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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου  του έτους 2013 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 642/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 26/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
27/26-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
Αριθ. Πρωτ.:32380/28-11-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

                  Έγκριση του ισολογισµού ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2012  
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31838/22-11-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Σούφλα Ουρανία 2) Μπατζιάκας Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Τσιούκης Λάµπρος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Ντελής Ιωάννης 6) Χάρµπας Θωµάς 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Σουφλάκος Βασίλειος Αν και κλήθηκαν νόµιµα. 

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε  έγκριση του 
ισολογισµού ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2012  και αφού έλαβε υπόψη:   

 
1.Την αναλυτική παρουσίαση του ισολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας χρήσης 2012 από τον 
ορκωτό λογιστή κ. Απόστολο Πολύζο 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163  του Ν. 3463/06  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ.7 του N. 3548/07  

3.Τον ισολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 . 

4.Την υπ’ αριθµ. 312/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προέγκριση 
οικονοµικών καταστάσεων 2012 (ισολογισµός – απολογισµός) του ∆ήµου Καρδίτσας    

5.Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου κατά την οποία ζήτησε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να εγκρίνει τον ισολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό, 
αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, κατάσταση λογαριασµού γενικής 
εκµεταλλεύσεως καθώς και προσάρτηµα) οικονοµικού έτους 2012 που προενέκρινε η 
Οικονοµική Επιτροπή. 

6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των δηµοτικών συµβούλων, όπως καταγράφηκαν 
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

7.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης του απολογισµού 
του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2012 ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ 
Αγραφιώτου, Αναστασίου, Γούλας, Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, 
Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, 
Παπαδηµητρίου, Σούφλα και Τσιούκης , ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν  οι κ.κ Βερίλλης,  Γεννάδιος,  
Ντελής, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τσίπρας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Αρχοντής και 
Τσαντήλας. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγελακόπουλος  δεν συµµετείχε στην 
ψηφοφορία λόγω αποχώρησής του από την συνεδρίαση 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

   Εγκρίνει τον ισολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας χρήσης  2012 , ο οποίος έχει ως εξής: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας για τον Ισολογισµό της χρήσεως 2012 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

∆ιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», συστήθηκε ο ∆ήµος 

Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα αποτελούµενος από τους πρώην ∆ήµους Καρδίτσας, Κάµπου, 

Μητρόπολη, Ιτάµου και  Καλλιφωνίου. 

Ο ∆ήµος µας παρουσιάζει την οικονοµική του κατάσταση (περιουσία και αποτελέσµατα) για τη χρήση 

2012 βάση τις διατάξεις του Π.∆. 315/99.  

Κατωτέρω παρουσιάζονται τα έσοδα του ∆ήµου, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι υποχρεώσεις και οι 

απαιτήσεις του κατά την 31.12.2012. 

 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 

 

Αξία κτήσεως € 4.379.680,93 

Αποσβέσεις -"- 2.713.151,81 

Αναπόσβεστη αξία -"- 1.666.659,12 
 

Το ανωτέρω αναπόσβεστο υπόλοιπο αφορά σε λογισµικά προγράµµατα και διάφορες µελέτες 
(τοπογραφικές κ.α.).  
Οι αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως διενεργήθηκαν µε τους προβλεπόµενους από το Π∆ 
299/2003 συντελεστές και για τη χρήση 2012, ανήλθαν στο ποσό των 391.765,47 ευρώ. 
  
 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

 

Αξία κτήσεως € 223.935.526,40 

Αποσβέσεις -"- 75.380.398,42 

Αναπόσβεστη αξία -"- 148.555.127,98 
 

Στα κονδύλια των ενσώµατων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται τα πάγια που καταγράφηκαν κατά την 
απογραφή έναρξης 1.1.2011 καθώς και όσα αποκτήθηκαν από το ∆ήµο κατά τα έτη 2011 και 2012 . 
 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 3.955.330,34 

 

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Ο ∆ήµος κατέχει τίτλους πάγιας 
επένδυσης στις παρακάτω επιχειρήσεις: 
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Επωνυµία 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Αξία κτήσεως 
(Ποσά σε €) 

ΑΝ.ΚΑ ---- 73.622,16 

∆ΗΚΕΚ (πρώην ∆ΕΤΑΚ) 100% 1.467.351,43 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 100% 1.924.265,36 

ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε. 7,8278% 11.277,92 

ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε.  3.140,45 

ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε.  3.052,40 

ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε.  2.025,15 

ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε.  3.698,10 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. 99,90% 149.850,00 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΕ «ΨΗΦΙΑΚΕΣΠΟΛΕΙΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.» 9,09% 50.000,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

3,33% 10.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ---- 34.657,37 

Κ.Ε.Κ. Α.Ε. 2,47% 3.000,00 

ΕΝ.∆Η.ΚΑ 99,80% 379.240,00 

µείον: οφελόµενες δόσεις     

Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε.   -129.850,00 

Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

"ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε."   -30.000,00 

  3.955.330,34 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 8.449.929,67 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε απαιτήσεις οι οποίες αναλύονται κατωτέρω: 
 

Απαιτήσεις από ∆ηµότες 6.132.141,64 

Απαίτηση για πληρωμές τοκοχρεωλυσίων της ΔΕΥΑΚ 902.391,66 

Απαιτηση για πληρωμές υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΚ 1.398.966,21  

Χρεώστες διάφοροι 756,90  

Δάνειο Νο 25 από ΤΠΔ ΔΗΜ. ΕΝ Δ. ΚΑΜΠΟΥ 15.673,26  

 8.449.929,67 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 3.078.732,84 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
 

Ταµείο ∆ήµου 12.651,46 

Καταθέσεις όψεως 2.314.946,72 

Υπόλοιπο ταµείου προς διερεύνηση 751.134,66  

 3.078.732,84 

 

Επίσης ο Ταµίας του ∆ήµου µέσω του ∆ηµάρχου κατέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή τον ταµειακό 
απολογισµό του οικονοµικού  έτους 2012, ο οποίος περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής: 
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1. ΕΣΟ∆Α  

α/α περιγραφή  προϋπολογισθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα υπόλοιπα 
εισπρακτέα 

1 Τακτικά έσοδα  55.144.818,61 33.048.911,90 26.242.420,59 6.806.491,31 

2 Έκτακτα έσοδα 17.788.353,40 8.874.781,43 8.286.480,03 588.301,40 

 

2. ΕΞΟ∆Α  

α/α περιγραφή  προϋπολογισ
θέντα 

ενταλθέντα πληρωθέντα 
έξοδα 

υπόλοιπα 
πληρωτέα 

Αδιάθετες 
πιστώσεις 

1 Σύνολο δαπανών  74.152.852,15 34.144.962,05 34.144.962,05 0,00 40.007.890,10 
 

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  

α/α Περιγραφή  Ποσό  

1 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2011 2.498.119,60 
2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2012 2.882.058,17 
 

 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 492.680,31 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε απαίτηση από ανταποδοτικά τέλη από τη ∆ΕΗ ποσού 492.680,31 

ευρώ. 

 
Κεφάλαιο 

 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 95.616.477,33 

 

Το Κεφάλαιο του νέου ∆ήµου, στην παρούσα χρήση, διαµορφώθηκε ω ς εξής: 
 
 
Μεταβολές κεφαλαίου: 
 Αξία σε € 

 

-Κεφάλαιο την 31.12.2011 95.655.803,75 

-Αυξήσεις κεφαλαίου στο 2012 από διορθώσεις σε λογαριασµούς 
υποχρεώσεων της απογραφής ενάρξεως του Καλλικρατικού ∆ήµου 

235.895,21 

-Μειώσεις κεφαλαίου στο 2012 από διορθώσεις σε λογαριασµούς 
κρατήσεων καθώς και διορθώσεις σε λογαριασµούς ενεργητικού και 
παθητικού. 

-275.221,63 

-Κεφάλαιο την 31.12.2012 95.616.477,33 

 

 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων – ∆ωρεές παγίων 
 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 37.728.829,96 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά κατά ποσό 37.706.812,17 ευρώ στο αναπόσβεστο µέρος των 
επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις και κατά ποσό 22.017,79 ευρώ σε δωρεές παγίων.  
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Οι επιχορηγήσεις που λήφθηκαν από το ∆ήµο στη χρήση 2012 αναλύονται κατωτέρω: 
 

  Ποσά σε € 

ΣΑΤΑ 2.088.413,07 

ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

483.200,00 

Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ 

11.062,41 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΥΠ ΕΣ 

10.747,40 

"Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας" 30.328,36 

Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση 16.491,87 

"Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 2ου Γυµνασίου, ΤΕ 4ου Γυµνασίου, 
ΤΕ 7ου Γυµνασίου, ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού 

20.160,09 

Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ηµόσιου Χώρου 
στο ∆ηµοτικό Στάδιο 

23.070,88 

∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Αµπελικού 

20.265,38 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ 6.895,00 

ΠΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 143.277,78 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥOΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Τ∆ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

19.585,87 

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 32.600,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΠΟ 18.987,76 

ΘΗΣΕΑΣ Ο∆ΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ Τ∆ ΖΑΪΜΙΟΥ, ∆. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΜΕ 
ΤΟ Τ∆ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 

8.881,14 

ΘΗΣΕΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

66.814,34 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΙΣΟ∆ΩΝ 

59.405,47 

Ανάπλαση πεζοδροµίων κεντρικών δρόµων (ΘΗΣΕΑΣ) 99.000,00 

  3.159.186,82 

 

Αποτελέσµατα εις νέο 
 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € -3.070.822,95 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
 

 Ποσά σε € 

Έσοδα χρήσης 2012 31.802.015,77 

µείον:  

Έξοδα χρήσης 2012 34.872.838,72 

Έλλειµµα  χρήσης 2012 -3.070.822,95 

µείον:  

Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων -1.622.077,13 

Αποτέλεσµα (έλλειµµα) εις νέο -4.692.900,08 

 

 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 22.156.584,34 

 

Αφορά το υπόλοιπο της οφειλής (µακροπρόθεσµο τµήµα) προερχόµενο από ∆άνεια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και Τραπεζών, ως κατωτέρω: 
 

Αρ.Λογ.∆ανείου Υπόλοιπο 31.12.12 

∆όσεις κεφαλαίου 
που λήγουν στην 
επόµενη χρήση 

2013 
∆όσεις που λήγουν 
µετά την χρήση 2013 

Δάνεια από Εμπορική Τράπεζα 18.854.754,83  967.585,71  17.887.169,12  

Δάνειο από Συνεταιριστική Τράπεζα 16.582,49  16.582,49  0,00  

Δάνεια από Τράπεζα Πειραιώς 499.250,00  39.000,00  460.250,00  

Δάνεια από Τ.Π.& Δ. 3.749.144,00  0,00  3.749.144,00  

Δάνειο από Εθνική Τράπεζα αγορά 2 

οικοπέδων 408.381,23  348.360,01  60.021,22  

  23.528.112,55  1.371.528,21  22.156.584,34  

 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 15.481.723,41 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
 

  Ποσά σε € 

1.Προµηθευτές 5.796.694,36 

2α.Επιταγές πληρωτέες 196.674,67 

3.Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων 91.467,38 

5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη 2.140.862,39 

6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.194.202,71 

7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 1.371.528,21 

11.Πιστωτές διάφοροι 1.690.293,69 

 15.481.723,41  

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 

Υπόλοιπο 31.12.2012 € 1.170.266,37 
 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
 

  Ποσά σε € 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 57.458,68  

Αμοιβές και έξοδα Αιρετών 23.553,85  

ΑΜΟΙΒΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 10.258,68 

Έξοδα ΔΕΗ πληρωτέα στην επόμενη χρήση 41.892,46 

Εισφορές σε Σχολικά Ταμεία 2005 502.038,90  

Εισφορές σε ΚΕΦΟ υπόλοιπο 2005 85.169,43  

Εισφορές σε Οργ. Αθλ. Κέντρων & Χώρων Άθλησης 2006 30.477,44  
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Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2006 πληρωτέα 217.674,05  

Επισκευή και συντήρηση σχολείων πληρωτέα στην επόμενη χρήση 141.315,39  

Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2012 πληρωτέα στην επόμενη χρήση 833,04 

Επιχ/σεις για Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2007 πληρωτέες 44.213,90  

ΕΝΔΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 14.106,00 

Επιδόματα προνοίας πληρωτέα στην επόμενη χρήση 1.274,55  

 1.170.266,37  

 

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

Τα κονδύλια των εσόδων της χρήσης 2012 διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 

ΚΑ Περιγραφή Ποσά σε € 

70 Πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων 18.177,30 

71 Πωλήσεις προϊοντων 12.120,84 

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις 1.490.482,64 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα(παροχή υπηρεσιών) 4.456.613,44 

74 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 20.641.225,65 

75 Εσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και δωρεές 6.075,00 

76 Εσοδα κεφαλαίων 40.478,77 

  Σύνολο οργανικών εσόδων 26.665.173,64 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.407.626,19 

82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 729.215,94 

  Γενικό σύνολο εσόδων 31.802.015,77 

 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 29.267.175,98 €, τα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των 3.833.922,57 €, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων 
ανήλθαν στο ποσό των 16.910,43 € και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 
1.039.533,81 €. 
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και χρηµατοοικονοµικών, 
ανήλθε στο ποσό των 34.157.542,79 €. 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων συνολικού ποσού 711.235,30 € 
και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 4.060,63 €  προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 
2012 τα οποία  ανήλθαν στο ποσό των 34.872.838,72 €. 
 

Τα κονδύλια των εξόδων της χρήσης 2012 διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 

ΚΑ Περιγραφή Ποσά σε € 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.733.205,18 

61 Αµοιβές και Έξοδα Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων 587.641,65 

62 Παροχές Τρίτων 2.155.702,50 

63 Φόροι - Τέλη 27.684,18 

64 ∆ιάφορα Έξοδα 1.188.135,25 

65 Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεως 1.033.888,05 

66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατ  Λειτ Κόστος 7.329.992,00 

67 Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-∆ωρεές 10.291.690,38 

  Σύνολο οργανικών εξόδων 33.347.939,19 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.060,63 

82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 711.235,30 

24,25,26 Αναλώσεις αναλωσίµων υλικών 809.603,60 
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  Γενικό σύνολο εξόδων 34.872.838,72 

 

Μετά τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαµε παρακαλούµε να εγκρίνεται τον ταµειακό απολογισµό 
και τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2012. 
 

Καρδίτσα, 31 Ιουλίου 2013 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Σταύρος Παπαγεωργίου 

 
Βεβαίωση: 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που 
αναφέρεται στη µε ηµεροµηνία 31 Οκτωβρίου 2013 Έκθεση Ελέγχου. 

 
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΠΟΛΥΖΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

ΑΜ ΣΟΕΛ 125 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καρδίτσας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η 

διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το 

Π.∆. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική µας ευθύνη 

είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών 
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις 
και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.  Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1). Οι 
συµµετοχές του ∆ήµου σε ανώνυµες εταιρείες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους συνολικά ευρώ 529.056,18 ενώ µε βάση 

την εσωτερική λογιστική τους αξία, προσδιορισµένη µε τους τελευταίους ισολογισµούς τους έπρεπε να υπερτιµηθούν κατά 

ευρώ 200.000,00 περίπου µε ισόποση βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων. 2). Για την κάλυψη του κινδύνου µη ρευστοποίησης 
καθυστερηµένων – επισφαλών απαιτήσεων από ∆ηµότες-Πελάτες και λοιπούς Χρεώστες, οι οποίες την 31.12.2012 ανέρχονται 
σε ευρώ 6.179.000,00 περίπου, έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να σχηµατισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων και των 
ιδίων κεφαλαίων µε την οποία να καλύπτεται σε ποσοστό το 50% τουλάχιστον των εν λόγω απαιτήσεων. 3). Κατά την 
31.12.2012 τα πραγµατικά διαθέσιµα του ∆ήµου υπολείπονται των λογιστικών κατά ποσό ευρώ 751.134,66. Το έλλειµµα 

αυτό, όπως αναφέρεται και στις Εκθέσεις Ελέγχου για τις χρήσεις 2007 έως και 2011 του συνενωθέντος ∆ήµου Καρδίτσας, 
δηµιουργήθηκε στη χρήση 2006 και σε προηγούµενες. Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, το εν λόγω 

έλλειµµα παρέµενε χωρίς αιτιολόγηση και κατά το µέρος που δεν αφορά πραγµατικές και νοµότυπες πληρωµές, συνιστά ζηµία 

για τον ∆ήµο. 4). Στις υποχρεώσεις προς προµηθευτές και διάφορους πιστωτές καθώς και στους µεταβατικούς λογαριασµούς 
του παθητικού περιλαµβάνεται αξία ευρώ 764.480,32, που αφορά απλήρωτες επιχορηγήσεις προηγουµένων χρήσεων σε 
εποπτευόµενους Φορείς από το ∆ήµο. Επίσης στις υποχρεώσεις περιλαµβάνεται συνολικό ποσό ευρώ 100.000,00 περίπου από 

παρακρατηµένες αµοιβές απεργιών και απουσιών εργαζοµένων. Κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω αξίες δεν συνιστούν ενεργές-
πληρωτέες υποχρεώσεις για το ∆ήµο και έπρεπε να διαγραφούν βελτιώνοντας ισόποσα τα ίδια κεφάλαια. 5). Ληξιπρόθεσµες 
οφειλές την 31.12.2012 αξίας ευρώ 3.833.503,17 συνολικά προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και Ασφαλιστικά ταµεία υπήχθησαν, 
µε βάση την ΚΥΑ 18109/26-4-13, σε ρύθµιση αποπληρωµής µε σχετικές κρατήσεις στο Τ.Π. & ∆. από τους ΚΑΠ των ετών 
2013 έως και 2016. Για τις ως άνω ληξιπρόθεσµες την 31.12.2012 υποχρεώσεις και για λοιπές σχετικές υποχρεώσεις αξίας 
ευρώ 2.100.000,00 περίπου δεν ήταν εφικτός στα πλαίσια του ελέγχου µας ο προσδιορισµός ενδεχόµενων επιβαρύνσεων. 6). 

Στους µεταβατικούς λογαριασµούς του Παθητικού περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων και αξία ευρώ 719.712,95, η οποία 

προέρχεται από τις χρήσεις 2005 και 2006 και φέρεται να αφορά εισπραγµένες επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς 
απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές τους δαπάνες. Από σχετικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση µας, 
διαπιστώθηκε ότι οι οφειλόµενες προς απόδοση επιχορηγήσεις, µετ’ αφαίρεση των εµµέσως αποδοθέντων, από το ∆ήµο, µε 
εξόφληση λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ανέρχονται σε ευρώ 650.000,00 περίπου. Λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 
επόµενες του 2006 χρήσεις δεν εγγράφησαν, για την πληρωµή της ως άνω υποχρέωσης, σχετικές πιστώσεις στους 
προϋπολογισµούς και δεν εµφανίζοντο ισόποσα της υποχρέωσης ταµειακά διαθέσιµα προοριζόµενα για την κάλυψη της, 
διαµορφώσαµε τη γνώµη ότι οι εν λόγω επιχορηγήσεις διατέθηκαν στα πλαίσια της εν γένει λειτουργίας του ∆ήµου. 7). Τα 

έσοδα και τα έξοδα της χρήσεως 2012 εµφανίζονται αυξηµένα, ισόποσα, κατά ευρώ 9.024.190,38 επειδή περιλήφθηκαν σε 
αυτά προνοιακά επιδόµατα δικαιούχων Πολιτών, τα οποία ο ∆ήµος διαχειρίζεται µε βάση το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 για 

λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 8). Μέχρι συντάξεως της παρούσας δε λάβαµε επιστολή από το Νοµικό Σύµβουλο του 

∆ήµου, σχετικά µε τις εκκρεµείς δίκες από αγωγές Τρίτων και Εργαζοµένων κατά του ∆ήµου και του ∆ήµου κατά Τρίτων, 
προκειµένου να προσδιορίσουµε το ύψος της ενδεχόµενης τελικής ζηµιάς, προς κάλυψη της οποίας έπρεπε να σχηµατισθεί 
σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων. Γνώµη µε Επιφύλαξη: 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 ∆ήµου Καρδίτσας κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 
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το Π.∆. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”. Έµφαση Θεµάτων: Εφιστούµε την 
προσοχή σας στα εξής: 1). ∆εν ενηµερώθηκαν ορθά οι λογαριασµοί τάξεως του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π∆ 315/99), 

όσον αφορά τις ληφθείσες και παρασχεθείσες εγγυήσεις από το ∆ήµο, τις τυχόν επιβληθείσες δεσµεύσεις επί στοιχείων 
οικονοµικών και µη Οφειλετών, τις εν εξελίξει συµβάσεις κλπ. Επίσης δεν τηρήθηκαν οι λογαριασµοί της αναλυτικής 
λογιστικής (οµάδα 9) του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική. 2). Η αποµείωση των 
επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις δεν σχετίζεται µε τα επιχορηγούµενα πάγια περιουσιακά στοιχεία και υπολογίζεται µε 
έναν πολύ γενικό και όχι ορθό τρόπο. ∆εν κατέστη δυνατό, στο παρόν στάδιο, να προσδιορίσουµε τις τυχόν επιπτώσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου από την αιτία αυτή.  

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων  

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της Οικονοµικής Επιτροπής 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις.  
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.∆. 315/29.12.1999) 

 

ΤΟΥ «∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ»  
 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε µία χρήση, από την αρχή κατά την 

οποία δεν επιτρέπεται η µεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισµένης δοµής του ισολογισµού και του 

λογαριασµού  αποτελεσµάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη 

αιτιολόγηση της σκοπιµότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συµπτυγµένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του 

ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς. Όταν ο ∆ήµος κάνει τέτοιες συµπτύξεις, είναι 

υποχρεωµένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

 

∆εν έγιναν συµπτύξεις. 
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηµατικές σηµειώσεις, σχετικές µε τη συγκρισιµότητα των 

κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισµού και των κονδυλίων της προηγούµενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια 

που απεικονίζονται στον ισολογισµό και στα αποτελέσµατα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι 

απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουµένης   χρήσεως.   Επίσης, σχετικές 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασµών της 

προηγούµενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιµα µε τα ποσά της κλειόµενης χρήσεως. 

 

∆εν υπάρχουν. 
 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των διάφορων 

στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων και οι µέθοδοι υπολογισµού διορθώσεως αξιών µε σχηµατισµό 

προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι µέθοδοι υπολογισµού αναπροσαρµοσµένων αξιών, σε 

περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρµογή. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές 

αποτιµήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται µε πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και 

του µεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαµόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής 

καταστάσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου.  
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 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή 

του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 
µειωµένη µε τις αποσβέσεις.  
 

Σχετικά µε τα κονδύλια των παγίων της απογραφής έναρξης της 1.1.2011 σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 

 

Η αξία κτήσεως των λογαριασµών  (Γ-ΙΙ-1) «Γήπεδα-Οικόπεδα» και  (Γ-ΙΙ-3) «Κτίρια και τεχνικά έργα»   

προσδιορίσθηκαν µε βάση το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  
Οι αξίες κτήσεως, των παγίων κοινής χρήσεως που εµφανίζονται στους λογαριασµούς (Γ-ΙΙ-1α) «Πλατείες-Πάρκα-

Παιδότοποι κοινής χρήσεως» ,33 (Γ-ΙΙ-1β) «Οδοί – Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως»  (Γ-ΙΙ-1γ) «Πεζοδρόµια κοινής 
χρήσεως» και (Γ-ΙΙ-3β) «Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως»  προσδιορίσθηκαν µε βάση το 

υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραµµα των συνεννούµενων ∆ήµων των προηγούµενων χρήσεων. 
 

(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 

(3) Οι Συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως.  
 

(4) Χρεόγραφα (µετοχές), δεν υπάρχουν. 
 

(5) ∆εν υπάρχουν αποθέµατα βοηθητικών υλών – αναλωσίµων και ανταλλακτικών.   
 

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, µε βάση ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, 

εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως από τις, γενικά νοµοθετηµένες, αναφέρεται η µέθοδος 

που εφαρµόστηκε και τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων για  τα οποία οι αξίες διαµορφώθηκαν 

µε τη µέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρµογή της διαφορετικής µεθόδου 

αποτιµήσεως από τις γενικά νοµοθετηµένες καταχωρούνται στους λογαριασµούς "διαφορών 

αναπροσαρµογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτηµα αναφέρεται και η φορολογική 

µεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτηµα καταχωρείται ένας 

πίνακας που δείχνει τις µεταβολές των λογαριασµών "διαφορές αναπροσαρµογής", που έγιναν µέσα στη 

χρήση. 

 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

  

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγµατικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο 

νόµισµα και ο λογιστικός χειρισµός τους, δηλαδή εάν εµφανίζονται στον Ισολογισµό (λογ. πάγιων στοιχείων), 

ή εάν µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και δεν προέκυψαν συναλλαγµατικές διαφορές. 
 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 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 
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A Ξ Ι Ε Σ  Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ 
 

  
Υπόλοιπο 
31.12.2011 

Προσθήκες 
χρήσης 
2012 

Μειώσεις 
χρήσης 
2012 

Υπόλοιπο 
31.12.2012 

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ         

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.378.916,21 764,72 0,00 4.379.680,93 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις         

Γήπεδα – Οικόπεδα 44.220.859,70 80.485,11 0,00 44.301.344,81 

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 5.632.399,99 10.539,83 0,00 5.642.939,82 

Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 59.784.735,51 443.225,16 0,00 60.227.960,67 

Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 6.828.029,42 12.401,96 0,00 6.840.431,38 

Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί, Φυτείες, 
∆άση 36.223.774,29 0,00 0,00 36.223.774,29 

Κτίρια και τεχνικά έργα 55.039.840,59 216.674,04 0,00 55.256.514,63 

Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 2.305.942,12 14.541,90 0,00 2.320.484,02 

Λοιπές µόνιµες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 3.604.020,37 306.839,93 0,00 3.910.860,30 

Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις 496.882,14 3.290,00 0,00 500.172,14 

Μεταφορικά µέσα 2.543.463,75   0,00 2.543.463,75 

Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1.782.486,66 69.828,65 0,00 1.852.315,31 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 4.185.537,36 1.125.570,50 995.842,58 4.315.265,28 

Σύνολο 222.647.971,90 2.283.397,08 995.842,58 223.935.526,40 

 

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ  
 

  
Υπόλοιπο 
31.12.2011 

Αποσβέσεις 
χρήσης 2012 

Υπόλοιπο 
31.12.2012 

Αναπόσβεστο 
Υπόλοιπο 
31.12.2012 

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ         

 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.321.386,34 391.765,47 2.713.151,81 1.666.529,12 

          

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις         

 Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 44.301.344,81 

 Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν. χρ. 3.796.337,03 263.527,41 4.059.864,44 -4.059.864,44 

 Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 43.274.598,28 3.001.798,62 46.276.396,90 -40.633.457,08 

Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 5.112.500,87 222.257,87 5.334.758,74 54.893.201,93 

Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί, 
Φυτείες, ∆άση 0,00 0,00 0,00 6.840.431,38 

 Κτίρια και τεχνικά έργα 10.269.866,34 2.693.891,97 12.963.758,31 23.260.015,98 

 Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισµού κοιν. χρήσ. 1.026.922,13 190.867,41 1.217.789,54 -1.217.789,54 

 Λοιπές µόνιµες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 886.567,32 305.641,47 1.192.208,79 54.064.305,84 

 Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις 398.446,76 25.128,97 423.575,73 -423.575,73 

 Μεταφορικά µέσα 2.018.383,55 145.636,42 2.164.019,97 156.464,05 

 Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1.658.549,61 89.476,39 1.748.026,00 2.162.834,30 
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 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 500.172,14 

Σύνολο  68.442.171,89 7.329.992,00 75.380.398,42 148.555.127,98 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι 

διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται 

αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω 

πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 
 

Η αποτίµηση των τίτλων πάγιας επένδυσης έγινε στη αξία κτήσεως. 
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες 

γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, µε  αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. 

 

∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 
 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασµών του ισολογισµού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών 

και αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε  γίνεται σύµφωνα 

µε το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, αναφέρονται οι 

περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτηµα. 

 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΡΑΦΑ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχοµένων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 

(είδος-τεµάχια), µε την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιµήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. 

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Ο ∆ήµος κατέχει τίτλους πάγιας επένδυσης 
στις παρακάτω επιχειρήσεις: 

 

Επωνυµία 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

στο 
καταβληµένο 
κεφάλαιο 

Αξία 
κτήσεως 

(Ποσά σε €) 

ΑΝ.ΚΑ 12,45% 73.622,16 

∆ΗΚΕΚ (πρώην ∆ΕΤΑΚ) 100% 1.467.351,43 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 100% 1.924.265,36 

ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε. 7,8278% 23.194,02 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. 99,90% 149.850,00 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΕ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.» 4,6500% 50.000,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

3,33% 10.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 100% 34.657,37 

Κ.Ε.Κ. Α.Ε. 2,47% 3.000,00 

ΕΝ.∆Η.ΚΑ 99,80% 379.240,00 

µείον: οφελόµενες δόσεις     

Οφειλόµενο Κεφάλαιο σε ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε.   -129.850,00 

Οφειλόµενο Κεφάλαιο σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ   -30.000,00 
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"ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε." 

  3.955.330,34 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του 

ισολογισµού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους µεταχείριση. 

 

∆εν υπάρχουν διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίµηση των αποθεµάτων και των λοιπών 

οµοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιµή αγοράς πριν από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 

ισολογισµού (διαφορές τιµής κτήσεως και τιµής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών 

αυτών στοιχείων. 

 

∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
Το Κεφάλαιο του νέου ∆ήµου, στην παρούσα χρήση, διαµορφώθηκε ως εξής: 
 

Μεταβολές κεφαλαίου: Αξία σε €  

-Κεφάλαιο την 31.12.2011 95.655.803,75 

-Αυξήσεις κεφαλαίου στο 2012 από διορθώσεις σε λογαριασµούς 
υποχρεώσεων της απογραφής ενάρξεως του Καλλικρατικού ∆ήµου 

235.895,21 

-Μειώσεις κεφαλαίου στο 2012 από διορθώσεις σε λογαριασµούς 
κρατήσεων καθώς και διορθώσεις σε λογαριασµούς ενεργητικού και 
παθητικού. 

-275.221,63 

-Κεφάλαιο την 31.12.2012 95.616.477,33 

 

 

                           7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασµού του ισολογισµού "λοιπές προβλέψεις" όταν 

είναι αξιόλογες. 

 

∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. 
 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου, 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. 

 

∆εν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. 
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό του ∆ήµου, 

εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της οικονοµικής τους καταστάσεως (π.χ. 

αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση 

οµολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις 

αναφέρονται χωριστά. 

 

∆εν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. 
 

 

8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
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(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασµών 36.01 "έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά. 

 

 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: 

 

  Ποσά σε € 

∆ΕΗ 492.680,31 

 492.680,31 

 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα: 

  Ποσά σε € 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 57.458,68  

Αµοιβές και έξοδα Αιρετών 23.553,85  

ΑΜΟΙΒΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 10.258,68 

Έξοδα ∆ΕΗ πληρωτέα στην επόµενη χρήση 41.892,46 

Εισφορές σε Σχολικά Ταµεία 2005 502.038,90  

Εισφορές σε ΚΕΦΟ υπόλοιπο 2005 85.169,43  

Εισφορές σε Οργ. Αθλ. Κέντρων & Χώρων Άθλησης 2006 30.477,44  

Εισφορές σε σχολικά ταµεία 2006 πληρωτέα 217.674,05  

Επισκευή και συντήρηση σχολείων πληρωτέα στην επόµενη 
χρήση 141.315,39  

Εισφορές σε σχολικά ταµεία 2012 πληρωτέα στην επόµενη 
χρήση 833,04 

Επιχ/σεις για Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2007 πληρωτέες 44.213,90  

ΕΝ∆ΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 14.106,00 

Επιδόµατα προνοίας πληρωτέα στην επόµενη χρήση 1.274,55  

 1.170.266,37  

 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονοµικών δεσµεύσεων από 

αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συµβάσεις ή από την ισχύουσα νοµοθεσία επιβαλλόµενες 

πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως του ισολογισµού, εφόσον η 

πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσεως του ∆ήµου. Τυχόν 

υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών µηναίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων, καθώς και οι 

οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  

 
Το ποσό των 146.025.888,26 € που εµφανίζεται στον Ισολογισµό, στο λογαριασµό τάξεως «Χρεωστικοί 
λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού» και στον αντίστοιχο συλλειτουργούντα λογαριασµό «Πιστωτικοί λογαριασµοί 
∆ηµοσίου Λογιστικού», αντλήθηκε από αυτοτελή στοιχεία του µηχανογραφικού συστήµατος που αφορούν το 

∆ηµόσιο λογιστικό. 

   

 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε µορφής εγγυήσεις του ∆ήµου, οι οποίες δεν εµφανίζονται στο 

παθητικό του ισολογισµού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις  εµφανίζονται στους 

λογαριασµούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασµών αυτών. Οι εµπράγµατες ασφάλειες (υποθήκες-

προσηµειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς 

όφελος τρίτων.  

  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΛ0ΧΩΕΗ-ΠΕΨ            

 

Υποθήκες – προσηµειώσεις δεν υπάρχουν. 
 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

       

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αµοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα µέλη των 

οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δηµιουργηµένες υποχρεώσεις 

για συντάξεις προς πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε 

κατηγορία.  

 

Τα έξοδα αιρετών Αρχόντων (παραστάσεων και κινήσεως) ανέρχονται σε € 452.609,26 και αναλύονται: 
 

Αιτιολογία  Ποσά σε € 

Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας 267.927,66 

Έξοδα κινήσεως και αποζηµίωση ∆ηµοτικών Συµβούλων 47.881,60 

Έξοδα κινήσεως Προέδρων  ∆ηµοτικών Συµβουλίων 136.800,00 

Σύνολο 452.609,26 
 

∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην µέλη των Οργάνων ∆ιοίκησης. 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε 

µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 

ισολογισµού, µε αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, 

καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους µε τη µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. 

Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

∆εν υπάρχουν. 
 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που χρησιµοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως, αναλυµένος κατά κατηγορίες, και οι αµοιβές - έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε 

µισθούς - ηµεροµίσθια και  κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές µε 

συντάξεις.  

 

(1) Μέσος όρος προσωπικού:  άτοµα 501 

   

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: άτοµα  

-Μόνιµο προσωπικό « 244 

-Αορίστου χρόνου « 226 

-Ειδικοί συνεργάτες                                                        « 6 

-Εποχιακό Προσωπικό                                                                   « 25 

  501 

 

 (3) Ανάλυση αµοιβών προσωπικού: 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσά σε € 

60.01.11.0000 Τακτικές αποδοχές µονίµων 4.577.749,05 

60.01.11.0002 Εκλογική αποζηµίωση για τις Βουλευτικές Εκλογές 2012 20.223,84 

60.01.12.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων 31.976,91 
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60.01.13.0000 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 26.853,12 

60.02.21.0000 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 3.322.676,76 

60.02.21.0002 Εκλογική αποζηµίωση για τις Βουλευτικές Εκλογές 2012 3.889,44 

60.02.21.0003 Εκλογική αποζηµίωση για τις Βουλευτικές Εκλογές 2012 10.600,44 

60.02.22.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 11.888,89 

60.03.31.0000 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 201.386,17 

60.04.41.0000 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων 217.441,12 

60.05.51.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου 45.540,84 

60.05.51.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ 458.327,81 

60.05.51.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ∆ΚΥ 9.773,04 

60.05.51.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε 110.784,71 

60.05.51.0005 Εργοδοτική εισφοράς κλάδου συντάξεως 27.988,82 

60.05.51.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ(ΤΑ∆ΚΥ) 42.256,56 

60.05.51.0008 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονοµική περίθαλψη 5,1% 28.486,52 

60.05.51.0009 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ Νοµ υπερ ΙΚΑ 56,51 

60.05.51.0010 Υγειονοµική περίθαλψη για ΚΕΠ Νοµαρχίας 102,42 

60.05.51.0011 Εργοδοτικές εισφορές υπαλ Νοµαρχίας 17,85 

60.05.51.0012 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ. ΝΕΑ ΕΡΓΟ∆. 40,14 

60.05.52.0000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 938.328,30 

60.05.53.0000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 39.999,62 

60.05.54.0000 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 22.750,20 

60.05.54.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 52.736,10 

60.05.56.0000 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3Ν.1726/44, 30Ν.22 529.100,00 

60.07.73.0000 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 1230,00 

60.06.62.0000 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.11 1.000,00 

  Σύνολο 10.733.205,18 

 

 (β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων 

χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίµηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νοµοθετηµένες αρχές 

αποτιµήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισµού, είτε σε προηγούµενη χρήση. 

 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(γ) Αρθρο 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 ∆ήµου. 

 

(1). Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 4.374.173,33 

Έσοδα από Απεργίες υπέρ ∆ήµου 15.935,08 

Λοιπά Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα 17.517,78 

 4.407.626,19 

(2). Έσοδα προηγούµενων χρήσεων  

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 29.518,18 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα Υδρεύσεως 422,63 

Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώµατα Αρδεύσεως 46.969,49 

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 21.767,88 

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδεύµατος 79.730,37 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 120.164,97 

Έσοδα από εκκ/ση δηµ. Επιχείρησης(δασικο ιταµου) 58.331,77 

Έσοδα από εκκ/ση κοινοτικού ξενώνα Μητρόπολης 351.169,43 

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών  9.640,43 
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‘Εκτακτα γενικά έσοδα 11.860,79 

 729.215,94 

(3). Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 319,47 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1926,30 

Λοιπά έξοδα τρίτων 1.814,86 

 4.060,63 

(4). Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 

Φόροι – τέλη προηγουµένων χρήσεων                                                                        
                             

148.898,56 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 156.187,02 

Επιχορήγηση σχολικών τροχονόµων  19.440,00 

Επιχορήγηση για ένδεια 50.000,00 

Μείωση Απαιτήσεων απο Διαγραφές 338.639,72 

 711.235,30 

 

 

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν µε ειδικές  

διατάξεις της νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται µία πιστή εικόνα της περιουσίας, 

της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων του ∆ήµου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται µε 

όσα αναφέρονται στις  προηγούµενες παραγράφους. 

 

∆εν υπάρχουν. 
 

 

Καρδίτσα, 31 Ιουλίου  2013 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕΝΤΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ  

   ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

    

    
ΠΑΠΑΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΛΗ ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ 

Α∆Τ ΑΕ.995350 Α∆Τ. ΑΖ 283948 Α∆Τ. Ι. 744312 Α∆Τ Ρ.467534 

   Αρ.αδειας Α' τάξης 0079682 

 
Βεβαίωση: 

Βεβαιώνεται ότι το παρόν Προσάρτηµα που αποτελείται από εννέα (9) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην από 31 

Οκτωβρίου 2013 Έκθεση Ελέγχου. 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΠΟΛΥΖΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

ΑΜ ΣΟΕΛ 125 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΛ0ΧΩΕΗ-ΠΕΨ            

 

 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ  Βερίλλης,  Γεννάδιος,  Ντελής,  Ντούρλιας,  Σουφλάκος,   Τσίπρας,  
Γιοβάνης,  Μακροστέργιος,  Αρχοντής και  Τσαντήλας.   Ο   ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ. 
Ευαγγελακόπουλος  δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία λόγω αποχώρησής του από την 
συνεδρίαση. 

 

 

 

 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 642/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


