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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου του έτους 2013 και
ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 126/2013
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 12/3/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 126
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
7/12-3-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριθμ.Πρωτ.7520/27-3-2013

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011
Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 5958/7-3-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

16) Χλαπάνας Ηλίας

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ζορμπάς Ιωάννης

3) Γούλας Σωτήριος

18) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Καραγιάννης Νικόλαος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Ντούρλιας Δημήτριος

4) Μπατζιάκας Βασίλειος

5) Κατσιαβάρας Θωμάς

20) Τέγος Χρήστος

5) Βερίλλης Δομήνικος

6) Κωστόπουλος Δημήτριος

21) Γιοβάνης Γεώργιος

6) Ντελής Ιωάννης

7) Κωτούλας Φίλιππος

22) Μακροστέργιος Αθανάσιος

7) Σουφλάκος Βασίλειος

8) Μαρκινός Αθανάσιος

23) Τσίπρας Εμμανουήλ

8) Τσαντήλας Βασίλειος

9) Μουζιούρας Νικόλαος

24) Αρχοντής Δημήτριος

9) Χάρμπας Θωμάς

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

25)

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα

26)

12) Παπαγεωργίου Σταύρος

27)

13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

28)

14) Σούφλα Ουρανία

29)

15) Τσιούκης Λάμπρος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,
παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του ισολογισμού
Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αναλυτική παρουσίαση του ισολογισμού του Δήμου Καρδίτσας χρήσης 2011 από τον
ορκωτό λογιστή κ. Απόστολο Πολύζο
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163
παρ.7 του N. 3548/07

του Ν. 3463/06

καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6

3. Τον ισολογισμό του Δήμου Καρδίτσας της 31ης Δεκεμβρίου 2011 .
4. Την υπ’ αριθμ.11/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την προέγκριση
οικονομικών καταστάσεων 2011 (ισολογισμός – απολογισμός ) του Δήμου Καρδίτσας
5.Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου κατά την οποία ζήτησε από το Δημοτικό
Συμβούλιο να εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό,
αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, κατάσταση λογαριασμού γενικής
εκμεταλλεύσεως καθώς και προσάρτημα) οικονομικού έτους 2011 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 ισολογισμού
του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2011 ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
Αγραφιώτου, Αναστασίου,
Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος,
Κωτούλας,
Μαρκινός,
Μουζιούρας,
Μπουραζάνης,
Νασιάκου,
Παπαγεωργίου,
Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης και Χλαπάνας, ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος,
Καρκαλέτση, Ντούρλιας, Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Αρχοντής .Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία λόγω αποχώρησής του
από την συνεδρίαση.
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον ισολογισμό του Δήμου Καρδίτσας χρήσης 2011 , ο οποίος έχει ως εξής:
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας για τον Ισολογισμό της
χρήσεως 2011
1. ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα

Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», συστήθηκε ο Δήμος Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα αποτελούμενος
από τους πρώην Δήμους Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολη, Ιτάμου και Καλλιφωνίου.
Ο Δήμος μας παρουσιάζει την οικονομική του κατάσταση (περιουσία και
αποτελέσματα) για τη χρήση 2011 βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99.
Κατωτέρω παρουσιάζονται τα έσοδα του Δήμου, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι
υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις του κατά την 31.12.2011.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αξία κτήσεως

€

Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

-"-"-

4.378.916,21
2.321.386,34
2.057.529,87

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 ΠΔ 299/2003 συντελεστές και για τη χρήση 2011, ανήλθαν
στο ποσό των 454.324,08 ευρώ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Αξία κτήσεως

€

Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

-"-"-

222.647.971,90
68.442.171,89
154.205.800,01
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Στα κονδύλια των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα πάγια που
καταγράφηκαν κατά την απογραφή έναρξης 1.1.2011 καθώς και όσα αποκτήθηκαν
από το Δήμο κατά το έτος 2011.
Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

3.982.636,52

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

Επωνυμία
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝ.ΚΑ
ΔΗΚΕΚ (πρώην ΔΕΤΑΚ)
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΠΑΔΥΘ Α.Ε.
ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΕ «ΨΗΦΙΑΚΕΣΠΟΛΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ποσοστό
συμμετοχής
--21,9295%
100%
100%
99,90%

Αξία κτήσεως
(Ποσά σε €)
23.477,62
3.452,16
1.467.351,43
1.936.181,46
11.277,92
149.850,00

9,09%

50.000,00

3,33%
100%
2,47%
99,80%

10.000,00
148.694,05
3.000,00
379.240,00

7,8278%

Δ.ΑΝ.Ε.Κ
Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ
μείον: οφελόμενες δόσεις

ΔΗΚΕΚ (πρώην ΔΕΤΑΚ)
Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε.
Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
"ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε."

-40.038,12
-129.850,00
-30.000,00

3.982.636,52

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

9.050.448,76

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε απαιτήσεις οι οποίες αναλύονται κατωτέρω:

Απαιτήσεις από Δημότες

7.021.265,23

Απαίτηση για πληρωμές τοκοχρεωλυσίων της ΔΕΥΑΚ
Απαιτηση για πληρωμές υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΚ
Χρεώστες διάφοροι
Δάνειο Νο 25 από ΤΠΔ ΔΗΜ. ΕΝ Δ. ΚΑΜΠΟΥ

710.593,60
1.302.159,77
756,90
15.673,26
9.050.448,76

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

3.079.930,79
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Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:
Ταμείο Δήμου
Καταθέσεις όψεως
Υπόλοιπο ταμείου προς διερεύνηση

8.990,46
2.319.805,67
751.134,66
3.079.930,79

Επίσης ο Ταμίας του Δήμου μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική
Επιτροπή τον ταμειακό απολογισμό του οικονομικού έτους 2011, ο οποίος
περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:
1. ΕΣΟΔΑ
α/α

περιγραφή

1
2

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα

προϋπολογισθέντα
55.017.424,19
16.224.582,32

βεβαιωθέντα
38.177.360,78
9.556.286,20

εισπραχθέντα
31.422.407,11
9.289.974,64

υπόλοιπα
εισπρακτέα
6.754.953,67
266.311,56

2. ΕΞΟΔΑ
α/α

περιγραφή

1

Σύνολο δαπανών

προϋπολογισ
θέντα
71.947.145,95

ενταλθέντα
40.040.062,67

πληρωθέντα
έξοδα
40.040.062,67

υπόλοιπα
πληρωτέα
0,00

Αδιάθετες
πιστώσεις
31.907.083,28

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α
1
2

Περιγραφή
Χρηματικό υπόλοιπο απογραφής έναρξης 1/1/2011
Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2011

Ποσό
1.825.800,52
2.498.119,60

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Υπόλοιπο 31.12.2011

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά

€

630.517,57

σε απαίτηση επιχορήγησης για σχολικούς

τροχονόμους ποσού 19.440,00 ευρώ και σε απαίτηση από ανταποδοτικά τέλη από
τη ΔΕΗ ποσού 611.077,57 ευρώ.
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

95.655.803,75

Το Κεφάλαιο του νέου Δήμου, στην παρούσα χρήση, διαμορφώθηκε ω ς εξής:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
(-): ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31-12-2011

95.659.138,02
-3.334,27
95.655.803,75
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Επιχορηγήσεις επενδύσεων – Δωρεές παγίων
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

38.943.816,47

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά κατά ποσό 38.921.798,68 ευρώ στο αναπόσβεστο
μέρος των επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις και κατά ποσό 22.017,79 ευρώ σε
δωρεές παγίων.
Οι επιχορηγήσεις που λήφθηκαν από το Δήμο στη χρήση 2011 αναλύονται
κατωτέρω:
Ποσά σε €
1.294.203,09
834.123,53

ΣΑΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ»
ΥΠΕΣΔΑ ΧΩΡΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΜΟΥ-ΠΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ,ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΥΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΥΠ ΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΗΣΕΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ-ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΘΗΣΕΑΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΡΑΧΟΥΛΑΣ

14.100,00
9.335,46
408.800,00
419.454,30
9.000,00

115.000,00
48.000,00
21.175,00
13.779,30
21.924,49
62.000,00
56.814,00
20.000,00

3.347.709,17

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

-1.622.077,13

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Έσοδα χρήσης 2011
μείον:
Έξοδα χρήσης 2011

Ποσά σε €
40.133.071,63
41.755.148,76

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ

Έλλειμμα χρήσης 2011

-1.622.077,13

μείον:
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων

0,00

Αποτέλεσμα (έλλειμμα) εις νέο

-1.622.077,13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

22.561.015,48

Αφορά το υπόλοιπο της οφειλής (μακροπρόθεσμο τμήμα) προερχόμενο από Δάνεια
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως κατωτέρω:

Αρ.Λογ.Δανείου

Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα
0012.0554.05.2646266120
Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα
0012.0554.03.2646232620
Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα
0012.0554.01.2646260820
Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα
0012.0554.03.2646264720
Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα
0012.0554.00.2741249320
Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα
0012.0554.05.2741236620
Δάνειο απο ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ για ΔΗΑΜΕΚ
Δάνειο από ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605033747-354
Δάνειο από ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605037627-027
Τ.Π.Δ 12280/01
Τ.Π.Δ 12280/02
Τ.Π.Δ 12280/03
Τ.Π.Δ 12280/04
Τ.Π.Δ 12280/06
Τ.Π.Δ 12280/07
Τ.Π.Δ 12280/08
Τ.Π.Δ 12280/09
Τ.Π.Δ 12280/10
Τ.Π.Δ 12280/11
Τ.Π.Δ 12280/12
Τ.Π.Δ 12280/13
Τ.Π.Δ 12280/14

Υπόλοιπο 31.12.11

Δόσεις
κεφαλαίου που
λήγουν στην
επόμενη
χρήση 2012

Δόσεις που
λήγουν μετά την
χρήση 2012

2.094.221,18

119.394,08

1.974.827,10

7.811.908,75

592.806,18

7.219.102,57

5.287.249,11

297.003,23

4.990.245,88

3.204.350,53

243.161,94

2.961.188,59

658.179,45

25.502,64

632.676,81

443.382,27

17.179,86

426.202,41

30.678,34

30.678,34

0,00

220.000,00

25.000,00

195.000,00

318.250,00
52.126,48
155.091,01
201.186,77
140.830,76
7.780,50
3.833,12
3.105,96
138.965,59
29.540,95
32.580,00
149.152,21
6.673,47
24.848,28

23.750,00
9.265,53
13.552,32
13.508,74
9.456,12
1.382,99
1.861,64
976,57
24.701,27
3.530,10
3.303,59
11.369,12
6.673,47
7.812,74

294.500,00
42.860,95
141.538,69
187.678,03
131.374,64
6.397,51
1.971,48
2.129,39
114.264,32
26.010,85
29.276,41
137.783,09
0,00
17.035,54

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ

Τ.Π.Δ 12280/15
Τ.Π.Δ 12280/16
Τ.Π.Δ 12280/17
Τ.Π.Δ 12280/18
Τ.Π.Δ 12280/19
Τ.Π.Δ 12280/20
Τ.Π.Δ 12280/21
Τ.Π.Δ 12280/22
Τ.Π.Δ 12280/23
Τ.Π.Δ 12280/24
Τ.Π.Δ 12280/25
Τ.Π.Δ 12280/26
Τ.Π.Δ. 12280/27
Τ.Π.Δ 12280/28
Τ.Π.Δ 12280/29
Τ.Π.Δ 12280/30
Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΗΑΜΕΚ
Εθνική Τράπεζα αγορά 2
οικοπέδων

18.965,36
194.304,28
9.918,31
51.405,28
938.335,99
814.026,56
38.197,45
19.031,18
92.696,35
373.448,75
95.506,33
122.096,22
113.812,13
10.735,58
255.594,58
71.594,16

2.266,33
16.978,90
528,66
9.137,34
295.029,59
186.355,87
2.564,78
3.854,84
18.776,01
27.995,00
11.127,31
17.548,17
11.540,45
10.735,58
17.161,97
10.783,87

16.699,03
177.325,38
9.389,65
42.267,94
643.306,40
627.670,69
35.632,67
15.176,34
73.920,34
345.453,75
84.379,02
104.548,05
102.271,68
0,00
238.432,61
60.810,29

418.747,55

70.426,32

348.321,23

392.986,15
25.045.336,94

289.640,00
2.484.321,46

103.346,15
22.561.015,48

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

15.494.101,27

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Πιστωτές διάφοροι

5.812.735,74
581.811,19
1.982.002,24
3.406.153,33
2.484.321,46
1.227.077,31

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Υπόλοιπο 31.12.2011

€

1.974.203,68

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα Αιρετών
Εισφορές σε Σχολικά Ταμεία 2005
Εισφορές σε ΚΕΦΟ υπόλοιπο 2005

Ποσά σε €
57.458,68
24.453,85
502.038,90
85.169,43

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ

Εισφορές σε Οργ. Αθλ. Κέντρων & Χώρων Άθλησης 2006
Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2006 πληρωτέα
Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2010 πληρωτέα
Επισκευή και συντήρηση σχολείων πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Επιχ/σεις για Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2007 πληρωτέες
Επιδόματα προνοίας πληρωτέα στην επόμενη χρήση

30.477,44
217.674,05
4.651,07
116.860,27
44.213,90
891.206,09
1.974.203,68

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα κονδύλια των εσόδων της χρήσης 2011 διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΚΑ
70
72
73
74

Περιγραφή
Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα(παροχή υπηρεσιών)
Έσοδα από Επιχορηγήσεις

Ποσά σε €
74.566,05
2.977.752,18
5.411.346,61
26.563.842,35
35.078.588,70

Σύνολο οργανικών εσόδων
81.01
82.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

4.179.349,83
875.133,10
Γενικό σύνολο εσόδων

40.133.071,63

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 35.382.817,78 €, τα
έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 5.098.420,60 €, τα
έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 25.565,96 € και τα
χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.158.197,50 €.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 41.665.001,83 €.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού
ποσού 63.977,99 € και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 26.168,94 €
προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 τα οποία ανήλθαν στο ποσό των
41.755.148,76 €.
Τα κονδύλια των εξόδων της χρήσης 2011 διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΚΑ
60
61
62
63
64
65
66
67
81.00
82.00
24,25,26

Περιγραφή
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και Έξοδα Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα Εξοδα
Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως
Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματ Λειτ Κόστος
Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές
Σύνολο οργανικών εξόδων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών
Γενικό σύνολο εξόδων

Ποσά σε €
12.713.975,91
699.907,38
2.944.896,37
31.480,61
1.988.284,08
1.157.017,66
7.522.488,83
13.624.546,61
40.682.597,45
26.168,94
63.977,99
982.404,38
41.755.148,76

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ

Μετά τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε παρακαλούμε να εγκρίνεται τον
ταμειακό απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011.
Καρδίτσα, 25 Ιανουαρίου 2013
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σταύρος Παπαγεωργίου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

4.378.916,21

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως
2.Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

44.220.859,70
5.632.399,99
59.784.735,51
6.828.029,42
36.223.774,29
55.039.840,59
2.305.942,12
3.604.020,37
496.882,14
2.543.463,75
1.782.486,66
4.185.537,36
222.647.971,90

ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις

Χρήσεως 2011
Αναπ/στη αξία

2.321.386,34

2.057.529,87

3.796.337,03
43.274.598,28
5.112.500,87
10.269.866,34
1.026.922,13
886.567,32
398.446,76
2.018.383,55
1.658.549,61
68.442.171,89

44.220.859,70
1.836.062,96
16.510.137,23
1.715.528,55
36.223.774,29
44.769.974,25
1.279.019,99
2.717.453,05
98.435,38
525.080,20
123.937,05
4.185.537,36
154.205.800,01

4.182.524,64
199.888,12

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο

95.655.803,75

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
3.Δωρεές παγίων
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγουμένων χρήσεων

158.188.436,53

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων
11.Χρεώστες διάφοροι

7.021.265,23
2.012.753,37
16.430,16
9.050.448,76

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

-1.622.077,13
-1.622.077,13

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV)

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Δάνεια τραπεζών
2.Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

3.982.636,52

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

22.017,79
38.921.798,68
38.943.816,47

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμ.χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

132.977.543,09

18.797.089,51
3.763.925,97
22.561.015,48
5.812.735,74
581.811,19
1.982.002,24
3.406.153,33
2.484.321,46
1.227.077,31
15.494.101,27
38.055.116,75

760.125,12
2.319.805,67
3.079.930,79
12.130.379,55

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

630.517,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

173.006.863,52

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

95.816.366,82

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

1.974.203,68
173.006.863,52
95.816.366,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Μείον:Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα(έλλειμμα/πλεόνασμα)εκμεταλλεύσεως
Πλέον:Αλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως 2011

5.485.912,66
2.977.752,18
26.563.842,35

35.027.507,19
35.382.817,78
-355.310,59
29.123,69
-326.186,90

5.098.420,60
25.565,96

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα) χρήσεως
(-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλείμματος)
προηγούμενων χρήσεων
Έλλειμμα εις νέο

-1.622.077,13
-1.622.077,13

5.123.986,56
-5.450.173,45

21.957,82
1.158.197,50

-1.136.239,68
-6.586.413,13

4.179.349,83
875.133,10

5.054.482,93

26.168,94
63.977,99

90.146,93
-1.622.077,13

7.522.488,83
7.522.488,83

-1.622.077,13

Καρδίτσα, 25 Ιανουαρίου 2013
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΑΔΤ ΑΕ.995350

ΑΔΤ. ΑΖ 283948

ΑΔΤ. Ι. 744312

ΑΔΤ Ρ.467534 / Αρ.αδ.Α' τάξεως 079682

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - "ΜΕΝΤΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε."

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Εκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καρδίτσας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με το Π.Δ. 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού 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 Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. 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). Για το λογαριασμό του ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» διαπιστώθηκαν: α) οι συμμετοχές του Δήμου σε
Ανώνυμες Εταιρείες αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, συνολικά ευρώ 448.886,18, ενώ με βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία, προσδιορισμένη με τους τελευταίους Ισολογισμούς τους, έπρεπε να υπερτιμηθούν κατά ευρώ
294.361,74, με ισόποση βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων. β) στο λογαριασμό, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται και αξία ευρώ 23.477,62 για την οποία δεν υφίσταται η φερόμενη ως αντίστοιχη συμμετοχή του Δήμου σε Επιχείρηση και
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ως εκ τούτου έπρεπε με την αξία αυτή να επιβαρυνθούν τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια. γ) Δεν περιλήφθηκαν στην απογραφή ενάρξεως με την αξία κτήσεως τους ευρώ 102.677,91 πέντε συμμετοχές των συνενούμενων Δήμων
σε Δημοτικές επιχειρήσεις και δεν αποτυπώθηκαν στα βιβλία του Δήμου οι εντός του 2011 μεταβολές τους για τις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις από τον Δήμο Καρδίτσας (δύο εξ’ αυτών τέθηκαν σε εκκαθάριση και η εκκαθάριση της
μίας περαιώθηκε στο 2011, ενώ οι τρεις υπόλοιπες συνενώθηκαν με δύο προϋφιστάμενες επιχειρήσεις των συνενωθέντων Δήμων). Επίσης στις συμμετοχές του συνενωμένου Δήμου εμφανίζονται με την αξία κτήσεως τους σύνολο ευρώ
1.576.007,36, δύο δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες στα πλαίσια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου το 2011 συνενώθηκαν μαζί με τις τρεις προαναφερθείσες προς δημιουργία νέας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με
ιδρυτικό κεφάλαιο ευρώ 1.467.351,43. Δεν λογιστικοποιήθηκαν οι μεταβολές της συνένωσης. 2). Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες μετά το 2012, με συνολική αξία ευρώ 1.700.000,00 περίπου εμφανίζονται στο λογαριασμό
του ενεργητικού Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» αντί του ορθού, Γ.ΙΙΙ.2. «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». Επισημαίνεται ότι τα συσχετιζόμενα έσοδα περιλήφθηκαν στα αποτελέσματα των ετών πρώτης
βεβαίωσης. 3). Κατά τη γνώμη μας δεν είναι ασφαλής η ρευστοποίηση απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών συνολικής αξίας ευρώ 1.080.000,00 περίπου οι οποίες προέρχονται από τη χρήση 2006 και προηγούμενες και από
εξοφλήσεις υποχρεώσεων συνδεμένης Δημοτικής Επιχείρησης προς Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία και Ελληνικό Δημόσιο συνολικής αξίας ευρώ 1.302.000,00 περίπου, γι’ αυτό έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να σχηματισθεί ισόποση των
εν λόγω απαιτήσεων πρόβλεψη σε βάρος των Αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων προς κάλυψη της ενδεχόμενης σχετικής ζημιάς. 4). Οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιμα και οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού που
προσδιορίσθηκαν κατά την απογραφή ενάρξεως μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου αναπροσαρμόσθηκαν (αυξήθηκαν ή μειώθηκαν) στο 2011, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, και με την εκ’
συμψηφισμού διαφορά ευρώ 3.334,27 μειώθηκε το κεφάλαιο. Από τον έλεγχο των εν λόγω προσαρμογών διαπιστώθηκε ότι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία αξίας ευρώ 143.088,08, εσφαλμένα δεν
απεικονίσθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς του παθητικού αλλά μεταφέρθηκαν και αύξησαν το κεφάλαιο ισόποσα. 5). Κατά την 31.12.2011 τα πραγματικά διαθέσιμα του Δήμου υπολείπονται των λογιστικών κατά ποσό ευρώ
751.134,66. Το έλλειμμα αυτό, όπως αναφέρεται και στις Εκθέσεις Ελέγχου για τις χρήσεις 2007 έως και 2010 του συνενωθέντος Δήμου Καρδίτσας, δημιουργήθηκε στη χρήση 2006 και σε προηγούμενες. Μέχρι την ημερομηνία
συντάξεως της παρούσας έκθεσης, το εν λόγω έλλειμμα παρέμενε χωρίς αιτιολόγηση και κατά το μέρος που δεν αφορά πραγματικές και νομότυπες πληρωμές, συνιστά ζημία για τον Δήμο. 6). Στους λογαριασμούς του Παθητικού
«Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες κατά την 31.12.2011 προς το Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με συνολικές αξίες ευρώ 480.000,00
περίπου και ευρώ 2.950.000,00 περίπου, αντίστοιχα, για τις οποίες ο προσδιορισμός ενδεχόμενων επιβαρύνσεων δεν ήταν εφικτός στα πλαίσια του ελέγχου μας. Σημειώνεται ότι κατά τη ρύθμιση άλλων υποχρεώσεων προς το Ελληνικό
Δημόσιο με βάση το άρθρο 18 του Ν.4002/2011 που έγινε το Νοέμβριο του 2011, προσδιορίσθηκαν προσαυξήσεις αξίας ευρώ 124.000,00 περίπου οι οποίες δεν λογιστικοποιήθηκαν ως υποχρέωση και δεν επιβαρύνθηκαν τα
αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια. 7). Στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές και διάφορους πιστωτές καθώς και στους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού περιλαμβάνεται αξία ευρώ 753.000,00 περίπου που αφορά απλήρωτες
επιχορηγήσεις προηγουμένων χρήσεων σε εποπτευόμενους Φορείς από το Δήμο. 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 Δήμο και έπρεπε να μεταφερθούν και να βελτιώσουν ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια. 8). 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 Δημόσιο 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 Δήμο, με εξόφληση
λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ανέρχονται σε ευρώ 650.000,00 περίπου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χρήσεις 2006 έως και 2012 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
Δήμου. 9). Από τον έλεγχο των εσόδων και εξόδων που περιλήφθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως διαπιστώθηκαν τα εξής: α) μειωμένα ισόποσα εμφανίζονται στο 2011 τα λειτουργικά έξοδα και έσοδα του Δήμου επειδή δεν έγινε ορθή
λογιστικοποίηση των εξόδων ηλεκτροδότησης ακινήτων και των εισπραττόμενων εσόδων του Δήμου από τη ΔΕΗ η οποία στους λογαριασμούς της συμψηφίζει τα έξοδα ηλεκτροδότησης με εισπραττόμενα από αυτή έσοδα του Δήμου.
Σημειώνεται ότι ανάλογη λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων και εξόδων αυτών έγινε και στο Δημόσιο Λογιστικό. Δεν τέθηκαν στη διάθεσή μας σχετικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω εσόδων και εξόδων που
συμψηφίστηκαν. β) αυξημένα ισόποσα εμφανίζονται τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα του Δήμου κατά ευρώ 11.669.028,75 επειδή περιελήφθησαν σε αυτά προνοιακά επιδόματα των Δημοτών, τα οποία ο Δήμος διαχειρίζεται με βάση
το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. 10). Μέχρι συντάξεως της παρούσας δε λάβαμε επιστολή από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες από αγωγές Τρίτων και Εργαζομένων
κατά του Δήμου και του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011 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”. Έμφαση Θεμάτων: Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1). Δεν τηρήθηκαν ορθά οι λογαριασμοί τάξεως του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (ΠΔ 315/99), όσον αφορά την απεικόνιση σε
αυτούς των αξιών που εμφανίζονται στους λογαριασμούς του Δημόσιου Λογιστικού και συγκεκριμένα δεν λογιστικοποιήθηκαν οι αξίες εσόδων και εξόδων του αρχικού Προϋπολογισμού του 2011. Επίσης στους λογαριασμούς τάξεως
δεν αποτυπωθήκαν οι ληφθείσες και παρασχεθείσες εγγυήσεις από το Δήμο, οι επιβληθείσες δεσμεύσεις επί στοιχείων οικονομικών και μη οφειλετών, οι εν εξελίξει συμβάσεις κλπ. Τέλος 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. Δεν κατέστη δυνατό, στο παρόν στάδιο, να προσδιορίσουμε τις τυχόν επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου από την αιτία αυτή. 3). Οι υφιστάμενες λογιστικές
εφαρμογές του μηχανογραφικού συστήματος πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως από τους χρήστες και όπου κριθεί απαραίτητο να βελτιωθούν και να σχεδιασθούν νέες εφαρμογές προκειμένου να αποτυπώνονται, χωρίς διαφορές, όλες
οι λογιστικές πράξεις, αναλυτικά και συνοπτικά, για την ταυτόχρονη ενημέρωση των αρχείων που τηρούνται στα πλαίσια των απαιτήσεων του διπλογραφικού και του δημόσιου λογιστικού συστήματος. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α). Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
β). Σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010, από την 1/1/2011, συστήθηκε ο νέος Δήμος Καρδίτσας με συνένωση των Δήμων Καρδίτσας, Κάμπου, Ιτάμου, Μητρόπολης και Καλλιφωνίου.
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Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14491
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 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.
Δεν 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 Δήμος κάνει τέτοιες
συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν 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.
Δεν υπάρχουν αντίστοιχα συγκρίσιμα κονδύλια για τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων διότι είναι η πρώτη χρήση λειτουργίας του νέου Δήμου Καρδίτας ο οποίος
προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην Δήμων Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου και
Καλλιφωνίου.

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 Δήμου.
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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) «ΠλατείεςΠάρκα-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 Δήμων των
προηγούμενων χρήσεων.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως.
(4) Χρεόγραφα (μετοχές), δεν υπάρχουν.
(5) Δεν 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.
Δεν 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.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές
διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων
εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου
ενεργητικού
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AΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
Προσθήκες
χρήσης
2011

Υπόλοιπο
1.1.2011

Μειώσεις
χρήσης
2011

Υπόλοιπο
31.12.2011

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

4.219.304,27

159.611,94

0,00

4.378.916,21

0,00

0,00

44.220.859,70

149.234,24

0,00

5.632.399,99

1.375.822,9

0,00

59.784.735,51

198.345,67

0,00

6.828.029,42

0,00

0,00

36.223.774,29

542.736,85

0,00

55.039.840,59

111.232,51

0,00

2.305.942,12

472.897,3

0,00

3.604.020,37

9.234,33

0,00

496.882,14

0,00

0,00

2.543.463,75

9.396,77
2.001.354,57

0,00
3.009.881,41

1.782.486,66

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
44.220.859,70

Γήπεδα – Οικόπεδα
5.483.165,75

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
58.408.912,61

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
6.629.683,75
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
36.223.774,29
Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση
54.497.103,74

Κτίρια και τεχνικά έργα
2.194.709,61

Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3.131.123,07

Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως
487.647,81

Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις
2.543.463,75

Μεταφορικά μέσα
1.773.089,89

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
5.194.064,20

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

4.185.537,36
220.787.598,17

Σύνολο

4.870.255,14

3.009.881,41

222.647.971,90

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο
1.1.2011

Αποσβέσεις
χρήσης 2011

Υπόλοιπο
31.12.2011

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
31.12.2011

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.867.062,26

454.324,08

2.321.386,34

2.057.529,87

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα

44.220.859,70

0,00

0,00

44.220.859,70

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν. χρ.

3.513.471,82
40.300.054,18

282.865,21

3.796.337,03

1.836.062,96

2.974.544,1

43.274.598,28

16.510.137,23

428.142,16

5.112.500,87

1.715.528,55

0,00

0,00

36.223.774,29

2.679.899,48

10.269.866,34

44.769.974,25

182.519,35

1.026.922,13

1.279.019,99

263.752,71

886.567,32

2.717.453,05

32.300,01

398.446,76

98.435,38

146.136,41

2.018.383,55

525.080,20

78.005,32

1.658.549,61

123.937,05

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
4.684.358,71

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί,
Φυτείες, Δάση

36.223.774,29
7.589.966,86

Κτίρια και τεχνικά έργα
844.402,78

Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. χρήσ.
622.814,61

Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως
366.146,75

Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις
1.872.247,14

Μεταφορικά μέσα
1.580.544,29

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
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Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

4.185.537,36
61.374.007,14

Σύνολο

0.00

0,00

4.185.537,36

7.522.488,83

68.442.171,89

154.205.800,01

(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.
Δεν 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.
Δεν 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 Δήμος κατέχει τίτλους πάγιας
επένδυσης στις παρακάτω επιχειρήσεις:

Επωνυμία
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝ.ΚΑ
ΔΗΚΕΚ (πρώην ΔΕΤΑΚ)
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΠΑΔΥΘ Α.Ε.
ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΕ «ΨΗΦΙΑΚΕΣΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.ΑΝ.Ε.Κ
Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ
μείον: οφελόμενες δόσεις

ΔΗΚΕΚ (πρώην ΔΕΤΑΚ)
Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε.

Ποσοστό
συμμετοχής
--21,9295%
100%
100%

Αξία κτήσεως
(Ποσά σε €)

99,90%

23.477,62
3.452,16
1.467.351,43
1.936.181,46
11.277,92
149.850,00

9,09%

50.000,00

3,33%
100%
2,47%
99,80%

10.000,00
148.694,05
3.000,00
379.240,00

7,8278%

-40.038,12
-129.850,00
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Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε."

-30.000,00

3.982.636,52

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.
Δεν 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.
Δεν υπάρχουν αποθέματα.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του νέου Δήμου, στην παρούσα χρήση, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
(-): ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31-12-2011

95.659.138,02
-3.334,27
95.655.803,75

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις"
όταν είναι αξιόλογες.
Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία
εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με
εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.
Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του
Δήμου, 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.
Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις.

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(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:

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ
Ποσά σε €

Σχολικοί τροχονόμοι
ΔΕΗ

19.440,00
611.077,57
630.517,57

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα Αιρετών
Εισφορές σε Σχολικά Ταμεία 2005
Εισφορές σε ΚΕΦΟ υπόλοιπο 2005
Εισφορές σε Οργ. Αθλ. Κέντρων & Χώρων Άθλησης 2006
Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2006 πληρωτέα
Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2010 πληρωτέα
Επισκευή και συντήρηση σχολείων πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Επιχ/σεις για Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2007 πληρωτέες
Επιδόματα προνοίας πληρωτέα στην επόμενη χρήση

Ποσά σε €
57.458,68
24.453,85
502.038,90
85.169,43
30.477,44
217.674,05
4.651,07
116.860,27
44.213,90
891.206,09
1.974.203,68

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 Δήμου. 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 95.816.366,82€ που εμφανίζεται στον Ισολογισμό, στο λογαριασμό τάξεως «Χρεωστικοί
λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού» και στον αντίστοιχο συλλειτουργούντα λογαριασμό «Πιστωτικοί
λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού», αντλήθηκε από αυτοτελή στοιχεία του μηχανογραφικού συστήματος
που αφορούν το Δημόσιο λογιστικό.
10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, 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.
Υποθήκες – προσημειώσεις δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(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.

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ
Τα έξοδα αιρετών Αρχόντων (παραστάσεων και κινήσεως) ανέρχονται σε € 508.717,93 και αναλύονται:
Αιτιολογία
Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας
Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχου
Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Έξοδα κινήσεως και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων
Έξοδα κινήσεως Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων
Σύνολο

Ποσά σε €
56.217,60
213.355,25
26.307,53
76.037,55
136.800,00
508.717,93

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των Οργάνων Διοίκησης.
(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.
Δεν 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

626

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
-Μόνιμο προσωπικό
-Αορίστου χρόνου
-Ειδικοί συνεργάτες
-Ορισμένου χρόνου

άτομα
«
«
«
«

306
292
7
21
626

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
ΚΩΔΙΚΟΣ

60.01.11.0000
60.01.12.0000
60.02.21.0000
60.03.31.0000
60.04.41.0000
60.05.51.0000
60.05.51.0001
60.05.51.0002
60.05.51.0003
60.05.51.0005
60.05.51.0006
60.05.52.0000
60.05.53.0000
60.05.54.0000
60.05.54.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τακτικές αποδοχές μονίμων
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρ
Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίο
Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ
Εργοδοτική εισφοράς κλάδου συντάξεως
Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού

Ποσά σε €

5.254.344,52
99.834,63
4.188.496,19
129.958,14
541.667,52
153.234,50
405.616,39
5.252,85
61.816,79
18.315,75
25.760,26
986.256,18
22.785,41
60.777,52
80.413,64

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ
60.05.56.0000
60.06.61.0000
60.06.62.0000
60.06.63.0099

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3Ν.1726/44, 30Ν.22
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.11
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ
Σύνολο

625.221,57
4.530,67
1.000,00
48.693,38
12.713.975,91

(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.
Δεν 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 Δήμου.
(1). Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Έσοδα από Απεργίες υπέρ Δήμου
Λοιπά Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα
Έσοδο από ταμειακό υπόλοιπο Νομικών πρόσωπων που καταργήθηκαν (ΚΑΠΗΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Επιστροφές από χρηματικές εγγυήσεις

3.707.331,53
113.024,13
14.673,27
274.320,90
70.000,00
4.179.349,83

(2). Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα Υδρεύσεως
Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώματα Αρδεύσεως
Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδεύματος
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Έκτακτα γενικά έσοδα
Έσοδο από πρόγραμμα μερικής απασχόλησης
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών

56.553,06
180.117,23
105.766,95
51.111,91
4.958,31
291.147,38
145.146,95
88,20
38.000,00
2.243,11
875.133,10

(3). Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
Λοιπά έξοδα τρίτων

24.799,51
1.097,84
271,59
26.168,94

(4). Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών
Επιχορήγηση σχολικών τροχονόμων
Μείωση Απαιτήσεων απο Διαγραφές

7.688,04
17.947,04
38.342,91
63.977,99

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

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ
(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 Δήμου, όταν αυτό δεν
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», συστήθηκε ο Δήμος
Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα αποτελούμενος από τους πρώην Δήμους Ιτάμου-Καλλιφώνου-ΚάμπουΚαρδίτσας-Μητρόπολης.

Καρδίτσα, 25 Ιανουαρίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΛΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΑΔΤ ΑΕ. 995350

ΑΔΤ ΑΖ.283948

ΑΔΤ Ι. 744312

ΑΔΤ Ρ.467534

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΤΑΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μειοψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντούρλιας, Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος
και Αρχοντής . Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία λόγω αποχώρησής του από την συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό126 /2013
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

