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ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 30ε επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε θαη ψξα 17.30, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 18/25-9-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη
δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες
ζχκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, εηδηθή ζσλεδρίαζε ηοσ Γεκοηηθού
σκβοσιίοσ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (2) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα
παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνχιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο
Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνχδαο
Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμφπνπινο
Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 27) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 28)
Καπθάο Γεψξγηνο, 29) Κνπλάβεο Αληψληνο, 30) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 31) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο,
32) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 35) Παηνχραο
Υξήζηνο, 36) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 37) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 38) Σξηαληαθπιιφπνπινο
Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαη 40) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο,
Φηινπνχινπ Μαξία θαη Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη
θιήζεθαλ.
Ο θ. Γξεγφξεο Ζιίαο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Ρψξνο Γεψξγηνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, δελ εηζήιζαλ
ζηελ ηειεδηάζθεςε απφ ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγφηεξα.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε κεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
Γηεπθξηλίδεηαη φηη εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε νη θ.θ. ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Ρψξνο
Γεψξγηνο θαη Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, ελψ απνρψξεζαλ νη θ.θ. Σδαλάθνο Νηθφιανο θαη Κνπλάβεο
Αληψληνο).

ην ηέινο, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 2 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έηνπο 2019 Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθή ε αξηζ. 482/2020
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ θαη παξαβξέζεθαλ νη αξκφδηνη
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο.
Σο ώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, σο θάησζη:
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«Έρνπκε κπξνζηά καο θαη ζπδεηάκε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2019, κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία
εζφδσλ – εμφδσλ. Με κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα ζπλερίδνπκε λα δηαρεηξηδφκαζηε ηα
νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, θαιχπηνληαο ππνρξεψζεηο καο πάζεο κνξθήο ζε ησξηλφ ρξφλν, αιιά θαη
παξειζφλησλ εηψλ, φπσο δάλεηα θαη άιιεο ππνρξεψζεηο.
Δπηβεβαηψλεηαη θαη ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απηά, φηη ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη ειάρηζηα.
Πάξα ηαχηα, κε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
απφ ίδηα έζνδα, απφ πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, πξνγξάκκαηα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, δηαθξαηηθά θ.ιπ.,
εθηεινχληαη πξσηνθαλή έξγα ζηνλ Γήκν καο ηεο ηάμεο ησλ 200 εθαη. επξψ.
Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη γίλεη έλα κεγάιν «εξγνηάμην», ιχλνληαη κία ζεηξά απφ δεηήκαηα
πνπ εθθξεκνχζαλ ρξφληα.
Δίλαη γλσζηφο ν θαηάινγνο ησλ έξγσλ πνπ έρνπκε πεξάζεη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,
πνπ άιια εθηεινχληαη θαη άιια δεκνπξαηνχληαη, ελψ ειπίδνπκε φηη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα
έρνπκε εξγνιάβνπο θαη γηα άιια έξγα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε απηή ηελ πνξεία, ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξνπο
εξγαδφκελνπο, ηφζν γηα κειέηεο, φζν θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα επηβιέςνπκε ηα έξγα πνπ ζα είλαη
ζε εμέιημε.
Αίηεκα βέβαηα πνπ δελ γίλεηαη δεθηφ, αθνχ ζπλερίδνληαη θάζε έηνο νη απαγνξεχζεηο ησλ
πξνζιήςεσλ.
Παξ’ φια απηά νη ιατθέο αλάγθεο είλαη ηεξάζηηεο.
Απαηηείηαη λα ηξηπιαζηαζηνχλ ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία.
Αλ είρακε ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ππήξρε κέρξη ην 2009, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν
πξνζσπηθφ πνπ ρξεηαδφκαζηε, ζα ηθαλνπνηνχζακε πεξηζζφηεξεο αλάγθεο π.ρ. ζε νδνπνηία,
δηαλνίμεηο νδψλ, αλαπιάζεηο, πεξηζζφηεξα αθφκα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα , δεκνηηθά γήπεδα θ.ιπ.
Γπζηπρψο, φρη κφλν δελ έρνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξέπεη, αιιά ζπλερίδεηαη ε πνιηηηθή
λα καο θνξηψλνπλ αξκνδηφηεηεο ρσξίο πφξνπο θαη πξνζσπηθφ.
Πξφζθαηα π.ρ. πήξακε ηελ απφθαζε λα κεηαηξέςνπκε ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο απφ
κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε πιήξνπο απφ ίδηνπο πφξνπο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιείσλ καο.
Σν είρακε θάλεη θαη ζην παξειζφλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ. Δπίζεο, έρνπκε θάζε
ρξφλν ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε, ηηο δαπάλεο γηα ηα αδέζπνηα, ελψ «δεθάξα ηζαθηζηή» δε
δίλνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηνπο
νξγαληζκνχο ηνπ Γήκνπ φπσο ηνλ Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ, ηνλ Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ, ην
ΓΖΠΔΘΔ, ην Καξλαβάιη θ.ιπ., ηνπο νπνίνπο ρξεκαηνδνηεί ν Γήκνο γηα ην έξγν πνπ πξνζθέξνπλ
ζηελ Παηξατθή Κνηλσλία.
Απηά ηα ρξήκαηα, πνπ ιείπνπλ απφ ηνλ Παηξατθφ ιαφ, δελ πεηηνχληαη ζηε ζάιαζζα, αιιά
πεγαίλνπλ ζηα ρέξηα απηψλ πνπ θάλνπλ θνπκάλην ζηελ νηθνλνκία, γηα λα δηαησλίδνπλ ηελ
θπξηαξρία ηνπο.
Υξεηάδεηαη ελφηεηα θαη δηεθδίθεζε απφ ηνλ Παηξατθφ ιαφ θαη απφ ην ζχλνιν ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ, γηα λα έρνπκε απηά πνπ δηθαηνχκαζηε.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ψζηε λα
επαλέξρνληαη ζηνλ Παηξατθφ ιαφ κέξνο απφ απηά πνχ εηζπξάρηεθαλ απφ ηελ άκεζε θαη έκκεζε
θνξνιφγεζή ηνπ.
Θα ζπλερίζνπκε λα αγσληδφκαζηε γηα ην δηθαίσκα ζηε δνπιεηά θαη γηα δνπιεηά γηα φινπο δνπιεηά κε δηθαηψκαηα.
Θα ζπλερίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα ζηέθεηαη δίπια ζηνλ Παηξατθφ ιαφ θαη ζηνπο
επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ «ηζαθηζηεί» απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ παλδεκία ηνχο
δίλεη αλ φρη ηε «ραξηζηηθή βνιή», ηνπο θέξλεη ζίγνπξα κπξνζηά ζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά αδηέμνδα.
Θα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη θαη λα δηεθδηθεί έξγα ππνδνκήο γηα ην ιαφ καο, θαζψο θαη ηελ
απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνλ Γήκν θαη πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ.
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Δίλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ζηνηρεησδψο ν δεκφζηνο
ραξαθηήξαο ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο. Να κελ πεξάζνπλ νη θπξίαξρεο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο Δ.Δ.
θαη δηαρξνληθά ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ, πνπ ηε ζέινπλ βνξά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, πνπ
αληί λα πξνζθέξνπλ δσξεάλ Τπεξεζίεο, ζα ηηο πνπιάλε σο αθξηβφ εκπφξεπκα ζηνπο πνιίηεο γηα
ηελ θεξδνθνξία ησλ θεθαιαίσλ ηνπο».

Άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο
- δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
ηνπο αξκφδηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, είδε ηελ κε
αξηζκφ 482/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηε ζρεηηθή Έθζεζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην Πξνζάξηεκα ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο έηνπο 2019 (Ηζνινγηζκφ, Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, Πίλαθα
Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ), θαζψο θαη ηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ
ειεγθηή Λνγηζηή.
Καηά ηελ υεθοθορία επί ηες αρηζ. 482/2020 Απόθαζες ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής:
α)
Σα παξφληα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ήηνη νη θ.θ. Μειάο Παλαγηψηεο,
Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο, Καηζαθνχιεο
Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Πιέζζαο Γηνλχζηνο, ακνχξε Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, Αζπξνχιηα νθία, Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία,
Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ
Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, (20) θαη
νη θ.θ. Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο,
Καπθάο Γεψξγηνο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, νισκνχ Αηθαηεξίλε, Σξηαληαθπιιφπνπινο
Ναπνιέσλ, Παηνχραο Υξήζηνο, Νηξίληαο Θεφδσξνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, βφιεο
Κσλζηαληίλνο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο υήθηζαλ «σπέρ»
(ζύλοιο 33)
β)
Οη θ.θ. Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο θαη Βνξίζεο Γηνλχζηνο υήθηζαλ «θαηά» (ζχλνιν
2).
γ)
Οη θ.θ. Ρψξνο Γεψξγηνο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο
Υαξάιακπνο θαη Γνχξνο Αζαλάζηνο δήιφζαλ «ιεσθό» (ζχλνιν 5).
δ)
Ο θ. Ξπιηάο Θεφδσξνο δήιφζε «αποτή» (ζχλνιν 1).
Με ηε δηεπθξίληζε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν
αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, «αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη
ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο
απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ
θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ», ηο ώκα:
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
(33 ζεηηθέο ςήθνη, 2 «θαηά»)

1)

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ άξζξνπ 223 ηνπ Π.Γ. 410/95, φπσο:
Α) αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξαγξ. 1α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2880/2001
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2)

Β) ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο παξαγξ. γ θαη δ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3146/2003
Γ) ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο παξαγξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3202/2003
Γ) αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3345/2005
Σνπ Π.Γ. 315/1999 θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3463/2006 (άξζξν 72
παξαγξ.1 πεξίπησζε γ Ν.3852/2010),

Δγθρίλεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έηοσς 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
(Ηζνινγηζκφ, Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, Πίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ).
Διευκρινίζεται ότι:
Ο Ηζνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, παξνπζηάδεη έζνδα
68.453.657,74€, έμνδα 67.233.507,10€ θαη θαζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο 1.220.150,64€
(πιεφλαζκα ρξήζεο 2019).
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

Ο Γρακκαηέας
ΑΝΓΡΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ

ΑΔΑ: 6ΚΒΙΩΞΙ-ΣΔΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξια

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά προηγ. χρήσεως 2018
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξια

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2019

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2018

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Oικόπεδα
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολες
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

1.831.532,39
9.568.349,91
11.399.882,30

1.543.691,29
8.962.327,52
10.506.018,81

287.841,10
606.022,39
893.863,49

1.831.532,39
9.543.549,91
11.375.082,30

41.535.779,31
44.080.073,17
77.314.021,36
9.931.626,85
1.809.811,28
52.642.438,04
9.486.075,56
5.280.362,79
22.106.450,42
1.290.558,10
15.942.290,98
11.733.533,15
12.860.296,72
306.013.317,73

0,00
42.038.703,70
61.170.090,91
9.083.929,31
0,00
31.551.615,10
8.971.685,42
4.247.536,81
16.571.508,00
1.151.656,48
13.418.865,73
9.636.291,31
0,00
197.841.882,77

41.535.779,31
2.041.369,47
16.143.930,45
847.697,54
1.809.811,28
21.090.822,94
514.390,14
1.032.825,98
5.534.942,42
138.901,62
2.523.425,25
2.097.241,84
12.860.296,72
108.171.434,96

41.535.779,31
44.080.073,17
77.314.021,36
9.931.626,85
1.809.811,28
50.083.126,86
9.486.075,56
4.944.361,01
17.346.939,62
1.241.454,10
15.273.862,98
11.341.728,18
18.129.368,65
302.518.228,93

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μειον:
Οφειλόμενες δόσεις
Προβλέψεις για υποτιμήσεις

14.076.614,41
761.953,50
6.319.065,34

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

1.386.808,95
8.837.090,79
10.223.899,74

41.861.797,54
60.276.228,78
9.029.850,20
29.700.249,76
8.949.091,91
4.226.322,61
16.431.879,28
1.122.812,07
13.072.301,33
9.322.027,97
0,00
193.992.561,45

13.256.614,51
41.953,60
6.656.575,30

6.995.595,57
115.167.030,53

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
5. Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχειρισεως προκαταβολών και πιστώσεων

66.208.211,93
-54.679.421,10

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

444.723,44
706.459,12
1.151.182,56

41.535.779,31
2.218.275,63
17.037.792,58
901.776,65
1.809.811,28
20.382.877,10
536.983,65
718.038,40
915.060,34
118.642,03
2.201.561,65
2.019.700,21
18.129.368,65
108.525.667,48

65.825.508,31
53.061.181,83

Κεφάλαιο

ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/ρμογης & Επιχορ/σεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων
1.Διαφορές από αναπροσαρμογη αξίας συμμετοχών
και χρεογράφων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Εκτακτα αποθεματικά
IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικου λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

75.415.756,53

75.415.756,53

5.440.725,11
540.000,00
52.213.865,18
58.194.590,29

5.218.904,70
540.000,00
52.429.680,33
58.188.585,03

15.636,98
15.636,98

15.636,98
15.636,98

26.749.676,59

26.007.723,47

160.375.660,39

159.627.702,01

1.274.730,56
7.389.170,10
8.663.900,66

1.170.730,56
5.658.919,52
6.829.650,08

8.994.767,56

10.596.178,45

3.481.210,95
520.446,42
1.282,15

4.592.497,51
918.025,68
566,54

1.601.419,73
1.863.382,40
7.467.741,65

2.043.517,88
1.841.855,62
9.396.463,23

16.462.509,21

19.992.641,68

4.909.201,59
906.085,25
5.815.286,84

3.854.609,64
1.014.605,99
4.869.215,63

191.317.357,10

191.319.209,40

6.558.085,61
115.083.753,09

11.528.790,83
847.974,07
0,00
12.376.764,90

Ι.

12.764.326,48
955.746,56
6.000,00
13.726.073,04

112.358,07
62.594.657,23
62.707.015,30

32.161,98
60.627.678,24
60.659.840,22

75.083.780,20

74.385.913,26

168.987,95
3.694,93
172.682,88

696.200,06
2.160,43
698.360,49

191.317.357,10

191.319.209,40

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρέωσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Σημειώσεις: 1) Σύμφωνα με το Ν.3852/7-6-2010 από 1/1/2011 συστάθηκε ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Πατρέων, ο οποίος αποτελείται από τους πρώην Δήμους α) Δήμος Πατρέων β) Δήμος Ρίου γ) Δήμος Παραλίας δ) Δήμος Μεσσάτιδος και ε) Δήμος Βραχναίικων.
2) Στα αποτελέσματα της χρήσης περιλαμβάνονται, κατά πάγια τακτική, τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί μέσα στη χρήση, όπως επίσης και οι δαπάνες λογιστικοποιούνται, κατά κύριο λόγο, με την ημερομηνία λήψεως των σχετικών παραστατικών.
3) Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται σε κατασταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ η διαδικασία προληπτικού ελέγχου καταργήθηκε από 31/7/2019 και μετα βάση Ν. 4611/2019 .
4) Επί των ακινήτων του Δήμου δεν έχουν εγγραφεί Υποθήκες -Προσημειώσεις υποθηκών
5) Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4172/2013 και την ΠΟΛ 1044/2015, οι Δήμοι από 1.1.2014, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με εξαίρεση τα εισοδήματά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ήτοι τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητη
περιουσία, υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων των άρθρων 36, 37, 38, 39, 41 και 42 του Ν. 4172/2013, αντίστοιχα, τα οποία φορολογούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 - 31η Δεκεμβρίου 2019)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) Εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογραφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα (πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως

26.595.594,10
4.667.639,78
30.219.418,19

16.411.898,20
27.133,95

Ποσά προηγ. χρήσεως 2018
27.392.773,39
5.558.124,68
50.889.697,44

61.482.652,07
45.205.767,39
16.276.884,68
146.198,61
16.423.083,29

16.527.203,78
37.606,86

16.439.032,15
-15.948,86

748.067,03
148.445,00
318.265,05

466.710,05

2.093.344,67
0,00
3.719.260,81
264.134,55

6.076.740,03

170.366,81
1.603.140,85
3.348.489,85

5.121.997,51

16.564.810,64
6.963.818,15

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

814.351,36

281.356,98
265.408,12

954.742,52
1.220.150,64

4.131.440,39
4.131.440,39

83.840.595,51
60.493.417,44
23.347.178,07
181.450,72
23.528.628,79

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτελασμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων
Διαφορές φορολογικών δηλωσεων
Σύνολο
Μείον:
Φόρος εισοδήματος
Πλεόνασμα εις νέο

0,00
659.435,67

659.435,67

1.347.426,54
0,00
3.608.074,35
216.093,72

5.171.594,61

12.545,49
561.627,94
5.658.919,52

6.233.092,95

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2019
1.220.150,64
26.007.723,47
41.402,93
27.269.277,04
519.600,45
26.749.676,59

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2018
6.057.235,50
20.620.348,27
-24.003,47
26.653.580,30
645.856,83
26.007.723,47

Πάτρα, 4 Αυγούστου 2020
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

154.915,69
7.118.733,84
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 813700

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 750109

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 212995

ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 733730/Αρ. Αδείας : 23909/Τάξη Ά

-1.061.498,34
6.057.235,50

3.166.404,93
0,00
1.220.150,64

3.166.404,93

0,00
6.057.235,50

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου ΠΑΤΡΕΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου ΑΒΓ κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Βάση για γνώμη με επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στις
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία αξίας κτήσης ποσού € 21.342.079,26, αναπόσβεστου υπολοίπου ποσού € 10.077.653,41, τα οποία αφορούν σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που θα έπρεπε να μεταβιβαστούν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Πάτρας σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ.
2067/14.1.2011
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την υπ’ αριθμ. 4745/ΕΥΘΥ/289/3.2.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙ.4
Έκθεση
Ελέγχου Ανεξάρτητου
Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή
«Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» περιλαμβάνεται και ποσό 2.301.321,82 € περίπου που αφορά ληφθείσες επιχορηγήσεις προηγουμένων ετών για έργα ΔΕΥΑΠ Δήμου Παραλίας. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις δεν έχουν αντιστοιχηθεί με έργα (πάγια ή έξοδα) και κατά συνέπεια δεν έχει καταλογιστεί έσοδο ούτε από
αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων ούτε από επιχορηγήσεις χρήσης. Ωστόσο επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς από τα αρμόδια όργανα η αξία των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του κλάδου ύδρευσης και αποχέτευσης που θα εισφερθούν στην Δημοτική
Επιχείρηση, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό της 31.12.2019 του Δήμου Πατρέων. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Άλλο Θέμα Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου για τη χρήση που έληξε την 31/12/2018 είχαν ελεγχθεί από άλλον
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 16/9/2019 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που
αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 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 προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης: •Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. • Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. • Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το
περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη
διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών
Απαιτήσεων α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για
το Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής. Πέραν της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου υποβάλλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναλυτική έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 163 του Ν 3463/2006. β) Ο Δήμος
Πατρέων άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 1.1.2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999) .
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