
 
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Δωδεκανήσου 
Δήμος Κω 

Απόφαση 194 
Που έχει καταχωρηθεί στο 2255οο   Πρακτικό της από 3300--1111--22002211 ειδικής συνεδρίασης του  Δημοτικού 

Συμβουλίου Κω, με τηλεδιάσκεψη, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:  
 

Σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό 
Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» 
(ΦΕΚ 133 /19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 
643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και 
ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ. 29777/24-11-2021 πρόσκληση για συνεδρίαση που 
εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο 
αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συνδέθηκε η δημοτική υπάλληλος Στυλιανή Σούλη, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, 
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο γραμματέας, κ. Μήτρου Εμμανουήλ, διαπίστωσε ότι από τα τριάντα 
τρία  (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:  

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία (πρόεδρος)  1) Γερασκλής Δαυίδ 
2) Παρισίδη Σμαράγδη (αντιπρόεδρος)  2) Κιάρης Μηνάς 
3) Μήτρου Εμμανουήλ (γραμματέας)   οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα 
4) Αβρίθης Παναγιώτης   και αναιτιολόγητα 
5) Βλάχου Σεβαστή   δεν προσήλθαν 
6) Ζαχαρός Κωνσταντίνος  3) Σιφάκης Ηλίας 
7) Δουδούς Σοφοκλής   ο οποίος κλήθηκε νόμιμα και 
8) Καλλούδης Ιωάννης   αιτιολογημένα δεν προσήλθε 
9) Καμπουράκης Σταμάτιος    
10) Κασσιώτη Γεωργία    
11) Μανιάς Βασίλειος    
12) Πασσανικολάκης Γεώργιος    
13) Χατζηνικολάου Νικόλαος   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
14) Χατζηχριστοφής Παναγιώτης          Φραζής Νικόλαος (Αντιμάχεια) 
15) Χόνδρος Κωνσταντίνος    
16) Χρυσόπουλος Αλέξανδρος    
17) Πης Σταμάτιος    
18) Κυρίτσης Γεώργιος    
19) Ζερβός Εμμανουήλ    
20) Κρητικός Αντώνης    
21) Μαραγκός Σεβαστιανός    
22) Μουζουράκης Θεόφιλος    
23) Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη    
24) Πη Βασιλεία    
25) Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ    
26) Ρούφα – Έψιμου Ιωάννα    
27) Κάννη Καλλιόπη    
28) Σαΐτης Ιωσήφ    
29) Φραγκούλης Ιωάννης    
30) Μακρή Κυριακή    
31)     
32)     
33)     

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε και συμμετείχε διαδικτυακά ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κ. Νίκου Γεώργιος, από την KSi 

Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του 

άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006). 

Μοναδικό θέμα: «Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεων Δήμου Κω, 

οικον. έτους 2019». 

 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1073352
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1073352
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1073352
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Ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης, προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη. 

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

τον ισολογισμό του Δήμου και το προσάρτημα αυτού (με αριθμό πρωτ. 26535/20-10-2021) 

καθώς και την με αριθμό 439/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «προέλεγχος 

ισολογισμού Δήμου Κω οικονομικού έτους 2019» (με ΑΔΑ ΩΞΨΨΩΛΕ-Π7Μ) και στη συνέχεια 

απηύθυνε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο, για να εισηγηθεί το 

θέμα. 

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος, πήρε στη συνέχεια το λόγο και 

εισηγούμενος το θέμα, επεσήμανε τα εξής: 

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα περνάμε τον ισολογισμό του 2019. Είναι ένας 

ισολογισμός της προηγούμενης δημοτικής αρχής κατά ¾ και της νυν δημοτικής αρχής κατά ¼. 

Σήμερα ψηφίζουμε ουσιαστικά την απεικόνιση του ισολογισμού (εάν δηλαδή τα νούμερα λένε 

αλήθεια ή όχι), όχι τη διαχείριση της εκάστοτε δημοτικής αρχής). 

Όσον αφορά τα πάγια του Δήμου, δηλαδή τις αξίες που έχει ο Δήμος μας σε πλατείες, 

γήπεδα, εγκαταστάσεις κοινής χρήσης, κλπ. ανέρχονται σε 176 εκατ. € (μείον τις αποσβέσεις, 

μείον δηλαδή την απαξίωση που προκαλεί ο χρόνος, η καθαρή αξία ανέρχεται σε 92 περίπου 

εκατ. €. Να αναφέρω ότι ένα από τα θέματα που ταλανίζουν τον Δήμο μας είναι οι 

σωρευμένες απαιτήσεις που έχει ο Δήμος μας έναντι επιχειρήσεων ή πολιτών (κάποιες από τις 

οποίες είναι από το 2012 και το 2010) περίπου 20 εκατ. € (1,5 με 2 εκατ. Μπορούν να 

εισπραχθούν από αυτά. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα ξεχάσουμε για να καθαρίσει ο 

ισολογισμός γιατί αυτά εγγράφονται αργότερα και στον προϋπολογισμό. Δεν είναι βέβαια 

καθόλου εύκολο να διαγραφούν αυτά τα νούμερα, γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα. 

Όσον αφορά το ταμείο: αυτό απαρτίζεται από τις τραπεζικές καταθέσεις και τα μετρητά 

που έχει ο ταμίας. Υπάρχει μία μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενη έτος, που είναι 

περίπου 5 εκατ. €. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι αυτό της λεγόμενης 

«αποθήκης», δηλαδή της παρακολούθησης των αποθεμάτων. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα, αλλά 

όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η σημερινή δημοτική αρχή έχει κάνει κάποιες ενέργειες για να 

λύσει αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε ότι όλα τα έσοδα του Δήμου είναι περίπου 

12,5 εκατ. € (ηλεκτροφωτισμός, τακτικά έσοδα, όπως π.χ. το τέλος παρεπιδημούντων). Στο 

κομμάτι των εξόδων υπάρχουν κάποια μεγάλα ποσά που αφορούν κυρίως μισθοδοσίες. 

Εμφανίζουμε ένα θετικό αποτέλεσμα περίπου 7 εκατ. €. Πλην όμως δεν έχουν καταγραφεί 

στον ισολογισμό οι δικαστικές απαιτήσεις κατά του Δήμου, όπως καταγράφονται με τις 
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δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνουμε. Αυτά ανέρχονται σε 6 εκατ. € περίπου. Συνεπώς ο 

Δήμος θα κληθεί να καταβάλει μεγάλα ποσά».  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ορκωτό ελεγκτή, κ. Νίκου Γεώργιο, ο οποίος 

διάβασε την έκθεση ελέγχου της εταιρείας η οποία έχει ως εξής:  

«Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1. Στο κονδύλιο του Ενεργητικού Γ.ΙΙ. 7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 

παγίων» ποσού € 6.847.437 περιλαμβάνονται έργα συνολικού ύψους € 5.312.485 για τα οποία 

δεν έχουμε λάβει τεκμηρίωση, σχετικά με την ορθή ή μη απεικόνιση τους ως έργα υπό 

εκτέλεση. Για τις ανωτέρω ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού € 5.312.485 δεν έχουμε 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ώστε να γνωρίζουμε τόσο την ακριβή 

αξία που θα έπρεπε να μεταφερθεί στους επί μέρους λογαριασμούς παγίων περιουσιακών 

στοιχείων όσο και το ύψος των αποσβέσεων και αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων 

επί αυτών. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω περιουσιακών 

στοιχείων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα Ίδια Κεφάλαια και στα αποτελέσματα της 

κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων. 

2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας Επένδυσης» περιλαμβάνονται η αξία 

κτήσης μετοχών εταιρειών συνολικού ποσού € 232.710 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η Εταιρεία δεν διενήργησε 

σχετικό έλεγχο απομείωσης παρότι οι εταιρείες αυτές βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης 

και προκύπτουν σχετικές ενδείξεις απομείωσης. Με βάση τον έλεγχό μας, εκτιμούμε ότι θα 

έπρεπε να αναγνωριστεί ζημία απομείωσης ποσού € 232.710. Συνεπώς η αξία του 

Λογαριασμού Τίτλοι πάγιας επένδυσης, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια του 

Δήμου παρουσιάζονται αυξημένα κατά € 232.710.  

3. Ο Δήμος δεν παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης τμημάτων αποθήκης και 

συνεπώς δεν δίνει αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για το ύψος των αποθεμάτων 

τέλους χρήσης και των αναλώσεων της κάθε χρήσης. Λόγω των ανωτέρω, δεν κατέστη δυνατό 

να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή άλλες διαδικασίες το κόστος αναλώσεων υλικών και 

ανταλλακτικών της κλειόμενης χρήσης. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για τη μη ύπαρξη του 

κονδυλίου του Ενεργητικού Δ.Ι. «Αποθέματα» και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα 

αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, της προηγούμενης χρήσης καθώς και στα Ίδια 

Κεφάλαια του Δήμου.  

4. Στα κονδύλια του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και 

«Χρεώστες Διάφοροι» συνολικού ποσού € 20.224.219 περιλαμβάνονται απαιτήσεις από 

ΑΔΑ: Ψ7Φ8ΩΛΕ-42Χ



Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεων Δήμου Κω, οικον. έτους 2019 

Απόφαση 194-2021 Δημοτικού Συμβουλίου Κω  Σελίδα 4 από 10 

χρεώστες συνολικού ποσού € 8.348.545, οι οποίες παραμένουν ακίνητες για διάστημα 

μεγαλύτερο των 24 μηνών. Ο Δήμος έχει προβεί σε εκτίμηση της ανακτησιμότητας αυτών των 

απαιτήσεων και έχει σχηματίσει απομείωση αξίας € 268.900 για την κάλυψη ζημίας από τη μη 

ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Η διενέργεια απομείωσης αξίας € 268.900 

υπολείπεται από την απαιτούμενη κατά € 8.079.645, με συνέπεια, η αξία των Απαιτήσεων από 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών να εμφανίζεται αυξημένη κατά € 6.899.849, οι Χρεώστες 

Διάφοροι αυξημένοι κατά € 1.179.796, τα Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια 

Κεφάλαια αυξημένα κατά € 8.079.645. 

5. Κατά τον έλεγχο του λογαριασμού του Παθητικού «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» ποσού 

€ 36.418.407 δεν τέθηκε υπόψη μας η ανάλυση και η αντιστοίχιση επιχορηγούμενων παγίων 

συνολικής αξίας 11.562.950 €, συνεπώς δεν ήταν εφικτή η συσχέτιση του εν λόγω 

λογαριασμού με τα αντίστοιχα πάγια του μητρώου παγίων. Λόγω ελλείψεως της ανάλυσης 

αυτής, δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε τον υπολογισμό των αναλογουσών αποσβέσεων 

επιχορηγήσεων παγίων, επομένως διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα του 

υπολοίπου του κονδυλίου των «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» και την επίπτωση στα 

αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, στις υποχρεώσεις και στα Ίδια 

Κεφάλαια του Δήμου.  

6. Με βάση την επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές 

από τρίτους και εργαζομένων κατά του Δήμου διεκδικώντας αποζημιώσεις και λοιπές αξιώσεις 

συνολικού ποσού € 6.218.370. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το 

ύψος της πρόβλεψης που πρέπει να σχηματιστεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποθέσεων. 

Συνεπώς, λόγω του ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την απουσία διαδικασιών καταγραφής 

και παρακολούθησης των δικαστικών αξιώσεων κατά του Δήμου, διατηρούμε επιφύλαξη για 

την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από την τελική διευθέτηση των εκκρεμών αγωγών και 

λοιπών αξιώσεων, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και 

των προηγούμενων χρήσεων, στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.  

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠΔ 315/1999, ο Δήμος στην κλειόμενη χρήση δεν 

καταχώρησε έσοδα που αφορούσαν τη κλειόμενη περίοδο και βεβαιώθηκαν την επόμενη 

χρήση αξίας € 1.279.525. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια 

εμφανίζονται μειωμένα κατά € 1.279.525, ενώ οι μεταβατικοί ενεργητικού μειωμένοι κατά το 

ποσό αυτό. β) Τη κλειόμενη χρήση ο Δήμος καταχώρησε στα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 
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του έσοδα συνολικής αξίας € 1.006.355 τα οποία αφορούσαν δεδουλευμένα έσοδα 

προηγούμενων χρήσεων. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης παρουσιάζονται αυξημένα κατά € 

1.006.355 και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων ισόποσα μειωμένα. Από το ανωτέρω 

σφάλμα δεν υπάρχει επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου.  

8. α)Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠΔ 315/1999, ο Δήμος στην κλειόμενη χρήση 

δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα του με έξοδα συνολικής αξίας € 134.877 τα οποία 

καταχωρήθηκαν στα βιβλία του Δήμου την επόμενη χρήση. Με συνέπεια τα αποτελέσματα 

χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 94.248, ενώ οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειωμένες κατά το ποσό αυτό. β) Τη κλειόμενη χρήση ο Δήμος 

καταχώρησε στα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης του έξοδα συνολικής αξίας € 97.141 τα οποία 

αφορούσαν δεδουλευμένες δαπάνες προηγούμενων χρήσεων. Συνεπώς τα αποτελέσματα 

χρήσης παρουσιάζονται μειωμένα κατά € 97.141 και τα αποτελέσματα προηγουμένων 

χρήσεων ισόποσα αυξημένα. Από το ανωτέρω σφάλμα δεν υπάρχει επίπτωση στα Ίδια 

Κεφάλαια του Δήμου.  

9. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις 2014 έως και την χρήση 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε 

εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε 

μελλοντικό φορολογικό 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». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους για τυχόν 

ερωτήσεις. Καθώς δεν υπήρξε καμία ερώτηση, η Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους 

συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους, για να τοποθετηθούν επί του θέματος(ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ 

ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας τον λόγο πήρε η κα 

Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη, η οποία ανέφερε τα εξής: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 

δημοτικό συμβούλιο συζητά σήμερα 30-11-2021 τον ισολογισμό του 2019 ενώ θα έπρεπε να 

συζητάμε τον ισολογισμό του 2020. Ένας ολόκληρος χρόνος καθυστέρησης που ελπίζω να 

υπάρχει για αυτό για σοβαρή δικαιολογία. Συζητάμε λοιπόν σήμερα τον ισολογισμό του 

2019 που αποτυπώνει την σταθερή πορεία εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου Κω που 

χτίσαμε με σχέδιο, διαρκή προσπάθεια και αξιολόγηση την προηγούμενη πενταετία. Είναι 

δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν και τον ισολογισμό του 2020. Είναι 

στοιχεία που δεν αμφισβητούνται και δείχνουν την σοβαρή προσπάθεια που έγινε τα 

προηγούμενα χρόνια η  οποία έχει αναγνωριστεί από πολλούς. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ δεν είναι παράταξη με σημαία ευκαιρίας ούτε  και παράταξη  μιας 

χρήσης  Έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, υπάρχει εδώ και χρόνια και είναι και θα 

συνεχίσει να είναι εδώ. Με απόλυτο σεβασμό στην εντολή των πολιτών , παραμένουμε στο 
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δημοτικό συμβούλιο από την θέση που μας έταξαν οι πολίτες , τους οποίους και 

σεβόμαστε. Με πίστη στο έργο και στις προτάσεις μας . Γιατί έχουμε και έργο και 

προτάσεις. Τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθήσαμε οδήγησαν, όπως προανέφερα, 

στο να χτιστεί ένας οικονομικά ισχυρός και αυτοδύναμος δήμος στην πράξη. Στην 

πραγματικότητα, και αυτό αποδεικνύεται με στοιχεία και αριθμούς. Γιατί για κάποιους ο 

ισχυρός Δήμος είναι μόνο στα λόγια. Μίλησα για σχεδιασμό και υλοποίηση. Δύο πολύ 

σημαντικά στοιχεία γιατί την προηγούμενη περίοδο τα οικονομικά του δήμου Κω ήταν στον 

αυτόματο πιλότο. Εύχομαι να μην το δούμε αυτό ξανά στο δήμο μας. Με το σχεδιασμό, την 

σκληρή δουλειά και προσπάθεια αλλά και την διαρκή αξιολόγηση και επικαιροποίηση των 

στόχων μας καταφέραμε να παραδώσουμε έναν ισχυρό δήμο. Όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω 

μια παρένθεση.  Το έχω πει πολλές φορές αλλά θα το επαναλάβω. Δεν λειτουργεί πλέον στο 

δήμο μια κορυφαία καινοτομία δημοκρατίας ,διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου που είχαμε 

εγκαινιάσει την προηγούμενη 4ετία. Αναφέρομαι στην επιτροπή ελέγχου του π/υ ,στην 

οποία συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις , συνεδρίαζε και παρακολουθούσε την εκτέλεση 

,πορεία και υλοποίηση του π/υ. όσοι ήθελαν ήξεραν ανά πάσα στιγμή την πορεία του π/υ . 

κάτι που βοηθούσε πολύ. Πρέπει να μάθουμε να χτίζουμε πάνω σε ότι θετικό βρίσκουμε και 

όχι να γκρεμίζουμε. Σας παραδώσαμε λοιπόν ένα Δήμο να στέκεται γερά στα πόδια του , να 

έχει ταμειακά διαθέσιμα 17 εκατ.ευρώ περίπου και με αυτά να μπορεί να χρηματοδοτεί  

έργα με δικούς του πόρους. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό ,με τα 170 έργα που είχαν 

γίνει την προηγούμενη περίοδο σ’όλη την Κω, με την δυνατότητα που είχαμε να 

χρηματοδοτήσουμε τα έργα ανακατασκευής των 3 σχολείων που είχαν κριθεί ακατάλληλα μετά 

τον σεισμό, και με έργα που είχαμε δρομολογήσει και σήμερα  περηφανεύεστε για αυτά…  

Δεν αφήσαμε το Δήμο Κω να έχει απλά 17 εκατ. Ευρώ. Δεν αφήσαμε απλά έναν οικονομικά 

υγιή και πλεονασματικό δήμο. Αφήσαμε ένα Δήμο με αναπτυξιακή δυναμική ,με κανόνες 

χρηστής οικονομικής διαχείρισης. 

Και αυτό το είχαμε πετύχει με 2 κύριους στρατηγικούς στόχους που είχαμε θέσει:  

1ον δημιουργήσαμε συνθήκες σταθερότητας σε μια δύσκολη για όλους εποχή, αποκαταστήσαμε 

τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά του Δήμου.  

2ον Εξοικονομήσαμε και αυξήσαμε τους πόρους για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και 

δράσεων. Θέσαμε προτεραιότητες για την επιτομή αυτών των στόχων. 

α. αναδιοργανώσαμε τον τομέα εσόδων 

β. Μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες 

γ. Διαμορφώσαμε συνείδηση κοινωνικής ευθύνης απέναντι στις υποχρεώσεις των δημοτών 

προς τον Δήμο. 

Να υπενθυμίσω ότι αναλάβαμε το Δήμο σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, όπου πέρα από 

τις συνέπειες της κρίσης και της ύφεσης, ο δήμος στερήθηκε πολύτιμους και 

θεσμοθετημένους πόρους, οι οποίοι είτε μειώθηκαν, όπως οι ΚΑΠ, είτε καταργήθηκαν όπως 

ο ΔΗΦΟΔΩ. Να υπογραμμίσω δε πως η κατάργηση του τελευταίου μεταφράζεται στη μείωση των 

ετήσιων εσόδων του Δήμου κατά 4 εκ. ευρώ. Αυτό από μόνο του αντικατοπτρίζει το μέγεθος 

της προσπάθειας που καταβάλλαμε. Μιας προσπάθειας της οποίας το αποτέλεσμα  ήταν και 

είναι χειροπιαστό. Ένα αποτέλεσμα το οποίο σήμερα κρατάτε στα χέρια σας. Τον  

ισολογισμό του 2019, που επιβεβαιώνει πως ο Δήμος της Κω έχει εισέλθει οριστικά στη 

φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και είναι πιο ισχυρός από ποτέ. Αυτό αποτυπώνεται 

σε  όλους τους δείκτες, που όμως δεν μπήκατε καν στον κόπο να μας δείξετε …. 

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τον ισολογισμό του 2019. Οι απαιτήσεις ανήλθαν στα 

18.079.046,53 ευρώ, από τα οποία τα 16.697.000 ευρώ που ήταν το 2018. Η αύξηση αυτή 

οφείλεται και στη μη είσπραξη. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να εισπραχθούν αυτές. Οι 
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υποχρεώσεις  στους προμηθευτές ανήλθαν στις 417.244,03 ευρώ μειωμένες κατά 294.000 σε 

σχέση με το 2018 και 1.900.000 σε σχέση με τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε  το 2014 και 

μηδενίστηκαν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας. Το πλεόνασμα της χρήσης 2019 ανήλθε 

στα 6.904.942,11. ευρώ. Ο Δήμος της Κω για 4η συνεχή χρονιά είναι πλεονασματικός. Και 

αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα που οφείλεται στην 

υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τα οικονομικά του Δήμου, στην αναδιοργάνωση 

των υπηρεσιών, στην επίτευξη των στόχων και στην συνειδητοποίηση των πολιτών. Γιατί 

χωρίς τους πολίτες δεν μπορεί κανείς να καταφέρει τίποτα». 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Ρούφα – Έψιμου Ιωάννα, από την Α’ ελάσσονα μειοψηφία, η 

οποία ανέφερε τα εξής: ««Ο Ισολογισμός αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση του δήμου 

σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στην περίπτωση των Δήμων στο τέλος κάθε έτους. Η 

πέραν του δέοντος και της κείμενης νομοθεσίας χρονική ψήφισή του μας αφαιρεί τη 

δυνατότητα διεξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων αφού αυτή απομακρύνεται από την αποτύπωση 

της δεδομένης χρονικής στιγμής. Αναφερόμαστε στην 31η/12/2019, δηλαδή δυο χρόνια μετά! 

Επίσης και για να είμαστε ειλικρινείς ελάχιστοι εξ ημών δύνανται να κατανοήσουν- και 

εξ αντικειμένου- τα κατεβατά των αριθμών και τα οικονομικά μεγέθη που εμμέσως πλην 

σαφώς αντικατοπτρίζουν την δημοσιονομική πολιτική του δήμου. Τα παραπάνω σε συνδυασμό 

με την άκρως απολιτική απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθιστούν αυτή τη συνεδρίαση 

τετριμμένη, αριθμοποιημένη και απλά εκ του νόμου επιβεβλημένη. Το ζήτημα το πολιτικό 

δεν είναι απλά να διαπιστώσουμε τι ταμείο είχαμε στις 31/12/2021 ή να αξιολογήσουμε το 

κυκλοφορούν ενεργητικό και το πάγιο ενεργητικό, τί έχουμε δηλαδή και τί χρωστάμε. Ή να 

δούμε απλά την καθαρή αξία ή την καθαρή θέση του δήμου όπως λένε στη γλώσσα τους οι 

οικονομολόγοι. Το σημαντικό είναι προς ποια πολιτική κατεύθυνση διοχετεύτηκαν τα 

χρήματα του δημότη και ποιες πολιτικές ασκήθηκαν και υποστηρίχτηκαν. Ποια προβλήματα 

έλυσε αυτή η δημοσιονομική πολιτική και ποια συμφέροντα υπηρέτησε. Δεν είναι 

αντιφατικό για μας που σήμερα η δημοτική αρχή μαζί με την απελθούσα δημοτική αρχή θα 

ψηφίσουν τον από κοινού -εν μέρει- ισολογισμό του 2019. Προσωπικά το βρίσκω απολύτως 

φυσιολογικό αφού η σημερινή δημοτική αρχή ψηφίζει και εγκρίνει όλες τις επιλογές της 

προηγούμενης δημοτικής περιόδου. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε και σε κυβερνητικό επίπεδο 

μεταξύ των εναλλασσόμενων κυβερνώντων. Είναι μια κυνική συμφωνία και ομολογία της 

άλωσης της πολιτικής και ένας θρίαμβος της απλής διαχείρισης και των κατ’ επίφαση 

διαφορών στο όνομα της εξουσίας. Τις πολιτικές διαφωνίες μας τις εκφράσαμε σε επίπεδο 

αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου δίνοντας τη μάχη των προτάσεων αλλά και τη θετική μας 

ψήφο για το καλό του τόπου την τελευταία 5ετία της δημοτικής αρχής Κυρίτση. Το ταμείο 

του δήμου πολλαπλασιάστηκε από ένα τοπικό μνημόνιο που έχετε επιβάλει μέσω των 

δημοτικών τελών (θα το αποσαφηνίσουμε κατά την ψήφιση των τελών). Αυτό είναι απτό και 

λογιστικό και πολιτικό συμπέρασμα. Τα χρέη Παρελθόντων Ετών (ΠΟΕ) παραμένουν ο 

καταλύτης που αποσαφηνίζει και ταυτόχρονα αποκρύπτει και στον πιο αδαή παρατηρητή το 

οικονομικό έλλειμμα σε επίπεδο ισοσκελισμού εσόδων-εξόδων αλλά και αποκαλύπτει το 

έλλειμμα πολιτικής βούλησης για ισονομία και ισοπολιτεία. Άρα και στο επίπεδο της 

διαχείρισης αποτύχαμε έναντι του λαϊκισμού και μιας στρεβλής πολιτικάντικης πρακτικής. 

Δεν είναι συνειδησιακή κρίση να παραδεχτούμε ότι αυτή η κατάσταση της μη είσπραξης των 

ΠΟΕ ωφελεί κυρίως τους μεγαλο-οφειλέτες του δήμου που συνήθως και με βάση τα στοιχεία 

είναι οι εύρωστοι οικονομικά! Είναι μάλλον συνειδητή επιλογή που επί σειρά ετών 

παραμένει στο απυρόβλητο αυτός ο κατάλογος των χρεών. Η δε παρατεταμένη αποδοχή αυτής 

της κατάστασης αμβλύνει τις ευθύνες («αφού έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα συνεχίζουμε»). 

Αποκαλυπτικά επίσης όσα αναφέρονται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή για τις αγωγές εις 
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βάρος του δήμου και τις δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να οφείλει. Όταν όλα αυτά 

τελεσιδικήσουν  είδομεν τι θα μας απομείνει… Το δικό μου όχι ο κύριος Κυρίτσης το 

θεωρεί δεδομένο. Να το θεωρήσετε και εσείς με βάση την πολιτική μου συνέπεια. Η 

παράταξή μας υπερασπίζεται την εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού για λόγους 

διαφάνειας, άμεσης συμμετοχής και γνώσης του δημότη στη διαχείριση του δημοτικού 

χρήματος και την άσκηση πολιτικών. Η εφαρμογή αυτή θα συνέβαλε στην πλήρη κατανόηση 

των απολογιστικών στοιχείων που σήμερα με καθυστέρηση φέρνετε. Κλείνοντας θεωρούμε ότι 

η δημοτική αρχή Κυρίτση με τις επιλογές που εφάρμοσε άφησε μια νοικοκυρεμένη 

οικονομική κατάσταση χωρίς όμως το αντίστοιχο πολιτικό υπόβαθρο - στίγμα με το οποίο 

θα μπορούσαμε και να συμφωνήσουμε. Καθιέρωσε το διαπαραταξιακό όργανο παρακολούθησης 

του προϋπολογισμού στο οποίο συμμετείχε ο κύριος Καλούδης που τα ψήφιζε όλα και 

απέκλεισε τη συμμετοχή της παράταξής μας με φθηνές δικαιολογίες… Με απόλυτη συνέπεια 

λοιπόν ψηφίζω όχι. Οι δε συνάδελφοι μου δεδομένου ότι δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη 

δημοτική περίοδο είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση ή και να απέχουν». 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Μακρή Κυριακή, από την Β’ ελάσσονα μειοψηφία, η 

οποία ανέφερε τα εξής: «Η δημοτική αρχή θα έπρεπε να έχει και την πολιτική της 

εισήγηση για το θέμα. Πέραν των άλλων υπάρχει μία ομοφωνία στα πολύ ουσιαστικά θέματα 

στα οποία κινείται η πολιτική κατεύθυνση του Δήμου τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν 

κοινές στρατηγικές. Μπορεί να αλλάζουνε τα μείγματα της διαχείρισης ως προς την 

σύνθεση και το τί έρχεται πρώτο και τί δεύτερο αλλά το αποτέλεσμα πάντως παραμένει το 

ίδιο. Έργα ουσιαστικής σημασίας και ανάγκης, που θα μπορούσαν να καλυτερεύσουν τη ζωή 

μας, δεν προγραμματίζονται στην ώρα τους, λιμνάζουν και έρχονται τελευταία στη σειρά 

της υλοποίησης. Το ζήτημα είναι τί Δήμο θέλουμε και τί χρειαζόμαστε. Υπάρχουν δύο 

απαντήσεις σε αυτό το πολύ εύκολο κουίζ. Δήμο ισχυρό στα νούμερα και στυλοβάτη της 

επιχειρηματικότητας ή Δήμο που θα προτάσσει τις εργατικές, λαϊκές ανάγκες; Το πρώτο 

μοντέλο το ζούμε. Έργα όπως αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής προστασίας, 

αντισεισμικής θωράκισης, δεν υλοποιούνται. Έργα που έχουν υποστεί ζημιές από τέτοια 

φυσικά φαινόμενα δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα»). 

Κλείνοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της 

συζήτησης του θέματος, στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της 

προτάσεως.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και 

αφού έλαβε υπόψη του: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο). 
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3)  Τις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 

φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

68/20-3-2007, Τεύχος Πρώτο.) 

4) Την με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3202/2003 «Εκλογικές δαπάνες κατά τις 

νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., 

θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 284/11-12-2003, Τεύχος Πρώτο). 

6) Τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019 του Δήμου Κω (με αριθμό πρωτ. 27786/3/11-

2021) και το προσάρτημα αυτού (με αριθμό πρωτ. 26535/20-10-2021) που 

περιλαμβάνει την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από την εταιρεία KSi 

Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων 

Επιχειρήσεων (όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω). 

7) Την με αριθμό 439/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Προέλεγχος 

ισολογισμού Δήμου Κω, Οικονομικού έτους 2019» (με ΑΔΑ ΩΞΨΨΩΛΕ-Π7Μ). 

8) Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

9) Τις παρατηρήσεις-τοποθετήσεις των συμμετεχόντων μελών του. 

10) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί εικοσι-

εννέα (29) παρόντων Μελών1, ΥΠΕΡ της πρότασης ψήφισαν εικοσι τέσσερα (24) 

συνδεδεμένα μέλη, μειοψηφούντων των: 1. Ρούφα – Έψιμου Ιωάννα, 2. Κάννη 

Καλλιόπη, 3. Σαΐτη Ιωσήφ, 4. Φραγκούλη Ιωάννη και 5. Μακρή Κυριακή. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων του Δήμου Κω, 

περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12-2019, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Β. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

N. 3548/2007, όπως ισχύει.  

 
1ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ: 
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του θέματος ήταν εκτός σύνδεσης ο δημοτικός σύμβουλος,  κ. Μουζουράκης Θεόφιλος. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πασσανικολάκης Γεώργιος.  

ΑΔΑ: Ψ7Φ8ΩΛΕ-42Χ



Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεων Δήμου Κω, οικον. έτους 2019 

Απόφαση 194-2021 Δημοτικού Συμβουλίου Κω  Σελίδα 10 από 10 

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών αυτής, που ορίζονται 

στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003, όπως ισχύει, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Αφού   συντάχθηκε  &  αναγνώσθηκε  η  απόφαση  αυτή,  η  οποία  έχει  καταχωρηθεί  στο  25ο  πρακτικό  της  από  30-11-2021 
ειδικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης υπογράφεται ως εξής:  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Δήμαρχος Κω                       Τα  Μέλη 
Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία Νικηταράς Α. Θεοδόσιος Παρισίδη Σμαράγδη 

  Μήτρου Εμμανουήλ 

  Αβρίθης Παναγιώτης 

  Βλάχου Σεβαστή 

  Δουδούς Σοφοκλής 

  Ζαχαρός Κωνσταντίνος 

  Καλλούδης Ιωάννης 

  Καμπουράκης Σταμάτιος 

  Κασσιώτη Γεωργία 

  Μανιάς Βασίλειος 

  Πασσανικολάκης Γεώργιος 

  Χατζηνικολάου Νικόλαος 

  Χατζηχριστοφής Παναγιώτης 

  Χόνδρος Κωνσταντίνος 

  Χρυσόπουλος Αλέξανδρος 

  Πης Σταμάτιος 

  Κυρίτσης Γεώργιος 

  Ζερβός Εμμανουήλ 

  Κρητικός Αντώνης 

  Μαραγκός Σεβαστιανός 

  Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη 

  Πη Βασιλεία 

  Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ 

  Ρούφα – Έψιμου Ιωάννα 

  Κάννη Καλλιόπη 

  Σαΐτης Ιωσήφ 

  Φραγκούλης Ιωάννης 

  Μακρή Κυριακή 

 

ΑΔΑ: Ψ7Φ8ΩΛΕ-42Χ



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 

2019
Ποσά Προηγούμενης 

χρήσης 2018
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ      Αξία κτήσης      Αποσβέσεις   Αναπόσβ. Αξία     Αξία κτήσης     Αποσβέσεις   Αναπόσβ. Αξία Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.557.893,73 1.181.706,84 376.186,89 1.557.893,73 1.088.274,97 469.618,76 Ι Κεφάλαιο
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 79.245.448,29 79.245.448,27

ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής  και 
1. Γήπεδα - οικόπεδα 47.426.047,53 0,00 47.426.047,53 46.613.440,05 0,00 46.613.440,05 επιχορηγήσεις επενδύσεων 
1α Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσης 4.898.243,35 2.579.443,85 2.318.799,50 4.761.996,49 2.248.739,14 2.513.257,35 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 7.250,11 7.250,11
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσης 29.418.664,05 23.495.959,07 5.922.704,98 28.801.244,59 22.200.701,57 6.600.543,02 3. Δωρεές Παγίων 117.891,34 117.891,34
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 5.617.012,54 3.920.095,73 1.696.916,81 5.487.384,76 3.606.914,43 1.880.470,33 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 36.418.406,65 37.280.736,90
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 52.349.439,46 30.060.562,72 22.288.876,74 49.425.382,09 28.074.113,40 21.351.268,69 36.543.548,10 37.405.878,35

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 11.259,53 10.358,74 900,79 11.259,53 9.908,36 1.351,17 IV Αποτελέσματα εις νέο
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 4.416.691,82 2.565.637,19 1.851.054,63 4.166.066,54 2.239.400,61 1.926.665,93 Υπόλοιπο πλεονασματος χρήσεως εις νέο 6.479.722,26 4.948.222,38
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.910.781,51 5.160.003,01 1.750.778,50 6.645.869,90 4.586.086,43 2.059.783,47  Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων 14.975.985,28 10.027.762,90
4. Μηχανήματα τεχν.εγκατ. & λοιπός μηχαν.εξοπλισμός 5.132.192,45 4.634.378,88 497.813,57 5.008.605,53 4.573.025,56 435.579,97 21.455.707,54 14.975.985,28
5. Μεταφορικά μέσα 6.237.156,19 5.764.396,16 472.760,03 6.234.706,19 5.707.735,20 526.970,99 Γ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ+IV) 137.244.703,93 131.627.311,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.924.369,48 6.124.906,79 799.462,69 6.575.610,63 5.769.257,71 806.352,92 Ι
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 6.847.436,50 0,00 6.847.436,50 8.732.246,42 0,00 8.732.246,42 3α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 176.189.294,41 84.315.742,14 91.873.552,27 172.463.812,72 79.015.882,41 93.447.930,31 4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙΙ Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακρο- Δάνεια Ταμείου Παρακατ. και Δανείων 0,00 244.595,59

πρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΙΙ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 23.805,02 23.805,02
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 6.311.297,70 6.311.297,70 1. 23.805,02 268.400,61

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)  98.184.849,97 99.759.228,01 5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6. Προμηθευτές 417.244,03 710.633,07

Ι Αποθέματα 7. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 391.613,96 585.316,25
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων,αναλώσ. 

υλικά,ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 20.672,43 18.221,75 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 376.078,74
ΙΙ Απαιτήσεις  11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 18.079.046,53 16.696.986,55 πληρωτέες την επόμενη χρήση 244.595,62 230.968,44
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 268.900,01 17.810.146,52 268.900,01 16.428.086,54 Πιστωτές διάφοροι 1.159.757,12 1.011.495,08

5. Χρεώστες διάφοροι 2.414.072,35 2.589.908,64 2.213.210,73 2.914.491,58
20.224.218,87 19.017.995,18 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 2.237.015,75 3.182.892,19

  

IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο 0,00 0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 20.168.127,64 15.255.759,82

20.168.127,64 15.255.759,82
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔΙΙ+ΔIV) 40.413.018,94 34.291.976,75

Ε
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα 507.663,88 289.380,57
507.663,88 289.380,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β +Γ + Δ + Ε) 139.481.719,68 134.810.204,09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 139.481.719,68 134.810.204,09

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,58 0,58 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων 0,58 0,58
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων 3. Πιστωτ.λογαρι. εγγυήσεων, εμπράγματων

ασφαλειών και αμφοτεροβαρων συμβάσεων. 4.495.130,86 7.440.433,34 ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 4.495.130,86 7.440.433,34
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 602.561,39 602.561,39 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 602.561,39 602.561,39

5.097.692,83 8.042.995,31 5.097.692,83 8.042.995,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)

                                                                                                                                               Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 

2019
Ποσά προηγούμενης 

χρήσης 2018
 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 12.672.251,71 13.125.276,45 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) 6.904.942,11 5.354.762,85
 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 2.544.035,59 1.374.636,89 χρήσης
 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό 7.074.056,50 22.290.343,80 6.605.413,00 21.105.326,34 πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεο-

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 21.681.986,00 20.768.007,33 νασμάτων) προηγούμενων χρήσεων 14.975.985,28 10.027.762,90
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) εκμετάλλευσης 608.357,80 337.319,01 μείον: Φόρος Εισοδήματος -425.219,85 -406.540,47
Πλέον: Άλλα έσοδα 1.615.394,98 1.923.669,38 Πλεόνασμα εις νέο 21.455.707,54 14.975.985,28
Σύνολο 2.223.752,78 2.260.988,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 154.915,77 140.428,54
          3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 81.504,11 136.336,21 276.764,75
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 1.987.332,90 1.984.223,64
Πλέον:     
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 350.437,87 224.561,80
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 49.146,91 301.290,96 59.935,32 164.626,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 2.288.623,86 2.148.850,12

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.446.584,86 2.311.477,67
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 2.242.533,96 4.689.118,82 1.186.090,21 3.497.567,88
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.850,06 0,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 62.950,51 291.655,15
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 72.800,57 4.616.318,25 0,00 291.655,15 3.205.912,73

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 6.904.942,11 5.354.762,85
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.393.291,60 5.000.943,89
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 5.393.291,60 0,00 5.000.943,89 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΗΣ 6.904.942,11 5.354.762,85

ΚΩΣ 31/05/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) - ΣΕ ΕΥΡΩ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019 Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κω (εφεξής ο «Δήμος»), 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 
των θεμάτων 2, 4, 7 και 8 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1, 3, 5, 6 και 9 όπου μνημονεύονται 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 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στο κονδύλιο του Ενεργητικού Γ.ΙΙ. 7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων» ποσού € 6.847.437 περιλαμβάνονται έργα συνολικού ύψους € 5.312.485 για τα οποία δεν έχουμε λάβει τεκμηρίωση, σχετικά με την ορθή ή μη απεικόνιση τους ως έργα υπό εκτέλεση. Για τις ανωτέρω ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού € 5.312.485 δεν έχουμε 
αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ώστε να γνωρίζουμε τόσο την ακριβή αξία που θα έπρεπε να μεταφερθεί στους επί μέρους λογαριασμούς παγίων περιουσιακών στοιχείων όσο και το ύψος των αποσβέσεων και αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων επί αυτών. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω περιουσιακών 
στοιχείων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα Ίδια Κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων. 2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας Επένδυσης» περιλαμβάνονται η αξία κτήσης μετοχών εταιρειών συνολικού ποσού € 232.710 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές. Η Εταιρεία δεν διενήργησε σχετικό έλεγχο απομείωσης παρότι οι εταιρείες αυτές βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης και προκύπτουν σχετικές ενδείξεις απομείωσης. Με βάση τον έλεγχό μας, εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί ζημία απομείωσης ποσού € 232.710. Συνεπώς η αξία του Λογαριασμού Τίτλοι πάγιας επένδυσης, τα 
αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου παρουσιάζονται αυξημένα κατά € 232.710. 3. Ο Δήμος δεν παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης τμημάτων αποθήκης και συνεπώς δεν δίνει αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για το ύψος των αποθεμάτων τέλους χρήσης και των αναλώσεων της κάθε χρήσης. Λόγω των ανωτέρω, δεν κατέστη 
δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή άλλες διαδικασίες το κόστος αναλώσεων υλικών και ανταλλακτικών της κλειόμενης χρήσης. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για τη μη ύπαρξη του κονδυλίου του Ενεργητικού Δ.Ι. «Αποθέματα» και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, της προηγούμενης χρήσης καθώς και στα Ίδια 
Κεφάλαια του Δήμου. 4. Στα κονδύλια του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και «Χρεώστες Διάφοροι» συνολικού ποσού € 20.224.219 περιλαμβάνονται απαιτήσεις από χρεώστες συνολικού ποσού € 8.348.545, οι οποίες παραμένουν ακίνητες για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών. Ο Δήμος έχει προβεί σε εκτίμηση της 
ανακτησιμότητας αυτών των απαιτήσεων και έχει σχηματίσει απομείωση αξίας € 268.900 για την κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Η διενέργεια απομείωσης αξίας € 268.900 υπολείπεται από την απαιτούμενη κατά € 8.079.645, με συνέπεια, η αξία των Απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών να εμφανίζεται αυξημένη 
κατά € 6.899.849, οι Χρεώστες Διάφοροι αυξημένοι κατά € 1.179.796, τα Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά € 8.079.645. 5. Κατά τον έλεγχο του λογαριασμού του Παθητικού «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» ποσού € 36.418.407 δεν τέθηκε υπόψη μας η ανάλυση και η αντιστοίχιση επιχορηγούμενων παγίων συνολικής 
αξίας 11.562.950 €, συνεπώς δεν ήταν εφικτή η συσχέτιση του εν λόγω λογαριασμού με τα αντίστοιχα πάγια του μητρώου παγίων. Λόγω ελλείψεως της ανάλυσης αυτής, δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε τον υπολογισμό των αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων, επομένως διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα του υπολοίπου του κονδυλίου 
των «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» και την επίπτωση στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, στις υποχρεώσεις και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 6. Με βάση την επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές από τρίτους και εργαζομένων κατά του Δήμου διεκδικώντας αποζημιώσεις και λοιπές αξιώσεις 
συνολικού ποσού € 6.218.370. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ύψος της πρόβλεψης που πρέπει να σχηματιστεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποθέσεων. Συνεπώς, λόγω του ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την απουσία διαδικασιών καταγραφής και 
παρακολούθησης των δικαστικών αξιώσεων κατά του Δήμου, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από την τελική διευθέτηση των εκκρεμών αγωγών και λοιπών αξιώσεων, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. 7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠΔ 315/1999, ο Δήμος στην κλειόμενη χρήση δεν καταχώρησε έσοδα που αφορούσαν τη κλειόμενη περίοδο και βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση αξίας € 1.279.525. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται μειωμένα κατά € 1.279.525, ενώ οι μεταβατικοί 
ενεργητικού μειωμένοι κατά το ποσό αυτό. β) Τη κλειόμενη χρήση ο Δήμος καταχώρησε στα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης του έσοδα συνολικής αξίας € 1.006.355 τα οποία αφορούσαν δεδουλευμένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης παρουσιάζονται αυξημένα κατά € 1.006.355 και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων 
ισόποσα μειωμένα. Από το ανωτέρω σφάλμα δεν υπάρχει επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 8. α)Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠΔ 315/1999, ο Δήμος στην κλειόμενη χρήση δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα του με έξοδα συνολικής αξίας € 134.877 τα οποία καταχωρήθηκαν στα βιβλία του Δήμου την επόμενη χρήση. Με συνέπεια τα αποτελέσματα 
χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 94.248, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειωμένες κατά το ποσό αυτό. β) Τη κλειόμενη χρήση ο Δήμος καταχώρησε στα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης του έξοδα συνολικής αξίας € 97.141 τα οποία αφορούσαν δεδουλευμένες δαπάνες προηγούμενων χρήσεων. Συνεπώς τα αποτελέσματα 
χρήσης παρουσιάζονται μειωμένα κατά € 97.141 και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων ισόποσα αυξημένα. Από το ανωτέρω σφάλμα δεν υπάρχει επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 9. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως και την χρήση 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό 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 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 Κω για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την από 19η Αυγούστου 2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη με Επιφύλαξη λόγω α) την μη διενέργεια επιπλέον πρόβλεψης απομείωσης των 
απαιτήσεων του Δήμου για ανοικτά υπόλοιπα, β) την μη διενέργεια πρόβλεψης για τις νομικές ανοικτές υποθέσεις τρίτων κατά του Δήμου και γ) τις ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις του Δήμου.

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 της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Δήμο ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

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.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Δήμου να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Δήμος να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- 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
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 2. Το άνοιγμα των λογιστικών βιβλίων του νέου «Καλλικρατικού Δήμου» έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υ.Α. με Α.Π. 74445 / 27-12-2010.
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