρισμα, δεν μπορεί να γνωρίζει η Υπηρεσία. Όπως 
γνωρίζετε μπορεί αυτό να πάρει χρόνια πολλά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το να επιβεβαιώσει καταλόγους .. συγνώμη που ρωτάω αλλά δεν ξέρω εάν οι άλλοι συνάδελφοι το 
κατανοούν, εγώ δεν το κατανοώ...

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, τώρα έχω επαφή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ορφανουδάκη σας ακούμε.

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Σχετικά με τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους κυρίους ήθελα να πω ότι, ναι, ο Δήμος 
Χίου είναι πολύ πίσω απ’ ό,τι θα έπρεπε να είναι. Όντως κάποιος κύριος είπε ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
ελέγχονται και εγκρίνονται από τον Ορκωτό Ελεγκτή το πολύ δύο χρόνια, ημερολογιακές χρονιές μετά, που 
σημαίνει ότι το 2014 πολύ-πολύ βαριά θα έπρεπε να είχαν πιστοποιηθεί από Ορκωτό το 2016. Δεν γνωρίζω ποιοι 
είναι οι λόγοι των καθυστερήσεων αυτών, γνωρίζω όμως την καλή θέληση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την 
οποία συνεργάστηκα άψογα, να προχωρήσει με τις δυσκολίες οι οποίες συναντώνται πλέον και λόγω της 
παρέλευσης τόσων ετών, και η εύρεση των δικαιολογητικών ακόμα και των εγγράφων της τράπεζας είναι πάρα 
πολύ δύσκολη, αλλά και του κυρίου Λιάπη ο οποίος συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα 
εξομαλυνθεί η κατάσταση και τουλάχιστον μέσα στο 2022 να καταφέρετε να κλείσετε μέχρι το 2016. Όσον 
αφορά στις ερωτήσεις τύπου εάν συνεχίζονται τις επόμενες χρήσεις τα προβλήματα αυτά, δυστυχώς δεν το 
γνωρίζω διότι είμαι και δεν θα είμαι ελεγκτής για τις επόμενες χρήσεις. Ίσως να είναι και ένα από τα λάθη του 
Δήμου Χίου που αλλάζει συνεργάτες κάθε χρόνο. Δεν είναι μομφή απλά το λέω ότι οι καθυστερήσεις 
ενδεχομένως να οφείλονται και στην τακτική του Δήμου Χίου να αλλάζει συνεργάτες νευραλγικών θέσεων που 
είναι λογιστές και Ορκωτοί Ελεγκτές. Όσον αφορά στις παρατηρήσεις οι οποίες ήταν πάμπολες και έχετε δίκιο 
ότι τα νούμερα τρομάζουν, εσείς βλέπετε το πόρισμα του ελέγχου το οποίο έχει να κάνει με νούμερα αλλά δεν 
έχει να κάνει με ανάλυση των νούμερων τα οποία θα τα έχετε στη διάθεση σας γιατί θα πρέπει να τα βγάλω από 
τον φάκελο, για να φτάσουν στους αριθμούς που θέλετε να σας τα βγάλω και να σας πω πως προκύπτουν και τι 
αφορούν αυτά τα νούμερα.

Μας απαγορεύουν τα πρότυπα να κάνουμε ανάλυση και για λόγους προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, για τις διάφορες απαιτήσεις οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, γιατί θα πρέπει σ’ αυτές να βάλουμε και 
το ύψος αυτών και τα ονόματα αυτών, όμως, σε κάθε περίπτωση όποιος κύριος ζητήσει ανάλυση και πώς 
προκύπτουν αυτά τα νούμερα ευχαρίστως να σας αφήσω το νούμερο μου ή τέλος πάντων μέσω της κυρίας 
Παληού ένα mail προκειμένου να τα προωθήσω και να είναι στη διάθεση του ώστε να έχει γνώση και να ξέρει τι 
ακριβώς γίνεται, τουλάχιστον σε τόσο παλιά χρήση. Όσον αφορά τα νούμερα του Δήμου Χίου είναι αρκετά
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μεγάλα. Στην περίπτωση που ήταν οι παρατηρήσεις μας πιο μεγάλες απ’ ό,τι ήταν θα εκφράζαμε άρνηση γνώμης 
που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε τις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο επειδή μερικά από 
αυτά τα νούμερα τα συναντάμε σε όλους τους Δήμους, π.χ. η παρατήρηση Νο6 εξαιτίας του γεγονότος ότι ο 
λογαριασμός του παθητικού είναι μία παρατήρηση η οποία αφορά σε κακή λογιστική παρακολούθηση των 
επιχορηγήσεων, όχι από τώρα αλλά από πολλά-πολλά χρόνια πίσω, δεν μπορούμε εμείς σαν Ορκωτοί Ελεγκτές 
να πιστοποιήσουμε ότι το συγκεκριμένο κονδύλι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωστόσο να είστε 
βέβαιοι ότι δεν συμβαίνει μόνο στον Δήμο Χίου και όχι μόνο αυτό, π.χ. ότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε 
υπόλοιπα απαιτήσεων και υπόλοιπα υποχρεώσεων για απαντητικές επιστολές.

Μια βασική διαδικασία ελεγκτική είναι ο Ορκωτός Ελεγκτής να στέλνει επιστολές προς διάφορους τρίτους, 
πελάτες ή προμηθευτές, για την επιβεβαίωση υπολοίπων που σημαίνει ότι μπορεί ο Δήμος Χίου εν προκειμένου 
να έχει ένα υπόλοιπο απαιτήσεις από τον Ορφανουδάκη Ιωσήφ, πρέπει ο Ορκωτός Ελεγκτής να δει όντως ισχύει 
αυτό; Οπότε στέλνει στον Ορφανουδάκη μια επιστολή και λέει « ο Δήμος Χίου αναφέρει στις οικονομικές του 
καταστάσεις ότι έχει μια απαίτηση από εσάς 500 ευρώ, συμφωνείτε; Εάν συμφωνείτε έχει καλώς, εάν δεν 
συμφωνείτε πείτε μας σας παρακαλώ τους λόγους». Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν απαντούν. Σε αυτή 
την περίπτωση και εφόσον με εναλλακτικές διαδικασίες δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε αυτό το ποσό το 
αναφέρουμε στον ισολογισμό όπως κάνουμε και εδώ στην παρατήρηση Νο3 και Νο7. Οι παρατηρήσεις Νο3 και 
Νο7 αφορούν σ’ αυτές τις περιπτώσεις, που δεν έχουμε πάρει απαντήσεις επιστολών που έχουμε στείλει σε 
διάφορους τρίτους. Κατά τ’ άλλα, ναι μεν έχουμε πληθώρα (..μη καταληπτή ομιλία..), έχουμε ένα 
164.000 από την Ομηρούπολη το οποίο δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Έχουμε παρατηρήσεις 
μπορώ να πω ότι τίθεται θέμα μη ψήφισης τουλάχιστον κατά την δική μου άποψη , άλλωστε δεν 
άρνηση γνώμης...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας ακούμε, σας χάσαμε.

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Τόση ώρα κύριε Καλογεράκη με είχατε μπλοκάρει, δεν μπορούσα να μπω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν έχω μπλοκάρει κανέναν. Παρακαλώ έχετε το λόγο.

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Που με έχετε αφήσει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο σημείο 3 που λέγατε για την Ομηρούπολη 164.000.

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν είπα κάτι περαιτέρω. Είπα ότι γενικά οι οικονομικές καταστάσεις πέραν των 
παρατηρήσεων δεν έχω κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό ούτως ώστε να έχουμε κάποια επιφύλαξη και γι’ αυτό 
άλλωστε δεν έχουμε άρνηση γνώμης και πιστοποιούμε τις οικονομικές καταστάσεις, με τις όποιες παρατηρήσεις 
έχουμε παραθέσει κάτω από τον ισολογισμό. Για ανάλυση όλων των παρατηρήσεων επιφυλάσσομαι να σας 
στείλω στα προσωπικά mail όποιων το ζητήσουν εντός των ημερών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρώ κύριε Ορφανουδάκη ότι καλό θα είναι ό,τι έχετε, δεν έχουμε τίποτα κρυφό επί του 
θέματος, να το στείλετε στο γραφείο και θα το κοινοποιήσουμε σε όλους τους συναδέλφους όπως μόλις 
κοινοποιήσαμε τώρα την έκθεση ελέγχου που κακώς δεν την είχαμε κοινοποιήσει πιο μπροστά και το έγγραφο 
προς Δήμο Χίου προς εσάς που έχει αποσταλεί και μπορούν να το δουν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ τα χέρια σας 
για τοποθετήσεις. Ο κύριος Βουρνούς.

ΒΟΥΡΝΟΥΣ: Η διαδικασία των ισολογισμών πρέπει να πω ότι ξεκίνησε το 2015, είχαμε τον ισολογισμό έναρξης 
του Δήμου Χίου αυτού του Δήμου που ξεκίνησε το 2010 και τότε μάλιστα είχε και πολιτικό χαρακτήρα η 
απόφαση αυτή διότι το κώλυμα που υπήρχε είναι ότι δεν ήταν συγκροτημένο το Ε9 του Δήμου δηλαδή η 
περιουσία. Έμεναν πάρα πολλά ακίνητα των πρώην Δήμων που συναποτέλεσαν το 2010 τον Δήμο Χίου, κυρίως 
δε των Δήμων της περιφέρειας διότι ο Δήμος και νομίζω και ο Δήμος Ομηρούπολης είχαν σχετικά συγκροτημένα 
αρχεία όσον αφορά την περιουσία τους, από άλλους Δήμους έμεναν πάρα πολλά ακίνητα. Έτσι δεν μπορούσε να 
υπάρξει ή υπήρχε μία αδράνεια στο να δημιουργηθεί ο ισολογισμός έναρξης. Είχαμε όμως έναν προγραμματισμό 
ο οποίος έλεγε ότι το 2022 ή το 2023 πλέον θα είχαμε τις εγκρίσεις των ισολογισμών που έπρεπε, δηλαδή της 
προηγούμενης χρονιάς. Το 2023 θα εγκρίναμε πια όπως θα έπρεπε κανονικά τον ισολογισμό του 2022. Βλέπω ότι 
το βήμα αυτό δεν έχει επιταχυνθεί, αντιθέτως με πάρα πολύ χαμηλό ρυθμό πηγαίνουμε. Να πω ότι ο Δήμος της 
Χίου αδυνατεί να λάβει δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Αυτή 
ήταν η αιτία για την οποία το 2018 δεν μπόρεσε ο Δήμος της Χίου να πάρει τα ωφελήματα και να ξεκινήσει το 
πρόγραμμα της αντικατάστασης των LED με προνομιακό επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα ήθελα από τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών και από 
την Οικονομική Υπηρεσία να μας πουν πού βλέπουν να πηγαίνει αυτό το πράγμα; Πότε επιτέλους θα συμπέσει 
αυτός ο ισολογισμός ώστε να έχουμε τα ίδια πράγματα; Επίσης, θα προέτρεπα τους συναδέλφους να δουν αυτά 
τα μικρά που γίνονται τεράστια και να δουν πού βρίσκονται. Πραγματικά θα άξιζε τον κόπο να πάρει κανείς την 
έκθεση του Ορκωτού Λογιστή γιατί τα ίδια προβλήματα που θα δούμε στην έκθεση του 2014 είναι αυτά που 
ήταν και το 2013 και το 2012 και θα συνεχίζονται σε όλες τις εκθέσεις μέχρι και την όποια είναι να συμπέσει και

υπόλοιπο 
αλλά δεν 
βγάζουμε
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πρόκειται για σοβαρή ποιότητα πολιτικών αποφάσεων, λάθος πολιτικών αποφάσεων που ελήφθησαν από 
ανθρώπους που βρίσκονταν στη θέση μας σε προηγούμενα χρόνια και αυτές θα πρέπει να τις μελετήσουμε και να 
δούμε από ποια λάθη πρέπει να διδαχτούμε και τι να μην επαναλάβουμε στο μέλλον. Μπορεί από το 2010 η 
νομοθεσία να μας έχει βάλει χαλινάρια τέτοια που να μην επιτρέπουν πάρα πολλά λάθη, αλλά επειδή τα 
χαλινάρια έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την επανεμφάνιση τους 
φαινόμενα τέτοια τα οποία δημιούργησαν το να είμαστε στο 2022 και να έχουμε τώρα τον ισολογισμό του 2014. 
Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα προτού έρθει ο νόμος να τα καταστείλει, γιατί θα τα καταστείλει μία μέρα ο νόμος, ας 
τα σταματήσουμε εμείς με το μυαλό μας και με την πολιτική μας βούληση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σαραντινός.

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι στη λογιστική το λάθος δεν
κρύβεται, κάποια στιγμή φανερώνεται. Η Δημοτική Αρχή έχει τις ευθύνες της γιατί όπως προείπα ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών τώρα του έπεσε η καυτή πατάτα και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Θέλω πολύ απλά να 
σας εξηγήσω λίγο τα πράγματα για να τα καταλάβετε. Όπως κάθε χρόνο γίνεται ο προϋπολογισμός και έρχεται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί, ακριβώς η ίδια υποχρέωση υπάρχει στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης 
να συντάσσεται ο ισολογισμός και να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί, έτσι ώστε ο δημότης της 
Χίου να γνωρίζει επίσημα ποια είναι η καθαρή θέση της εταιρίας -  Οργανισμού που λέγεται Δήμος Χίου. Αυτό 
και μόνο αυτό είναι το επίσημο στοιχείο, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει αφού εδώ 
συζητάμε για το 2014, δηλαδή μιλάμε για 8 χρόνια πίσω. Το γεγονός αυτό μη νομίζετε ότι δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στον Δήμο, κάτι είπε προηγουμένως ο κύριος Βουρνούς και δεν είναι μόνο αυτό. Όσοι συνάδελφοι 
εδώ μέσα ασχολούνται με τα οικονομικά και με οικονομοτεχνικές μελέτες καταλαβαίνουν και δεν χρειάζεται να 
επεκταθώ. Καταλαβαίνετε όμως πόσο δύσκολη είναι σήμερα η θέση του κάθε Δημοτικού Συμβούλου να ψηφίζει 
ισολογισμούς 8 χρόνια πίσω. Καταλαβαίνετε επίσης και πόσο δύσκολη δουλειά είχαν εδώ οι εκλεκτοί 
συνάδελφοι -  συνάδελφοι από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, αλλά και οι άνθρωποι της Υπηρεσίας του 
Δήμου. Η έκθεση που αναφέρουν σε κάθε τους ανάλυση οι κύριοι συνάδελφοι γράφουν με επιφύλαξη. 
Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τι ακριβώς γράφουν. Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη 
μας εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η οργανωτική δομή και η λειτουργία του Δήμου στο οικονομικό 
διαχειριστικό κύκλωμα παρουσιάζει αδυναμίες και κενά με ενδεχόμενους κινδύνους όπως τεκμηριώνεται από τις 
παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση ελέγχου. Βλέπετε λοιπόν πως τώρα η Δημοτική Αρχή είναι 
εκτεθειμένη. Όσο για τα νούμερα, τα νούμερα δεν σβήνονται, απαιτούνται. Κάποια στιγμή θα πρέπει να 
πληρωθούν. Είδατε ότι οι έλεγχοι είτε από οικονομικά είτε από ασφαλιστικά δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα στον 
Δήμο. Κάποια στιγμή θα προκύψουν και ενδεχόμενες διαφορές. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα 
πράγματα. Ο συνδυασμός μας, το Χίος Μπροστά, με την σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής μας κύριου 
Καραβασίλη προτείνει την στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας με ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο, με 
ειδικά προσόντα στο αντικείμενο, με τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα μηχανογράφησης και με την 
κατάλληλη οργάνωση, να δουλέψουν ταυτόχρονα όλες οι διαχειριστικές χρήσεις διευκολύνοντας έτσι και το έργο 
των Ορκωτών Λογιστών, έτσι ώστε πολύ σύντομα να έρθει η λογιστική παρακολούθηση στο σήμερα που είναι 
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του Δήμου όσον αφορά στα οικονομικά. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Κλιαμενάκης έχει το λόγο.

ΚΛΙΑΜΕΑΚΗΣ: Επικροτώ και τις δύο τοποθετήσεις οι οποίες έγιναν από τον Μανώλη τον Βουρνού και τον 
κύριο Σαραντινό. Πράγματι είναι κατ’ αρχάς μια πολιτική απόφαση και αυτή την στιγμή πρέπει να πάρουμε και 
εμείς μία πολιτική απόφαση, ότι άμεσα πρέπει να ελεγχθούν και οι προηγούμενες χρονιές έτσι ώστε να πάμε 
κανονικά, η μεθεπόμενη χρονιά της κάθε Δημοτικής Αρχής, όταν λέω δηλαδή το 2020 να ελεγχθεί φέτος. Αυτό 
είναι το σωστό και το δίκαιο. Όπως είπα και προηγουμένως εάν φύγει κάποια Δημοτική Αρχή και έρθει κάποια 
άλλη «έλα μωρέ δεν πειράζει, τώρα πια τελείωσαν, έφυγαν». Όχι, η κακοδιαχείριση πρέπει να πληρωθεί. 
Επιτέλους, όπως πολύ σωστά το είπε ο Μανώλης ο Βουρνούς, μπορεί να μας έπιασαν τα χαλινάρια και να τα 
τράβηξαν από το 2010, αλλά τώρα τελευταία έχουν χαλαρώσει. Εάν χαλαρώνουν κάποια στιγμή πάλι θα 
ξεχαρβαλωθούν και στο τέλος θα είναι εκτεθειμένη όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, θα είναι εκτεθειμένη η κοινωνία 
η οποία αυτή πληρώνει στο τέλος. Φτάνει πια, όχι άλλα λάθη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τριαντάφυλλος.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που ακούστηκε προηγουμένως να γίνει κατανοητό, γιατί 
είχε έρθει και πέρσι μία αντίστοιχη έκθεση και πάλι είχε επισημανθεί ακριβώς αυτό το οποίο είναι πρόβλημα και 
σήμερα για τον Δήμο Χίου, δηλαδή τα οργανωτικά του προβλήματα, η στελέχωση του με κατάλληλο 
καταρτισμένο προσωπικό και βέβαια τα ζητήματα ψηφιακής υποδομής, σωστών προγραμμάτων, κλπ. Σήμερα 
συζητάμε τον ισολογισμό του 2014 όπως ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι έκαναν την έκθεση 
την οποία μας ανάγνωσαν προηγουμένως. Αυτό όμως το οποίο είναι το κρίσιμο και στο οποίο πέραν του 
γεγονότος ότι πρέπει επιτέλους να μπαίνει τάξη επί της αρχής, δηλαδή στο να μην κατασπαταλώνται οι πόροι των 
δημοτών σε απευθείας αναθέσεις χωρίς λόγο και σε διορισμούς ημετέρων, αλλά πρέπει να μπαίνει από την αρχή
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μια τάξη ούτως ώστε το 1 ευρώ του δημότη να έχει αποτέλεσμα και κοινωνικό αποτύπωμα και βεβαίως να 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και να επιλύει τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, αντί 
λοιπόν να έχουμε μία κατάσταση η οποία δεν οδηγεί σε αυτό, δηλαδή στο να μπορούμε να έχουμε περισσότερη 
διαφάνεια, περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη οικονομία στους πόρους που διαχειρίζεται η 
Δημοτική Αρχή, έχουμε και ένα οργανωτικό ζήτημα. Δηλαδή, λέει και αυτή αλλά και η προηγούμενη έκθεση που 
είχε έρθει κύριε Πρόεδρε ότι υπάρχουν δύο εγγενή ζητήματα στην οργανωτική δομή του Δήμου Χίου, που 
μπορεί λέει να οδηγήσει στο σφάλμα ή να οδηγήσει σε κάποιο κενό το οποίο να επιφέρει ζημία στα οικονομικά 
του Δήμου. Το πρώτο λέει εδώ η έκθεση και η περσινή, την θυμάμαι πολύ καλά γιατί είχα κάνει πάλι την ίδια 
παρατήρηση, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν τα 
κατάλληλα εφόδια ούτως ώστε να μπορούν να τρέξουν τις ανάλογες καταστάσεις. Ψηφίσαμε πριν από λίγες 
μέρες 87.000.000 προϋπολογισμό, περιμένω βέβαια να δω τα ποσοστά εκτέλεσης τα οποία υπολογίζει η 
Δημοτική Αρχή και τα οποία είχαν εκτελεστεί πέρσι, δεν έχει απαντηθεί αυτό ακόμη παρότι το έχετε στείλει 
εγκαίρως κύριε Πρόεδρε.

Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι όταν ένας Οργανισμός που έχει έναν προϋπολογισμό 
87.000.000 ευρώ και έρχονται οι Ορκωτοί Λογιστές δύο χρονιές και του λένε «πάρε προσωπικό το οποίο να είναι 
κατάλληλα καταρτισμένο, με τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια» και ο ίδιος Οργανισμός επί δύο χρονιές αντί 
να προσλαμβάνει Οικονομολόγους προσλαμβάνει ημετέρους, προφανώς και κάτι δεν κάνει σωστά. Γιατί δεν 
αναφέρεται στο 2014 η έκθεση, αναφέρεται στο σήμερα σε αυτή την παρατήρηση και λέει «παιδιά ελάτε εδώ, 
πρέπει να προσλάβετε Οικονομολόγους». Εμείς όμως αντί για Οικονομολόγους προσλαμβάνουμε κουμπάρους, 
συγγενείς και φίλους και την ίδια ώρα τρέχουν τα εκατομμύρια τα οποία έχει ο Δήμος Χίου και ασθμαίνει η 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, η κυρία Παληού και οι συνεργάτες της, ούτως ώστε να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν, και την ίδια ώρα λειτουργεί ο Δήμος Χίου με μία άνευ προηγουμένου μετακίνηση υπαλλήλων, 
υπάρχουν υπάλληλοι που στα 2,5 χρόνια θητείας της Δημοτικής Αρχής έχουν αλλάξει τρεις και τέσσερις θέσεις 
και το έχει καταγγείλει κατ’ επανάληψη ο σύλλογος εργαζομένων, χωρίς καμία ουσία, χωρίς καμία αιτιολογία, 
μόνο και μόνο για λόγους ρεβανσιστικούς που ουσιαστικά διαλύει την υπηρεσιακή δομή του Δήμου Χίου. Αυτό 
το καταδεικνύει σήμερα τεχνοκρατικά η έκθεση η οποία ήρθε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέει και 
κάτι ακόμα και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, λέει ότι κάνετε εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις εκεί που δεν 
χρειάζεται. Αυτό το οποίο χρειάζεται δύο χρόνια τώρα δεν το έχετε κάνει. Τι είναι αυτό; Είναι κατάλληλα 
προγράμματα ψηφιακά ούτως ώστε να υπάρξει η ανάλογη υποδομή ούτως ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείται 
ένας προϋπολογισμός 87.000.000. Και αυτά δεν είναι τεχνοκρατικά, δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιώδη, διότι 
στο τέλος της ημέρας εκεί είναι που κρινόμαστε όλοι. Στην αποτελεσματικότητα μας και στην μεγάλη 
δυνατότητα που χρειάζεται να έχει ένας Οργανισμός, ο μεγαλύτερος Οργανισμός σήμερα πάνω στο νησί που 
είναι ο Δήμος Χίου, να παράγει αποτελέσματα προς όφελος των δημοτών. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ υπάρχει άλλος συνάδελφος για τοποθέτηση πριν θεωρήσω ότι ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία τοποθετήσεων. Είναι ουσιώδες γιατί θα πούμε ναι σε κάτι το οποίο δεν έχει σημασία πως είναι του 
2014, εμείς αποδεχόμαστε. Στηριζόμαστε στην έκθεση των Ορκωτών αλλά εμείς θα πούμε το ναι ή το όχι. Αν 
μου επιτρέψει ο κύριος Ορφανουδάκης γιατί δεν γνωρίζω κατά πόσο οι συνάδελφοι που τους στείλαμε τελευταία 
στιγμή αυτό το τετρασέλιδο σε σχέση με τις φήμες ελεγκτού γράφει κάτι το οποίο εμένα με τρομάζει. Λέει ότι 
μια αποστολή μας -  των Ορκωτών Λογιστών εννοεί ο κύριος Ορφανουδάκης, είναι να εξετάσουμε στα ουσιώδη 
σφάλματα αν πρόκειται για απάτη και με τρομάζει η λέξη. Έχετε κάτι επ’ αυτού να πείτε; Εγώ τουλάχιστον θα 
ήθελα να ακούσω μία απάντηση. Είναι στη σελίδα 3 της δικής σας τελικής έκθεσης.

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Μία από τις εργασίες του Ορκωτού είναι να ανιχνεύει εάν κάποιο λάθος σ’ έναν
Οργανισμό οφείλεται ίσως σε μη επάρκεια γνώσης ή σε διάθεση να εξαπατήσει τον ελεγκτή, οπότε δεδομένου ότι 
υπάρχει τυποποιημένη αυτή η παράγραφος στο Σώμα Ορκωτών είναι κάτι το οποίο δεν το έβαλα εγώ. Εννοούμε 
ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι που να αφορά σε απάτη. Σ’ αυτό που είπαν οι κύριοι προηγουμένως να 
συμπληρώσω ότι όντως έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το 2014 και όντως όσο περνάει ο χρόνος 
δυσχεραίνει το έργο τόσο του ελεγκτή όσο και των υπολοίπων που πλαισιώνουν το έργο του ελεγκτή. Καλό 
είναι όπως είπατε και προηγουμένως όλοι οι κύριοι να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια ώστε να φτάσετε όσο το 
δυνατόν στο σήμερα, στο παρόν και κλείνοντας την θητεία το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο να φτάσετε το 
δυνατόν κοντύτερα σε χρήση στο σήμερα. Δεν μπορείτε να φτάσετε φυσικά στα επόμενα δύο χρόνια που κλείνει 
η θητεία της Δημοτικής Αρχής στο 2021 αλλά όσο μπορείτε να ροκανίζετε αυτή την χρονική απόσταση και να 
φτάσετε στο παρόν και πλέον ο Δήμος Χίου, γιατί όντως είναι ένας δυνατός Δήμος, να έχει οικονομικές 
καταστάσεις στην διαδικασία των εγκρίσεων που να ανταποκρίνονται στο κοντινό παρελθόν και όχι στο 
απώτερο. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία όλους εσάς, την κυρία Παληού, πέρυσι την κυρία Γκανάπη. Καλή 
χρονιά να έχετε και ό,τι χρειαστείτε θα είμαι εδώ να σας βοηθήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μείνετε μαζί μας παρακαλώ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος θέλει το λόγο.

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ: Όπως όλοι θέλω να πιστεύω γνωρίζετε ότι για να κλείσει τις επόμενες χρήσεις πρέπει 
οπωσδήποτε να κλείσει η χρονιά του 2014, ο ισολογισμός του 2014. Ήδη έχει ανατεθεί σε μια άλλη εταιρία το 
2015 και το 2016 και όπως όλοι καταλαβαίνετε και η νυν Δημοτική Αρχή αλλά και η προηγούμενη επιθυμούμε
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να κλείσουν αυτοί οι ισολογισμοί για να μπορούμε να λειτουργούμε σαν κανονικός Δήμος και να μπορούμε αν 
θέλουμε και να χρηματοδοτηθούμε από διάφορες πηγές. Ήθελα να τοποθετηθεί και η κυρία Παληού και από κει 
και πέρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Παληού έχει το λόγο.

ΠΑΛΗΟΥ: Θα προσπαθήσω να είμαι εντελώς υπηρεσιακή. Όταν ξεκίνησε ο Καλλικράτης έπρεπε να γίνει 
ισολογισμός έναρξης. Για να γίνει ο ισολογισμός έναρξης έπρεπε να έχει αποτυπωθεί όλη η περιουσία. Όπως 
πολύ σωστά είπε ο κύριος Βουρνούς η αποτύπωση της περιουσίας έγινε το 2015 και να είστε σίγουροι ότι δεν 
ευθυνόταν η Οικονομική Υπηρεσία γι’ αυτό, ήταν οι πολιτικές επιλογές. Το 2015 έγινε ο ισολογισμός έναρξης 
και το 2016 πριν απομακρυνθώ από την Οικονομική Υπηρεσία βοήθησα την τότε Διευθύντρια να τελειώσει με 
τον ισολογισμό του 2013. Μετά ανέλαβε η κυρία Γκανάπη η οποία έκανε εξαιρετικές προσπάθειες, όμως είχε την 
ατυχία να κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρία που ανέθεσε το 2014 και στην ουσία να πάει χαμένη η προσπάθεια της η 
οποία μπορεί παράδειγμα να προσπαθούσε το 2016, το 2017, το 2018, και να ανατεθεί εκ νέου σε άλλη εταιρία ο 
ισολογισμός του 2014. Έτσι φτάσαμε το 2020 τον Μάρτιο που ανέλαβα εγώ την Διεύθυνση να ασχολούμαστε 
ξανά με τον ισολογισμό του 2014. Ο ισολογισμός του 2014 εμείς τον στείλαμε σε εσάς το Νοέμβριο του 2021 
και την ώρα που έλαβα το πράσινο φως από τον κύριο Ορφανουδάκη για να μην υπάρξει καθυστέρηση παρά το 
ότι το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται σήμερα, εγώ από το Νοέμβριο έχω στείλει τον ισολογισμό του 2014 στην 
επόμενη εταιρία που θα ασχοληθεί και έχουμε ξεκινήσει ήδη τον έλεγχο του 2015 και του 2016. Έχω την 
διαβεβαίωση τους ότι μέχρι τον Ιούνιο το 2015 και το 2016 θα έχει σταλεί στους Ορκωτούς διότι δεν μπορούμε, 
θα το ήθελα πάρα πολύ να είμαστε στο 2020 γιατί ταλαιπωρούμαστε και απολογούμαστε στο Λογιστήριο του 
Κράτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο παρόλο που εμείς σαν Οικονομική Υπηρεσία πραγματικά κάνουμε τα μέγιστα, 
και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν και είναι σ’ αυτή την θέση. Έχουμε τονίσει σε πολλά έγγραφά μας την 
έλλειψη προσωπικού αλλά δεν εισακουόμαστε. Η Οικονομική Υπηρεσία χάνει υπαλλήλους και δεν παίρνει και 
το ξέρετε πολύ καλά αυτό και προσπαθούμε με όσα μέσα διαθέτουμε να είμαστε, γιατί εσείς διαβάζετε λέξεις και 
τρομάζετε αλλά εμείς θα βρεθούμε να απολογούμαστε για όλα αυτά, και πραγματικά κάνουμε τα μέγιστα. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Μπουρνιάς.

ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ: Αν δεν κάνω λάθος κύριε Πρόεδρε πάνω σ’ αυτά τα οποία είπε η κυρία Παληού. Η κυρία 
Παληού ανέλαβε το 2021 την Διεύθυνση όχι το 2020. Μην ξεχνάτε ότι από την Οικονομική Επιτροπή ο 
ισολογισμός του 2014 είχε περάσει αρχικά τον Δεκέμβριο του 2020. Κατόπιν έπρεπε να γίνουν κάποιες 
διορθώσεις, ξαναπέρασε από την Οικονομική Επιτροπή μέσα στο 2021 και σήμερα έχουμε εδώ και την 
ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά το θέμα της στελέχωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, γενικά 
όποιος λέει στην Δημοτική Αρχή για στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας απευθύνεται σε μη ευήκοα ώτα. Η 
Οικονομική Υπηρεσία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά το 2021, αποψιλώθηκε τελείως, είτε με την 
κινητικότητα, είτε με μετακινήσεις. Βρίσκεται ουσιαστικά σε μία δραματική κατάσταση. Αν ανατρέξω στο 
αρχείο μου υπάρχουν τουλάχιστον δύο με τρεις αναφορές επί των ημερών μου όταν ήμουν Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών για να στελεχωθεί η Οικονομική Υπηρεσία και μάλιστα ποιες ανάγκες υπήρχαν ανά τμήμα της 
Οικονομικής Υπηρεσίας. Ήθελα να ρωτήσω όμως και την κυρία Παληού επειδή είπε γι’ αυτό το πράγμα, κυρία 
Παληού έχετε ενισχύσει καθόλου τις προγενέστερες αναφορές της προκατόχου σας και τις δικές μου, τις έχετε 
επικαιροποιήσει, ώστε αυτές οι έγγραφες αναφορές όχι προφορικά και στο μιλητό, οι έγγραφες αναφορές για 
πραγματική στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας και ήταν πάμπολες οι παρεμβάσεις μου προς τον κύριο 
Δήμαρχο ότι πρέπει να δώσει βάρος στη στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, έχετε καθόλου ενισχύσει αυτές 
τις έγγραφες αναφορές οι οποίες υπήρχαν; Αν τις έχετε θα σας τις στείλω εγώ. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν και στις ερωτήσεις έχουμε ολοκληρώσει και είναι άλλης ώρας κουβέντα αυτή. Ο κύριος 
Σκούφαλος έχει το λόγο.

ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι ο ισολογισμός αντικατοπτρίζει κάθε φορά την ψαλίδα που υπάρχει 
ανάμεσα σ’ ένα προϋπολογισμό ο οποίος φτάνει τα 87.000.000 και αφορά ο ετήσιος τουλάχιστον ισολογισμός τι 
είναι αυτό που καταλήγει; Δηλαδή είναι μια αποτύπωση, ας το πούμε η προσγείωση στην πραγματικότητα. Ο 
προϋπολογισμός αφορά σε μία απογείωση αλλά ο ισολογισμός δείχνει τι τελικά είναι πραγματικά ποσά και που 
πάνε. Αν θέλετε δείχνει όμως και τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω απ’ αυτά τα θέματα. Δηλαδή και την 
στελέχωση της Υπηρεσίας, και το τι δίνει η κεντρική Διοίκηση και το πώς τα διαχειρίζεται η εκάστοτε Δημοτική 
Αρχή, και οι προηγούμενες αλλά και η τωρινή. Το ζήτημα επειδή μεταφέρεται από χρονιά σε χρονιά δηλαδή η 
υποστελέχωση, και τις Υπηρεσίες εάν τις ρωτήσετε δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως επίσης δεν είναι καινούργιο 
ότι εμείς οι έχοντες την πολιτική ευθύνη ποικιλοτρόπως ασκούμε τις πιέσεις μας στις Οικονομικές και γενικά 
στις Υπηρεσίες του Δήμου, θέλοντας να περάσουμε μια πολιτική γραμμή που εμείς δεν είμαστε νομολάτρες του 
τύπου τι λέει ο νόμος ή τι δεν λέει ο νόμος, αλλά μια πολιτική γραμμή που ενίοτε φορτώνει στους υπηρεσιακούς 
παράγοντες δικές μας ευθύνες. Θυμάμαι στο παρελθόν που λέγαμε ότι δεν θα δεσμεύονται τα ΑΦΜ των 
χειμαζόμενων συμπολιτών μας και από κει και πέρα μπλέκαμε στην διαδικασία εάν θα δοθεί εντέλλεσθε ή όχι
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και όλα αυτά τα πράγματα που άφηναν όμως ξεκρέμαστο τον υπηρεσιακό παράγοντα που δυστυχώς λόγω του 
αστικού νομοθετικού πλαισίου έπρεπε ντε και καλά να δεσμεύσει ΑΦΜ και όλα αυτά. Οι μέχρι τώρα 
παρατηρήσεις επιτέλους, γιατί είπε προηγουμένως ο κύριος Ορκωτός Λογιστής, υποθέτω από το γραφείο που 
ανέλαβε αυτή την δουλειά, ότι είναι το 2014 και επειδή αρκετά χρόνια διαβάζουμε τις εκθέσεις των Ορκωτών 
Λογιστών βλέπουμε πάνω κάτω τις ίδιες παρατηρήσεις. Δηλαδή στελεχώστε τις Υπηρεσίες, υπάρχουν κενά, 
δείτε να αποτυπώσετε την πραγματικότητα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και όλα αυτά τα πράγματα, και 
υπάρχει πάντα και αυτό που σας τρόμαξε κύριε Πρόεδρε περί νομιμότητας ή όχι. Εμείς επειδή έχουμε 
καταψηφίσει και τους τότε προϋπολογισμού θα πάμε σε λευκό όσον αφορά τον ισολογισμό για τους λόγους που 
προανέφερα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Να κλείσουμε με την δευτερολογία του κυρίου Τριαντάφυλλου.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τόσο ο κύριος Μπουρνιάς όσο όμως κυρίως η κυρία Παληού χτύπησαν ένα καμπανάκι, το 
οποίο νομίζω το ακούσαμε όλοι. Κυρίως η αγωνία της κυρίας Διευθύντριας είναι χαρακτηριστική και θεωρώ ότι 
δεν μπορεί να περάσει σα να μην την ακούσαμε, δηλαδή να κλείσουμε σήμερα την συνεδρίαση, να 
υπερψηφίσουμε την έκθεση και να πάμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει σα 
να μην τρέχει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της υποστελέχωσης, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα που 
τίθεται σε σχέση με τις ελλείψεις σε πληροφοριακά συστήματα, σε ψηφιακό εξοπλισμό, στην παρακολούθηση 
δηλαδή την λογιστική που έχει ανάγκη ο Δήμος Χίου των 87.000.000 προϋπολογισμό και γι’ αυτό το λόγο κύριε 
Πρόεδρε κλείνοντας θα ήθελα να σας ζητήσω εσείς να ζητήσετε από την κυρία Παληού και τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο να αποτυπωθεί η κατάσταση στην Οικονομική Υπηρεσία, να διατυπωθούν επακριβώς ποια είναι τα 
κενά τα οποία υπάρχουν και ουσιαστικά περιγράφουν οι Ορκωτοί Λογιστές, να μας το κοινοποιήσετε το έγγραφο 
και εμείς από την πλευρά μας αν δεν το φέρετε εσείς προς συζήτηση δεσμευόμαστε και στην κυρία Παληού 
προφανώς και στον κύριο Μπουρνιά ότι θα το φέρουμε σε συζήτηση το θέμα, διότι είναι η δεύτερη χρονιά που 
έρχεται τέτοια έκθεση και η Δημοτική Αρχή αδρανεί. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπουρνιάς, για ένα λεπτό μόνο.

ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ: Θα επισημάνω ένα πολύ καίριο σημείο. Γνωρίζετε ότι οι ισολογισμοί του 2015, 2016, θα 
εκτελεστούν από άλλο γραφείο. Από το 2017 και μετά που δεν υπάρχει έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ώστε να δίνονται οι ισολογισμοί έξω γιατί υποτίθεται ότι η Οικονομική Υπηρεσία πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
όπως ήταν και το διπλογραφικό, θυμάστε που το είχα θέσει κάποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από κει και πέρα 
θα ήθελα μία απάντηση κύριε Πρόεδρε, τι σκοπεύει να κάνει η Δημοτική Αρχή με τους ισολογισμούς όταν θα 
έρθει η ώρα για το 2017;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σαραντινός.

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ: Αιτιολόγηση ψήφου ήθελα. Κύριε Πρόεδρε, λόγω δεοντολογίας και σύμφωνα με την 
φορολογική νομοθεσία εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω θετικά και ένας επιπλέον λόγος είναι για να καταλάβει το 
Σώμα πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δω τα χέρια για το ναι παρακαλώ. Λέω τα ονόματα: Από την αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου ο κύριος Μπελέγρης και ο κύριος Αναγνώστου. Ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο κύριος Μπουρνιάς, ο 
κύριος Βουρνούς, ο κύριος Μανδάλας, ο κύριος Βεργίτσης, ο κύριος Ζωάννος, ο κύριος Ποδιάς, ο κύριος 
Φρεζούλης, ο κύριος Ντομάτας, η κυρία Ποταμούση, ο κύριος Μυριαγκός, ο κύριος Νύκτας, ο κύριος 
Σαραντινούδης, ο κύριος Παντελόγλου, ο κύριος Κλιαμενάκης, ο ομιλών, ο κύριος Ζαννίκος.

ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗΣ: Εγώ μπορώ να πω ψηφίζω με κάθε επιφύλαξη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφηκε.

ΦΡΕΖΟΥΛΗ: Μπορώ να πω και εγώ κύριε Καλογεράκη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη ένα λεπτό κυρία Φρεζούλη. Βλέπω και το χέρι του κυρίου Μάντικα στα ναι, τον κύριο 
Καρασούλη και τον κύριο Λιγνό. Παρακαλώ κυρία Φρεζούλη.

ΦΡΕΖΟΥΛΗ: Λευκό διότι αφορά μια πάρα πολύ παλιά ιστορία στην οποία ούτε καν ήμασταν παρόντες και δεν 
μπορούμε να έχουμε άποψη, αλλά κυρίως να πω ότι η υποστελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας δεν είναι κάτι 
τυχαίο. Πώς θα μπορέσει να δικαιολογήσει την ύπαρξη του ΑΟΤΑ που πέρασε η Δημοτική Αρχή για να έχει και 
τον παχυλό μισθό ο πρώην Γ ραμματέας; Όλα αυτά συνδέονται, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι απλά οι μετακινήσεις 
των υπαλλήλων λόγω της κινητικότητας, είναι ένα σχέδιο για να μπορέσει να αιτιολογηθεί το γιατί χρειαζόμαστε 
τον ΑΟΤΑ. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Να δω τα όχι συνάδελφοι και μετά θα πάμε και στα λευκά. Υπάρχει κάποιο όχι; 
Δεν βλέπω. Λευκό έχει πει ήδη ο κύριος Σκούφαλος, η κυρία Φρεζούλη, ο κύριος Σαραντινός, η κυρία 
Κωστάλα, ο κύριος Στάθης....

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ: Εγώ έχω πει όχι κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαναλέω από την αρχή τα λευκά: Η κυρία Κωστάλα, ο κύριος Στάθης, η κυρία Φρεζούλη, η κυρία 
Παμπάλου, ο κύριος Σκούφαλος, ο κύριος Αγιωργούσης, ο κύριος Καραβασίλης, ο κύριος Μπιλιράκης. Δεν 
βλέπω άλλο λευκό. Βλέπω την εικόνα του κυρίου Ξυλά, δεν σήκωσε χέρι. Δεν με ακούει ο κύριος Ξυλάς. Ο 
κύριος Σαραντινός είναι στο όχι. Να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Ξυλά να μας πει σε ποιο είναι, ναι ή όχι για να 
το γράψουμε. Τα ναι είναι 23, όχι 1 και λευκά 8. Ο κύριος Στάθης θέλει κάτι να πει;

ΣΤΑΘΗΣ: Αιτιολόγηση ψήφου. Δεν νομιμοποιούμε με την ψήφο μας την κατάσταση που υπάρχει στην 
Οικονομική Υπηρεσία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο επομένως εδώ συνάδελφοι λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε 
ιδιαιτέρως τον κύριο Ορφανουδάκη και τον κύριο Λιάπη. Ας ευχαριστήσουμε και την Οικονομική Υπηρεσία και 
τον Αντιδήμαρχο και την κυρία Παληού και όλους τους υπαλλήλους και όχι μόνο ευχή αλλά και προτροπή να 
προχωρήσουν τα θέματα γιατί δεν περιποιεί καθόλου τιμή στον Δήμο αυτή η κατάσταση επιτρέψτε μου να πω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
1. Τις αριθ. 921/2020 και 756/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
2. Την εισήγηση της Ελεγκτικής Εταιρείας και του ορκωτού λογιστή,
3. Τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος
4. Τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως τροποποιήθηκα και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις 

του Ν.4623/19,

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
[Σύνολο Παρόντων 32 δημοτικοί σύμβουλοι, Ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του Ισολογισμού -23- δημοτικοί 

σύμβουλοι, Μειοψήφησε ο κ. ΣαραντινοςΣτ. , Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Φρεζούλη Ε., Κωστάλα-Γιόμελου Κλ., 
Στάθης Ε., Παμπάλου Α., Σκούφαλο Μ., Καραβασίλης Ι. Αγιωργούσης Γ. και Μπιλιράκης Λ.]

Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2014 ως εξής:
Α. Έσοδα Χρήσης
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης 

χ ρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά 1.186.646,36 1.186.646,36 1.186.646,36 0,00
Έκτακτα 406.197,71 406.197,71 406.197,71 0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα 3.756.751,28 3.756.751,28 3.756.751,28 0,00
Σύνολο Α 5.349.595,35 5.349.595,35 5.349.595,35 0,00

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά Έσοδα 19.776.273,57 18.724.020,03 18.217.361,53 506.658,50
Έκτακτα 14.205.488,54 8.726.285,32 8.512.766,64 213.518,68
Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ 8.056.846,42 7.765.117,34 602.066,54 7.163.050,80
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων 4.296.100,00 529.991,86 487.097,82 42.894,04
Σύνολο Β 46.334.708,53 35.745.414,55 27.819.292,53 7.926.122,02
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 51.684.303,88 41.095.009,90 33.168.887,88 7.926.122,02
Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Αδιάθετες
ΠιστώσειςΔαπάνης

Σύνολο Εξόδων 51.450.687,66 29.036.395,24 29.036.395,24 22.414.292,42
Αποθεματικό 233.616,22 0,00 0,00 233.616,22
Σύνολο 51.684.303,88 29.036.395,24 29.036.395,24 22.647.908,64
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Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο

Τακτικά 526.274,17
Έκτακτα 672.912,90
Έκτακτα Ειδικευμένα 2.933.305,57
Σύνολο 4.132.492,64

2. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβολή % Μεταβολή €

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 621.031,02 866.302,28 -28,31% -245.271,26

Ενσώματες ακτνητοποιήσεις 61.611.961,03 59.558.959,95 3,45% 2.053.001,08
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 2.606.308,73 2.551.308,73 2,16% 55.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 64.218.269,76 62.110.268,68 3,39% 2.108.001,08

Αποθέματα 0,00 0,00 0,00% 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 7.401.866,19 4.960.295,38 49,22% 2.441.570,81

Χρηματικά Διαθέσιμα 4.835.090,53 5.763.045,01 -16,10% -927.954,48

Χρεόγραφα 1.528,45 1.528,45 0,00% 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 12.238.485,17 10.724.868,84 14,11% 1.513.616,33

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 852.039,07 746.792,78 14,09% 105.246,29

Σύνολο ενεργητικού 77.929.825,02 74.448.232,58 4,68% 3.481.592,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβολή % Μεταβολή €

Κεφάλαιο 42.404.946,60 42.404.946,60 0,00% 0,00
Διαφορές αναπροσαρμογής - 
επιχορηγησεις- δωρεές παγίων 33.278.682,74 31.159.244,98 6,80% 2.119.437,76

Αποτελέσματα εις νέον -1.061.098,79 -2.890.439,68 -63,29% 1.829.340,89

Καθαρή θέση 74.622.530,55 70.673.751,90 5,59% 3.948.778,65

Προβλέψεις 136.409,51 188.258,22 -27,54% -51.848,71

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 727.855,91 810.431,30 -10,19% -82.575,39

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 748.262,52 1.148.406,77 -34,84% -400.144,25

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.245.824,53 1.269.389,17 -1,86% -23.564,64

Σύνολο υποχρεώσεων 2.721.942,96 3.228.227,24 -15,68% -506.284,28

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 448.942,00 357.995,22 25,40% 90.946,78

Σύνολο παθητικού 77.929.825,02 74.448.232,58 4,68% 3.481.592,44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
χρήση χρήση Μεταβολή Μεταβολή €
2014 2013 %

Κύκλος εργασιών 15.315.864,27 15.332.660,73 -0,11% -16.796,46
Μείον: Κόστος πωληθέντων 20.661.851,39 22.882.611,34 -9,71% -2.220.759,95

Σελίδα 20 από 21

ΑΔΑ: 9ΓΡ7ΩΗΝ-0Φ4



Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -5.345.987,12 -7.549.950,61 9,60% 2.203.963,49

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5.396.290,88 7.400.083,43 -27,08% -2.003.792,55
Σύνολο 50.303,76 -149.867,18 -17,48% 200.170,94

Μείον: Εξοδα διοίκησης 5.165.462,85 5.720.652,83 -9,71% -555.189,98
Μείον: Εξοδα δημοσίων σχέσεων 13.220,32 53.143,02 -75,12% -39.922,70

Μερικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης -5.128.379,41 -5.923.663,03 67,35% 795.283,62

Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 66.672,63 266.566,15 -74,99% -199.893,52

Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και 
χρεογράφων 0,00 249.089,05 -100,00% -249.089,05

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 80.986,61 101.209,89 -19,98% -20.223,28

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -5.142.693,39 -6.007.395,82 112,34% 864.702,43
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.148.374,47 4.553.214,74 -8,89% -404.840,27
Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.065.819,93 351.796,61 202,96% 714.023,32

Πλέον:
Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων 2.534.884,14 176.735,14 1334,28% 2.358.149,00

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.864,00 0,00 100,00% 4.864,00
Μείον: Έκτακτες ζημίες 291.729,08 511.262,10 -42,94% -219.533,02
Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 275.172,97 600.196,36 -54,15% -325.023,39

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 2.034.619,10 -2.037.107,79 1637,79% 4.071.726,89
Σύνολο αποσβέσεων παγίων 4.296.869,00 4.377.862,97 -1,85% -80.993,97

Μείον:
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος αποσβέσεις 4.296.869,00 4.377.862,97 -1,85% -80.993,97
Αποτελέσματα χρήσεως 2.034.619,10 -2.037.107,79 1637,79% 4.071.726,89

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται ο πίνακας του ισολογισμού.

Η απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
και στον υπάλληλο κ. Σγούτα για την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου.

H απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2022
O Πρόεδρος Τα μέλη
Υπογραφή Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 28/01/2022 

Η επί των πρακτικών

Αριάδνη Μπελέγρη
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ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

4η ΧΡ1ΙΣΙ1 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙο<τ«ί κλειόμενης /ρήσεως 20 Ν

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΙΓΠΚΟ
II. Ενσώ ματη: ακινη τοπο ιή ση ς

1 Γήπεδα - Οικόπεδα
Ια Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεοχ:
1β Οδοί-Οδοστρωματα κοινής χρ»ισεα>ς 
Ιγ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
2 Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεϊα-Λγροί-Φυτείες-Λάση
3 Κτίρια και τεχνικά έργα
φ  Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωπσμού κοινής χρήσεως 
"*γ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4 Μηχ/τα-Τεχν Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5 Μεταφορικά μέσα
6 Επιπλα και λοιπος εξοπλισμός ^
7 Λκινητοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 

Σύνολο «κινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

///. Τίτλοι πάγιας Γ.πι.νΛναης και άλλ*ς μακροπρόΟΓαμΓ.ς 
χρήμα  τοοικονομικτς α π α ιπ )α η ς  
I Τίτλοι παγιας επένδυσης

Mr.iov: Οφειλόμενες δόσεις 
Mr.iov: Προβλέψεις για υποτίμηση

Πιισά προηγούμενης /ρήσεως 2013

Σύν > πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΙΓΠΚΟ
II. Λπαιπ}σης

I Απαιτήσεις απο πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
4 Mr.iov: Προβλέψεις 
ς Χρεώστες οιά«ρορ»οι
6 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβλων και πιστώσεων

III. Xprάγραφα 
I Μετοχές

Π’. ΛιαΟί.αιμα
1 Ταμείο *"
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντο; ενεργητικού (AII+AIII+AIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΙΓΠΚΟΥ
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΙΠΊΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΛΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2 Χρεοκττικοί λογαριασμοί Λημοσιου Λογιστικού

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Λναπόσβ,αξία Αςίιι κτήσεως Αποσβέσεις Λνιιπόσβ.«ξία

6 372.437.21 5 751 406.19 621 031.02 6 331 704.23 5 465 401.95 866 302.28

9 145 857.60 9 145 857.60 9 145 857.60 9 145 857·.60
4 049 099.49 2 142 449.23 1 906 650.26 w  3 953 816.59 1 919 222.81 2 034 593.78

16 627 615.59 12 119 361.52 4 508 254.07 16 525 970.42 11 349 636.77 5 176 294.05
3 399 594.57 2 854 514.18 545 080.39 7 399 594.57 2 778 585.43 621 009.14

15 576 571.19 15 576 571.19 15 576 571.19 15 576 571.19
25 981 248.68 Π 474 416.57 12 506 832.11 25 948 125.87 11 513 454.73 14 4 74 671.14

855 791.72 596 248.21 259 543.11 855 791.32 559 608.45 296 182.87
8 507 619.68 4 849 002.23 3 658 617.45 8 417 745.28 4 317 315.77 4 104 029.91
7 021 761.72 2 660 787 (H) 761 378.72 3 004 431.78 2 441 515.07 562 916.71
2 767 125.87 2 526 523.81 236 602.06 2 767 125.87 2 449 31 1.56 7 1 7 ΧΙ4.71
2 279 209.80 1 805 405.39 477 804.41 2 010 643.43 1 687 616.75 727 026.68

12 472 769.66 12 472 769.66 6 969 992.57 6 969 992.57
1114.6411.265,17 43.1128.3114,14 61.611.961,113 98.571.226,49 39.1)12.266,54 59.558.959,95

7 873 568.28
3 877 568.28

7 778 568.28
7 778 568.28

1 227 259.55 1 227 259.55
2.6116.3118,73 2.551.31)8,73

64.218.269,76 62.1111.268,68

7 926 122.02 8 056 846.42
1 178 916.97 6 747 205.05 3 661 952.40 4 394 894.02

4 305.88 
4 830 784.65

852.039,07

4 215.49 
5 758 829.52

10.724.868.84

74.448.232,58

ΙΙοίτά Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης

/ρήσεοχ: 2014 /ιιήαειρς 2013
Λ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

/. Κηγάλαιο

II. Διαφορές αναπροααρμο·ρ)ς και ιπιχορηγήαης 
r.nr.vAvar.viv - ΛνψΓ.ές παγίινν 
2 Ειδικά αποΟεματικά 
4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Mr.iov: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

\
ΠΛηοττ.λχ.αματα η ς  νέο

Υπολοιπο πλεονάσματος - ελλείμματος χρήσεως εις νέο 
Υπολοιπο ελλειμμάτων πικνηγουμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1 Προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λογω έξοδοι* απο 

την υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
/. ΜακροπρόΟΓ.αμΓ.ς υποχρηόαης

2 Δάνεια τραπεέών

II. ΙΙραχνπρόΟΓ.αμΓ.ς νποχρηόσης

42.404.946,60 42.404.946,60

13 866.63 
67 125 800.42 
7 3 860 9X4.31

> 871 854.82 
/ 712 609.84

33,278.682,74 31,159.244,98

I 829 340.89 
-2 890 439.68

-I 799 992.61 
-I 090 447.07

74.622.530,55 70.673.751,90

Προμηθευτές * 748 262.52 1 148 406.77
Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρ υποχρεώσεων 76 746.70
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 247 644.94 76 174.74
Ασφαλιστικοί οργανισμοί *  1 117.94 4 188.83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 82 575.79 77 974.86
Πιστωτές διάφοροι 918 486.26 1 074 744.84

1.994.1)87,1)5 2.417.795,94
.ο ΐ'τιυ/μεώσεων (Γ Η I II) 2.721.942,96 3.228.227,24

Λ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΙΑΘΙΓΠΚΟΥ
2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΑΘΙΓΠΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2 Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

448.942,00 357.995,22

77.929.825,02 74.448.232,58

51 684 303.XX 46 393 356.71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1 Εσοδα απο πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2 Εσοδα από «ρόροι»ς-εισφορές-πρόστιμα-προσαι*ξήσεις
3 Τακτικές επιχορηγήσεις απο Κρατικό 1 Ιρουπολογισμό 
Σύνολο
Μείον: Κοστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύβεως
Πλέον: Αλλα έσοδα ιεπιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο
Μείον: I Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

3 Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεων 
Πλέον: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
Μείον: 2 Προβλέψεις υποτιμησεως τίτλων και χρεογράφων 
Μείον: 3 Χρεωστικοί τοκοι και συναφή έξοδα 
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεων 

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
I Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3 Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
4 Εσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

Mr.iov:

Οργίι
Μείο-

1 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2 Εκτακτες ζημίες
3 Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
4 Προβλέψεις για έκτακτοι*; κίνδυνοι*; 

ιΐκά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα - 
: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

4 864.00 
291 729.08 
275 172.97

έλλειμμα)

Μείον : Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόμενης; -/ρήσεως 2014

5 811 074.56 
472 849.87 

9 071 939.88 
15.315.864,27 
20 661 851.39 
-5.345.987,12 
5 396 290.88

5 165 462.85 
13 220.32

50.303,76

5 178 683.17

66 672.63
-5.128.379,41

80 986.61 -14 317.98
-5.142.693,39

4 148 774.47
1 065 819.93
2 534 884.14 
7 749 078.54

571 766.05 7.177 312.49

4 296 869.1 Μ) 
4 296 869.00

2.034.619,10

Ο.(Κ)

Ποσά προηγούμενης /ρήσεως 2013

511 262.10 
600 196.36

5 ‘8)0 6X2.95 
1 209 265.52 
8 222 712.26 

15.332.660,73 
22 882 611.34
-7.549.950,61
7 400 0X3.43

5 720 652.87 
53 143.02

-149.867,18

5 773 795.85

266 566.15 
249 089.05 
ΙΟΙ 209.89

-5.923.663,03 

-83 732.79
-6.007.395,82

4 557 214.74 
751 796.61 
176 775.14

5 081 746.49

1 111.458.46 3 970 288.03

4 777 862.97 
4 377 862.97

-2.037.107,79

0.00

ΙΙοσα Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης

/ρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) /ρήσεως
( + ) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγουμένων χρήσεων 
Μείον:
I Φόρος Εισοδήματος 
Έλλειμμα εις νέον

> 034 6 |9 . |0  
! Χ90 439.68

-I 799 992.61 
-1 ουο 447.07

{ 9  }* * j i  t  >
-1,1161,098,79

ΧΙΟΣ, 23/119/2112 J

Ο ΣΥΝ ^^ίίΤΓΠΚ ΟΝΟΜ ΙΚ ΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΒ^Η^Τς ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

Ιθ ΟΣ 44. 11452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΙ Α.Φ.Μ  998626632 
Α.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ AM OFF. 480/2003

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου

Έκθεση Ελεγχον επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη με επιφύλαξη
Εχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Λήμου Χίου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 3 Ιης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτέλεσμάτοιν και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεοχ; που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και το σχετικό προσάρτημα
Κατά τη γνώμη μας. εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Λήμου Χίου κατά την 3 1η 
Δεκεμβρίου 2014. 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 Λυτοδιοίκησης"
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής I) Για το κονδύλι του Πάγιου Ενεργητικού «Γ-ΙΙ Ενσο>ματες ακινητοποιήσεις». δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την πληρότητα, την κυριότητα και την ορθή απεικόνιση τους στον ισολογισμό 2α) Στο λογαριασμό του
ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-Ι «Τίτλοι πάγιας επένδυσης», περιλαμβάνεται και η αξία συμμετοχών του Δήμου € 200 χιλ περίπου, σε δύο επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση Λπό τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. δεν είμαστε σε θέση να βεβακίκιουμε την αξία 
στην οποία έπρεπε να είχαν αποτιμηθεί οι συμμετοχές, ούτε να προσδιορίσουμε τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των εκκαθαρίσεων στο Δήμο 2β) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ III-1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης», περιλαμβάνεται η αξία κτήσης μετοχών τριοιν 
(3) Ανωνύμων Εταιρειών, μή εισηγμένων στο Χρηματιστήριο συνολικού ποσού € 2 079.149,1 οι οικονομικές καταστάσεις μίας (I) εκ των οποίων ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 11 τρέχουσα αξία των μετοχών αυτών, με βάση τους τελευταία νόμιμα 
συνταγμένους ισολογισμούς ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 324 405.67 Κατά την 31/12/2014, η σχηματισμένη πρόβλεψη για υποτίμηση των μετοχών αυτών, υπολείπεται της απαιτούμενης κατά € 527 483.93. γεγονός που έχει ως συνέπεια, η αξία του λογαριασμού 
Γ ΙΙΙ-Ι «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» και τα Ιδια Κεφάλαια του Δήμου να εμφανίζονται αυξημένα κατάΕ 527 483.93 3) Λεν κατέστη δυνατόν να επαλ.ηθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες εμπορικές απαιτήσεις από διάφορους 
οφειλέτες του Δήμου συνολικού ποσού € 3 420 χιλ περίπου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια 4) Για απαιτήσεις ύψους € 310 488.59 οι οποίες 
διεγράφησαν στη χρήση 2015 και απαιτήσεις ύψους f  62 628.18 οι οποίες διεγράφησαν στη χρήση 2017, δε διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη γεγονός που έχει ως συνέπεια, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 
ποσό f  373 116,77 5) Δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την ανακτησιμότητα ποσού € 164 165,75. που αφορά έλλειμμα ταμείου του πρώην δήμου Ομηρούπολης και περιλαμβάνεται στο κονδύλι του Ενεργητικού A 11-5 «Χρεώστες Διάφοροι» 6) Έξαιτίας του 
γεγονότος όπ ο λογαριασμός του Παθητικού Δ II1-2 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ποσού € 33 279 χιλ περίπου, δεν* παρακολουθείται αναλυτικά ανά πάγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 2 2 404 του Π Δ 3 15/1999, δεν' μπορούμε να επαληθευσουμε την ορθότητα 
υπολογισμού των αποσβέσεοιν των επιχορηγήσεων για την κλειόμενη χρήση ποσού f  4 148 χιλ που απεικονίζεται στο κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσεως «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα», όσο και το υπόλοιπο του λογαριασμού του Παθητικού «Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων παγίου ενεργητικού» 7) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν. με επιβεβακοτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σε προμηθευτές συνολικού ποσού f  434 χιλ Επιπλέον, δεν' κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν διαγραφές 
υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 202.3 χιλ Λόγω των ανωτέρω, διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με το πραγματικό ύψος των υποχρεώσεων του Δήμου και την ενδεχόμενα) επίδραση στα αποτελέσματα παρούσας και προηγούμενοι χρήσεων, καθώς και τα ίδια κεφάλαια του 
8) Μέχρι συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν είχαμε λάβει απαντητικές επιστολές από το σύνολο των νομικών συμβούλων του Λήμου σχετικά με την κυριότητα των ακίνητων, την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί αυτών, καθώς και για αξιοκιεις και δικαστικές 
υποθέσεις τρίτων κατά του Λήμου και συνεπούς διατηρούμε επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα 9) Ο Δήμος Χίου, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και ασφαλισπκά από της συστάσεο>ς του. για άμεσους έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους καθώς και για 
ασφαλιστικές εισφορές Ο Δήμος δεν' έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετοιν φόρο>ν και των προσαυξήσουν που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό ή ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση Από 
τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται
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 περαιτέρο) στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον 
Ελεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων** Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο 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 δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κο>δικα Δεοντολογίας 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για αρνητική γνώμη 
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στην γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός όπ  η οργανωτική δομή και λειτουργία του δήμου στο οικονομικό διαχειριστικό κύκλωμα παρουσιάζει αδυναμίες και κενά, με ενδεχόμενους κινδύνους όποις 
τεκμηριώνεται από τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση ελέγχου Λυτές οι αδυναμίες σχετίζονται με την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό από την άποψη των απαιτούμενων ειδικών προσόντιυν. τις υποδομές συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριακών συστημάτων, τη λογιστική οργάνωση και τον σχεδίασμά των αναλυτικών λογιστικών εφαρμογών. τις αδυναμίες του εσοιτερικού ελέγχου, αλλά κυρίοις αποτελεί πρόβλημα οργανωτικής δομής 
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση το>ν οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 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 των οικονομικοιν καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιιόδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
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 προκυψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσκύδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστοιν. 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 διενεργόινιας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλ.εται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλ.εται σε λάθος καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσοηερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας τοιν 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 το>ν οικονομικών καταστάσεο>ν,συμπεριλαμβανομένωντωνγνωστοποιήσεων.καθώςκαιτοκατάπόσοοι 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 τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε 
κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Χίου και το περιβάλλον του. δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής
β) Ο Δήμος Χίου άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική') λογιστική μέθοδο από την0Ι/0Ι/20Ι I και το άνοιγμά τους έγινε με βάση τηναπογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγ I I 108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π Δ 315/1999)

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης 
Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 34951
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