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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

(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 έγινε παρέκκλιση. 

 
(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 υποχρεωμένο 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. 

 

Από το λογαριασμό των ενσώματων ακινητοποιήσεων Γ.ΙΙ.3γ. «Λοιπές εγκαταστάσεις 

κοινής χρήσεως» της χρήσεως 2019, μεταφέρθηκαν τα ποσά που αφορούν στον λογαριασμό 

Γ.ΙΙ.1δ. «Μνημεία» με αξία κτήσεως ποσό ευρώ 366.766,34, σωρευμένες αποσβέσεις ποσό ευρώ 

104.609,20 και αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσό ευρώ 262.157,14, και στον λογαριασμό Γ.ΙΙ.3α. 

«Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως», με αξία κτήσεως ποσό ευρώ 36.370,10, σωρευμένες 

αποσβέσεις ποσό ευρώ 1.875,55 και αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσό ευρώ 34.494,55, ‘ώστε τα 

κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως 2019 να είναι συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης.  

 

Επίσης, Από το λογαριασμό των τίτλων πάγιας επένδυσης και άλλων μακροπρόθεσμων 

απαιτήσεων Γ.ΙΙΙ.1. «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» της χρήσεως  2019, μεταφέρθηκαν τα ποσά που 

αφορούν στον λογαριασμό «Προβλέψεις υποτιμήσεως» ποσό ευρώ 96.554,08 το οποίο 
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εμφανίζονταν συμψηφισμένο με το ποσό της αξίας κτήσεως και των θετικών προβλέψεων των 

τίτλων πάγιας επένδυσης, ώστε τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως 2019 να είναι 

συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης 

 

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.  

 

 (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 προβλεπόμενες από το νόμο 

αποσβέσεις. 

 

Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1.1.2011 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των 
λογαριασμών των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που 
έγινε την 31.12.2010 και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως: 

 
1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της 

αξίας των, που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, όπως προβλέπεται από την 
παράγρ. 1.1.108 περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.  Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις 
αξίες, από αυτές που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο των τριών επόμενων χρήσεων θα 
τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 
315/1999  και του Ν. 4172/2013. 

 
1β) Των παγίων «κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.1δ, Γ.ΙΙ.3α, Γ.ΙΙ.3β, και Γ.ΙΙ.3γ) 

λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος αυτών, μειωμένο (ως απόσβεση) κατά (1/25) ένα εικοστό 
πέμπτο για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 5 του Π.Δ. 315/1999,  και 
του Ν.4172/2013, καθώς και από τους ισχύοντες κάθε φορά συντελεστές αποσβέσεων της 
φορολογικής νομοθεσίας. 

 
1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.2, Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας 

κτήσεως των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως 
προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999, και του Ν.4172/2013, καθώς και 
τους ισχύοντες συντελεστές αποσβέσεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

 
1δ) Των «Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και προκαταβολών» Γ.ΙΙ.7. με βάση το 

διαμορφωμένο κόστος τους έως και την 31.12.2010, και στην συνέχεια με βάση τις προσθήκες 
κόστους κατά έργο, μείον τις μεταφορές των ολοκληρωμένων έργων στους οικείους λογαριασμούς 
παγίων.  
 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 
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(3) Οι Συμμετοχές σε Δημοτικές και Λοιπές Επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην αξία 

κτήσεως τους, ενώ σε συμμετοχές του Δήμου σε ανώνυμες εταιρείες και σε συνεταιρισμούς 

περιορισμένης ευθύνης, στην τρέχουσα αξία τους όπως αυτή προκύπτει από τους τελευταίους 

νόμιμα συνταγμένους και δημοσιευμένους ισολογισμούς τους, δηλαδή λήφθηκε υπόψη η 

εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει από τους Ισολογισμούς αυτούς.  

 

(4) Χρεόγραφα (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, και μετοχές), δεν υπάρχουν. 
 

(5) Τα Αποθέματα των αναλωσίμων της 31.12.2020, αποτιμήθηκαν με βάση την 

τελευταία τιμή αγοράς τους. 

 

 (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 εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας. Όπου απαιτήθηκε εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999. 

(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, τόσο κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, όσο και κατά την 

διάρκεια της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης. 

 

 

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 
 

 Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

 

 

 

 
 
 

  ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 
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Υπόλ. 
31.12.2019 

Προσθήκες 
2020 

Μειώσεις 
2020 

Τακτ/σεις 
2020 

Υπόλ. 
31.12.2020 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
     

    4.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.359.720,39 80.105,16 0,00 0,00 5.439.825,55 

Σύνολο Α 5.359.720,39 80.105,16 0,00 0,00 5.439.825,55 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις       

   1.   Γήπεδα – Οικόπεδα 44.598.394,02 0,00 0,00 0,00 44.598.394,02 

   1α. Πλατείες- Πάρκα-Παιδότοποι κοινής 

χρήσεως 
6.387.191,78 0,00 0,00 0,00 6.387.191,78 

   1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 62.756.574,45 0,00 0,00 0,00 62.756.574,45 

   1γ.  Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 7.323.755,69 0,00 0,00 0,00 7.323.755,69 

   1δ.  Μνημεία 366.766,34 0,00 0,00 0,00 366.766,34 

   2.  Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, 

Φυτείες, Δάση 
36.241.926,37 0,00 24.526,66 0,00 36.217.399,71 

   3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 56.454.806,68 0,00 0,00 0,00 56.454.806,68 

   3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 36.370,10 114.395,59 0,00 0,00 150.765,69 

   3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. κοινής χρήσεως 2.537.818,87 21.456,64 0,00 0,00 2.559.275,51 

   3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 
11.312.899,67 23.935,19 0,00 0,00 11.336.834,86 

   4.   Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις  607.745,56 257.667,00 0,00 0,00 865.412,56 

   5.   Μεταφορικά μέσα 2.608.014,95 3.995,00 0,00 0,00 2.612.009,95 

   6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.349.737,73 85.455,81 0,00 0,00 2.435.193,54 

   7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 11.935.171,25 1.482.865,25 114.395,59 0,00 13.303.640,91 

Σύνολο Β 245.517.173,46 1.989.770,48 138.922,25 0,00 247.368.021,69 
Σύνολο (Α+Β) 250.876.893,85 2.069.875,64 138.922,25 0,00 252.807.847,24 

 
 
 

  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
Υπόλ. 

31.12.2019 
Προσθήκες 

2020 
Μειώσεις 

2020 
Υπόλ. 

31.12.2020 
Υπόλ. 

31.12.2019 
Υπόλ. 

31.12.2020 
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  

       
    4.  Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως 
4.782.395,55 155.670,65 0,00 4.938.066,20 577.324,84 501.759,35 

Σύνολο Α 4.782.395,55 155.670,65 0,00 4.938.066,20 577.324,84 501.759,35 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις             

   1.   Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 44.598.394,02 44.598.394,02 

   1α. Πλατείες- Πάρκα-

Παιδότοποι κοινής χρήσεως 
5.048.690,52 152.720,28 0,00 5.201.410,80 1.338.501,26 1.185.780,98 
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   1β. Οδοί-Οδοστρώματα 

κοινής χρήσεως 
56.902.654,20 1.542.017,53 0,00 58.444.671,73 5.853.920,25 4.311.902,72 

   1γ.  Πεζοδρόμια κοινής 

χρήσεως 
6.127.982,60 108.480,68 0,00 6.236.463,28 1.195.773,09 1.087.292,41 

   1δ.  Μνημεία 104.609,20 16.165,68 0,00 120.774,88 262.157,14 245.991,46 

   2.  Ορυχεία, Μεταλλεία, 

Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, 

Δάση 

0,00 0,00 0,00 0,00 36.241.926,37 36.217.399,71 

   3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 28.159.672,03 2.154.895,02 0,00 30.314.567,05 28.295.134,65 26.140.239,63 

   3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις  

κοινής χρήσεως 
1.875,55 4.130,28 0,00 6.005,83 34.494,55 144.759,86 

   3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. 

κοινής χρήσεως 
1.880.975,71 118.158,25 0,00 1.999.133,96 656.843,16 560.141,55 

   3γ. Λοιπές μόνιμες 

εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 
3.496.439,66 489.600,27 0,00 3.986.039,93 7.816.460,01 7.350.794,93 

   4.   Μηχανήματα-τεχνικές 

εγκαταστάσεις  
553.310,23 17.816,18 0,00 571.126,41 54.435,33 294.286,15 

   5.   Μεταφορικά μέσα 2.568.268,89 7.827,32 0,00 2.576.096,21 39.746,06 35.913,74 

   6.   Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 
2.166.376,01 63.067,93 0,00 2.229.443,94 183.361,72 205.749,60 

   7.   Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
0,00 0,00 0,00 0,00 11.935.171,25 13.303.640,91 

Σύνολο Β 107.010.854,60 4.674.879,42 0,00 111.685.734,02 138.506.318,86 135.682.287,67 
Σύνολο (Α+Β) 111.793.250,15 4.830.550,07 0,00 116.623.800,22 139.083.643,70 136.184.047,02 

 
 

                           (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 σωρευτικά στον παραπάνω πίνακα μεταβολών παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 

 Οι διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων που προέκυψαν στην 

κλειόμενη χρήση, με βάση τα οριζόμενα για την αποτίμηση τους στο Π.Δ. 319 αναφέρονται  

παρακάτω σε επισυναπτόμενο πίνακα στο παρών προσάρτημα. 

 

(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 
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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. 
 

 Οι αξίες κτήσεως των «Εξόδων εγκαταστάσεως» την 31.12.2020 συνολικού ποσού € 
5.439.825,55 αναλύονται ως εξής: 

 
 

Περιγραφή 
Λογαριασμού 

Υπόλοιπο 
31/12/2019 

Προσθήκες  Μειώσεις  Υπόλοιπο 
31/12/2020 2020 2020 

Λογισμικά Προγράμματα 

Η/Υ 
512.486,38 39.419,20 0,00 551.905,58 

Πολεοδομικές Μελέτες 19.085,73 0,00 0,00 19.085,73 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες 26.936,00 0,00 0,00 26.936,00 

Γεωλογικές Μελέτες 4.960,00 0,00 0,00 4.960,00 

Λοιπές Μελέτες 721.689,54 16.735,96 0,00 738.425,50 

Λοιπά έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως 
4.074.562,74 23.950,00 0,00 4.098.512,74 

ΣΥΝΟΛΟ 5.359.720,39 80.105,16 0,00 5.439.825,55 
 
 
 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις 
συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της 
νομοθεσίας. 
 

 O Δήμος συμμετέχει στις παρακάτω Δημοτικές, Διαδημοτικές, Επιχειρήσεις και Ανώνυμες 

Εταιρείες: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
- ΜΕΤΟΧΗΣ 

Ποσοστό 
Συμμετοχής/

Αριθμός 
Μετοχών 

Αξία 
συμμετοχής 
31/12/2019 

Σχηματισμένες 
προβλέψεις 
υποτίμησης  
31/12/2019 

Αξία 
συμμετοχής 
31/12/2020 

Σχηματισμένες 
προβλέψεις 
υποτίμησης  
31/12/2020 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. (ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε.) 
26,56% 204.816,00 -52.364,74 204.816,00 -51.186,02 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 
100,00% 1.924.265,36 0,00 1.924.265,36 0,00 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) 
24,99% 110.737,55 792.322,42 110.737,55 820.069,18 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. 99,92% 189.825,00 -38.287,79 189.825,00 -37.383,40 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. "ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΠΟΛΕΙΣ" 
4,65% 65.000,00 -5.901,55 65.000,00 -5.786,80 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε.) 
99,80% 379.240,00 92.356,27 379.240,00 -45.414,13 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε. (Ε.Σ.Ε.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε.) 
1,20% 6.000,00 0,00 6.000,00 -6.149,40 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε. 
  469,55 0,00 469,55 0,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
  10.000,00 0,00 0,00 0,00 

            

ΣΥΝΟΛΟ   2.890.353,46 788.124,61 2.880.353,46 674.149,43 
Σύνολο Αξίας Κτήσης 2.890.353,46 2.880.353,46 
Πλέον: Θετικές Προβλέψεις Αποτίμησης   884.678,69   768.883,16 
Μείον: Αρνητικές Προβλέψεις Αποτίμησης   96.554,08   94.733,73 
Μείον: Οφειλόμενες Δόσεις 45.000,00 45.000,00 
Αποτιμημένο Υπόλοιπο 31-12-2019 & 31-12-2020 3.633.478,07 3.509.502,89 
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία 
αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως 
 

Παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες τίτλων πάγιας επένδυσης (συμμετοχών) με τις πληροφορίες που απαιτεί η παραπάνω διάταξη: 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΜΕΤΟΧΗΣ 

Σύνολο 
Μετοχών 

Δήμου 
Καρδίτσας 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Δήμου 
Καρδίτσας 

Αξία Κτήσης 
Μετοχών 

Οφειλόμενες 
Δόσεις 2019 

Οφειλόμενες 
Δόσεις 2020 

Τρέχουσα 
Αξία Μετοχών 

Δήμου 
Καρδίτσας 

Σχηματισμένες 
Προβλέψεις έως 

31.12.2019 

Προηγούμενη 
Αξία Μετοχών 

Δήμου 
Καρδίτσας 

Σχηματισμένες 
Προβλέψεις έως 

31.12.2020 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
(ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) 68.272 26,55826% 204.816,00 0,00 0,00 153.629,98 -52.364,74 152.451,26 -51.186,02 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

1.000 100,00000% 1.924.265,36 0,00 0,00 1.924.265,36 0,00 1.924.265,36 0,00 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) 

3.773 24,98675% 110.737,55 0,00 0,00 930.806,73 792.322,42 903.059,97 820.069,18 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. 12.655 99,92104% 189.825,00 0,00 0,00 152.441,60 -38.287,79 151.537,21 -37.383,40 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

2.000 4,65116% 20.000,00 45.000,00 45.000,00 14.213,20 -5.901,55 14.098,45 -5.786,80 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ 
Α.Ε.) 

37.924 99,80000% 379.240,00 0,00 0,00 333.825,87 92.356,27 471.596,27 -45.414,13 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (Ε.Σ.Ε.Κ. 
ΣΥΝ.Π.Ε.) 

6 1,20240% 6.000,00 0,00 0,00 -149,40 0,00 6.000,00 -6.149,40 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.     469,55 0,00 0,00 469,55 0,00 469,55 0,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ     2.845.353,46 45.000,00 45.000,00 3.509.502,89 788.124,61 3.633.478,07 674.149,43 

              2020 2019 
Συμψηφισμένα Σύνολα           3.554.502,89 3.678.478,07 

Μείον: Οφειλόμενες Δόσεις           45.000,00 45.000,00 

Αποτιμημένο Υπόλοιπο 31-12-2019 & 31-12-2020           3.509.502,89 3.633.478,07 
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5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
 

(α) Άρθρο 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 διαφορές, τα αποθέματα λήξης της 31-12-2020 αποτιμήθηκαν με βάση 
την τιμή κτήσης τους. 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται κατά την 31-12-2020 στο ποσό των € 102.871.678,13. 
Δεν υφίστανται μεταβολές του λογαριασμού σε σχέση με την προηγούμενη χρήση . 
 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού 
"λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 
 
Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. 

 
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η 

προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις 
που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 
 
 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν δάνεια (έντοκα) που ελήφθησαν από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, σε 
προηγούμενες χρήσεις. Αναλυτικά κατά λογαριασμό του ισολογισμού: 
 

Πιστωτικό  ίδρυμα 
Αριθμός 

Λογαριασμού 
Δανείου 

Υπόλοιπο 
31.12.2020 

Δόσεις 
κεφαλαίου 
στη χρήση 

2021 

Δόσεις που 
λήγουν από 
1.1.2022 και 

μετά 
ALPHA BANK 989003019520008 5.715.498,18 721.957,68 4.993.540,50 
ALPHA BANK 989003394287500  535.393,22 6.000,00 529.393,22 
ALPHA BANK 989003394288204 348.994,16 6.000,00 342.994,16 
ALPHA BANK 989003394286807 6.692.900,11 6.000,00 6.686.900,11 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-033747-354 40.000,00 20.000,00 20.000,00 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-037627-027 147.249,50 19.000,00 128.249,50 
Σύνολο Δανείων Τραπεζών (Α) 13.480.035,17 778.957,68 12.701.077,49 
Τ.Π. & Δ   3.315.306,96 106.701,19 3.208.605,77 
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Σύνολο Δανείων Ταμιευτηρίων (Β) 3.315.306,96 106.701,19 3.208.605,77 
Γενικό Σύνολο Μακροπρόθεσμων (Α+Β) 16.795.342,13 885.658,87 15.909.683,26 

 
Σημειώνεται ότι: 
              Στις 07.11.2019 ο Δήμος σύναψε συμφωνία αναδιάρθρωσης των ληφθέντων δανείων του 
από την ALPHA BANK, και συγκεκριμένα τα ανωτέρω δάνεια με αριθμούς λογαριασμού: 
989003394287500, 989003394288204, και 989003394286807. Οι κυριότεροι τροποποιημένοι 
όροι των παραπάνω αναφερόμενων δανείων είναι: 
 
-Δάνειο με αριθμό Λογαριασμού 989003394287500, ρυθμίστηκε σε 174 μηνιαίες δόσεις με 
ημερομηνία λήξεως των καταβολών την 11.06.2033, το επιτόκιο ορίσθηκε σε Euribor 6 μηνών 
πλέον με περιθωρίου spread 2,80% ετησίως, πλέον την εισφορά του Ν.128/75. Σημειώνεται ότι η 
μηνιαία δόση του δανείου μέχρι την 72η δόση τον Δεκέμβριο του 2024 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 
500,00. 
-Δάνειο με αριθμό Λογαριασμού 989003394288204, ρυθμίστηκε σε 170 μηνιαίες δόσεις με 
ημερομηνία λήξεως των καταβολών την 11.02.2033, το επιτόκιο ορίσθηκε σε Euribor 6 μηνών 
πλέον με περιθωρίου spread 2,80% ετησίως, πλέον την εισφορά του Ν.128/75. Σημειώνεται ότι η 
μηνιαία δόση του δανείου μέχρι την 72η δόση τον Δεκέμβριο του 2024 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 
500,00. 
-Δάνειο με αριθμό Λογαριασμού 989003394286807, ρυθμίστηκε σε 177 μηνιαίες δόσεις με 
ημερομηνία λήξεως των καταβολών την 10.09.2033, το επιτόκιο ορίσθηκε σε Euribor 6 μηνών 
πλέον με περιθωρίου spread 0,30% ετησίως, πλέον την εισφορά του Ν.128/75. Σημειώνεται ότι η 
μηνιαία δόση του δανείου μέχρι την 72η δόση τον Δεκέμβριο του 2024 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 
500,00. 
 

Για τα ανωτέρω δάνεια από το Τ.Π.& Δ., συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου την 
31.12.2020, ποσού  € 3.315.306,96 έχει εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου η εκάστοτε ετήσια Τακτική και 
Έκτακτη Επιχορήγηση του Δήμου Καρδίτσας από το Υπουργείο Εσωτερικών και από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή (εκτός αυτών που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με το Ν. 2503/97, άρθρο 11 παράγρ. 
29-β-5). Σημειώνεται ότι για τα δάνεια από το Τ.Π. & Δ., την Τράπεζα Πειραιώς, και την Alpha 
Bank, οι καταβολές γίνονται κάθε μήνα. 

 
(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. 
 

Ο Δήμος δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού του, με σύμβαση 
αορίστου χρόνου, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή λόγω συνταξιοδότησης, διότι κανείς από 
τους εν λόγω εργαζομένους δεν ενδέχεται να απολυθούν ή να συνταξιοδοτηθούν στην επόμενη 
χρήση. Στην περίπτωση που προκύψει κάτι τέτοιο, η αποζημίωση που θα καταβληθεί θα 
επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης κατά της οποίας θα συμβεί. Στην περίπτωση που ο 
Δήμος υπολόγιζε τέτοια πρόβλεψη αποζημίωσης για το προσωπικό με σύμβαση αορίστου 
χρόνου αυτή θα ανέρχονταν σωρευτικά την 31.12.2020 σε ποσό € 1.038.000,00  περίπου, το 
αντίστοιχο ποσό για την ημερομηνία 31.12.2019 σωρευτικά ανέρχονταν σε € 925.100,00 
περίπου..  
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8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών  36.00 
«Έξοδα επόμενων χρήσεων», 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», και 56.01 «Έξοδα χρήσεως 
πληρωτέα-δουλευμένα» , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

   

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                      €   796.061,79 
 

  Ανάλυση: 
 

 Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ποσό 
1. Έσοδα από χαρτόσημο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση € 54.627,33 
3. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού από Δ.Ε.Η. € 741.434,46 

 Σύνολο € 796.061,79 
 
Έσοδα επόμενων χρήσεων                                       €   2.330.189,71 

 

  Ανάλυση: 
 

 Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ποσό 
1. Κοινωνικό Παντοπωλείο - Φαρμακείο Δ. Καρδίτσας € 28.249,10 
2. Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα στήριξης ΡΟΜΑ € 35.792,13 
3. Πυροπροστασία € 45.147,11 
4. ΕΣΠΑ   Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί € 464.582,71 
5. Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ € 27.487,97 

6. 
Έσοδο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
του Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020. 

€ 362.108,36 

 Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων € 4195,53 
7. Έσοδο από την προκαταβολή έναντι εσόδων από τους ΚΑΠ 2020 € 1.000.000,00 
8. Έσοδο κάλυψης αναγκών για αποφυγή διάδοσης κορωνοϊού € 362.626,8 

 Σύνολο € 2.330.189,71 
 
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα (δουλευμένα)           €     542.569,42 

 

  Ανάλυση: 
 

 Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ποσό 
1. Αμοιβές και έξοδα Αιρετών € 1.830,00 
2. Αμοιβή σχολικών τροχονόμων  € 91,36 
3. Εισφορές σε Σχολικά Ταμεία 2005 € 502.038,90 
4. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2007 € 38.609,16 

 Σύνολο € 542.569,42 
 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 
 

 (α) Άρθρο 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.  
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 Στους λογαριασμοί Τάξεως< «Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» και 
«Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού», απεικονίζονται κατά ποσό € 40.061.180,10 τα 
ποσά του τελικώς διαμορφωμένου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων και του ταμειακού 
υπολοίπου, του έτους 2020, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό. 
 
             Στους λογαριασμούς τάξεως δεν εμφανίζονται προσημειώσεις επί των ακινήτων του 
Δήμου, καθώς και οι πάσης φύσεως εγγυητικές επιστολές, αλλά και τυχόν αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία που ο Δήμος χρησιμοποιεί, καθώς και η εκτέλεση των αναληφθέντων συμβάσεων, 
αναλυτικά βλέπε στην επόμενη παράγραφο. 
 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Άρθρο 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.  
 
 Δεν παρακολουθούνται εσωλογιστικά από το Δήμο, σε σχετικούς λογαριασμούς τάξεως 
(πληροφοριακούς).  Επίσης, για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της από χορηγηθέντα δάνεια 
προς το Δήμο Καρδίτσας, η τράπεζα ALPHA BANK, έλαβε προσημείωση υποθήκης Α’ τάξεως και 
ποσού € 1.090.000,00, σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου στη θέση «Παλαιά Σφαγεία».  
  
 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 (α) Άρθρο 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.  
 

  Οι αμοιβές Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 
καθώς και των εξόδων παραστάσεως και κινήσεως Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων 
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές επί των αμοιβών των αιρετών στη 
χρήση 2020 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των  € 366.819,6. 

              Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης. 

(β) Άρθρο 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 ο 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 
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(α) Άρθρο 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.  

 
  2019 2020 
(1) Μέσος όρος προσωπικού:  Άτομα 206 196 

    

    

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: Άτομα   

-Μόνιμο προσωπικό « 105 105 

-Μόνιμο αορίστου χρόνου « 21 21 

-Ειδικοί σύμβουλοι « 3 4 

-Με έμμισθη εντολή « 0 2 

-Πρακτική άσκηση φοιτητές- σπουδαστές (Μαθητεία) « 0  

-Ορισμένου χρόνου (σύμβαση έργου οκτάμηνο κλπ.) « 77 66 

Σύνολο Άτομα 206 196 

 
  (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 
    

   2020 

60.01  Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων € 3.832.993,45 

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου € 2.778.271,99 

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων € 304.047,10 

60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων επί σύμβαση εκτάκτων € 1.046.821,97 

60.05  Εργοδοτικές εισφορές Δήμων & Κοινοτήτων € 2.056.966,23 

60.06        Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                         €                   46.728,64 

 Σύνολο € 10.065.829,38 

 (β) Άρθρο 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) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα 
και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν 
επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου. 
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(1)   Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 3.113.780,40 
Ανάλυση:    

-Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων € 3.062.406,38 
-Έσοδα από απεργία - απουσία € 15,93 
-Λοιπά Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα € 51.358,09 
Σύνολο € 3.113.780,40 

 
(2)   Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  € 550,94 
Ανάλυση:    

-Τόκοι υπερημερίας χρήσης € 550,94 
Σύνολο € 550,94 

 
 

(3)   Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  € 1.064.734,85 
Ανάλυση:    
-Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού € 162.273,18 
-Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώματα Αρδεύσεως € 210.607,94 
-Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας € 8.484,60 
-Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών € 39.288,57 
-Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα € 49.164,83 
-Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (ΠΟΕ) € 114.767,78 
-Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία παρελθόντων ετών € 3.686,05 
-Έκτακτα γενικά έσοδα € 430,51 
-Μείωση Απαιτήσεων από Διαγραφές € 178,52 
-Διαγραφή παραστατικών και μισθοδοτικών € 7.928,97 
-Έσοδο από διαγραφή κρατήσεων ΙΚΑ € 278.203,97 
-Έκτακτα έσοδα από μείωση οφειλών από Δ.Ο.Υ. € 137.447,39 
-Είσπραξη και απόδοση μισθωμάτων για το Κληροδότημα Βαλταδώρου € 26.493,45 
-Οφειλές του πρώην κυλικειάρχη του 1ου Δημ. Σχολείου Καρδίτσας προς 
είσπραξη και απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Καρδίτσας. 

€ 10.713,52 

-Αμοιβές αιρετών και τρίτων 
 

€ 10,00 
-Διαγραφή παραστατικών και μισθοδοτικών € 15.055,57 

Σύνολο € 1.064.734,85 

 
(4)   Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  € 1.119.270,56 
Ανάλυση:    

-Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων  € 2.424,86 
-Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων ΤΑΜΕΙΟ 
ΝΟΜΙΚΩΝ 

 € 397.715,00 

-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών  € 24.766,68 
-Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων  € 8.512,23 
-Διαγραφές παραγραφές από χρηματικούς καταλόγους  € 65.601,96 
-Ρύθμιση ΔΕΗ  € 316.416,00 
-Καταβολή ποσών Δικαστικών Αποφάσεων  € 11.586,40 
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-Διαγραφές παραγραφές από χρηματικούς καταλόγους Υδρεύσεως  € 151,89 
-Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών Λαϊκών αγορών  € 31.525,72 
-Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ο.Ε.)  € 37.115,03 
-Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (Π.Ο.Ε.)  € 32.050,09 
-Διαγραφές Απαιτήσεων  € 92.344,80 
-Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων  € 10.000,00 
-Τακτικά Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Υδρεύσεως  € 56,86 
-Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών  € 11.788,56 
-Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα  € 1.930,00 
-Πρόστιμο ΤΑΠ  € 53.722,08 
-Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών  € 21.562,40 
Σύνολο € 1.119.270,56 

 
 

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

 

(α) Άρθρο 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. 
 
Δεν υπάρχουν. 
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Καρδίτσα, 24 Ιουνίου 2021 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
    
    
    
    
    
    

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 

ΑΔΤ / ΑΝ-340888 ΑΔΤ / ΑΕ-328969 ΑΔΤ / Μ-831541 ΑΔΤ / ΑΖ-782136                              
Α.Μ ΟΕΕ.: 27428 - Α' ΤΑΞΗΣ 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από δεκαεπτά ( 17 ) σελίδες, είναι 
αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μας που χορηγήσαμε με ημερομηνία 15 
Οκτωβρίου 2021. 
 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2021 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΧΙΩΛΟΣ 

Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 27661 

 

 
 

  
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Κηφισίας 124, Αθήνα 115 26 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 
  
  


