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Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022 και

ώρα 10.00 π.μ,  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’  αριθμ.  248/2022  απόφασης  του

Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  ελήφθη στη  συνεδρίαση αυτού  στις  21-12-

2022.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 248

 

Αυτή που το τοιχοκόλλησε                                                               

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.

29/21-12-2022
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

 Αριθ. Πρωτ.: 34454/2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) του Δήμου
Καρδίτσας οικονομικού έτους 2021

Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

6.00’  μ.μ,  ύστερα από την υπ’  αριθ.  33646/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 95 & 96 του Ν.

3463/2006 και των άρθρων 67 & 69 του Ν.3852/2010 συνήλθε σε ειδική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1)  Αντωνίου Σωτήριος 15) Μπακαλάκου Σωτηρία 1) Ρόβας Ιωάννης

 2)  Ζήση – Λιάπη Γεωργία  16) Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος  2) Αραμπατζής Δημήτριος

3)  Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος  17) Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος  3) Πασσιάς Αθανάσιος

4)  Θεολόγης  Στέφανος 18)  Ευθυμίου Παναγιώτης  4) Κουφόπουλος Δημήτριος

5)  Κόντος Θωμάς  19)  Παπαδημητρίου Φώτιος  5)  Ευθυμίου Τιμολέων

6)  Κουρτεσιώτης Σπυρίδων 20)  Γάζος Έκτορας 6) Κρανιάς Βασίλειος

7)  Μακρή Όλγα  21)  Μπούτα Πηνελόπη 7) Γκαβογιάννης Κωνσταντίνος

8)  Μάττας Γεώργιος  22) Σχορετσανίτης Ηλίας  8) Διαμαντή Ευαγγελία

9)  Μπούτας Βασίλειος  23) Μαντζιάρας Παναγιώτης             Αν και κλήθηκαν νόμιμα

10) Σβερώνης Παναγιώτης  24)  Ξυλομένος Κωνσταντίνος

11) Σούφλα Ουρανία  25) Οικονόμου Βάϊος 

 12) Σπάνιας Αριστοτέλης  

 13) Σβάρνας Ιωάννης

 14) Κολοκύθα Άλκιστη

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Καρδίτσας  αφού  βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,
παρόντες ήταν 25), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96
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του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση του ανωτέρω

αναγραφόμενου θέματος, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Βασιλείου Τσιάκου. 

                                              ------------------------------------

Το Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Καρδίτσας  μετά  από συζήτηση  σχετικά  με  έγκριση

οικονομικών  καταστάσεων  (Ισολογισμoύ,  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσεως,

πίνακα  διαθέσεως  αποτελεσμάτων  και  προσαρτήματος)  του  Δήμου  Καρδίτσας

οικονομικού έτους 2021 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αναλυτική παρουσίαση του Ισολογισμού του Δήμου Καρδίτσας χρήσης 2020 από τον

ορκωτό λογιστή κ. Αθανάσιο Χιώλο

2. Τις διατάξεις:

 του άρθρου 163  του Ν. 3463/06  

 του άρθρου 6 παρ. 7 του N. 3548/07 

    του Π.Δ. 315/30-12-99 (ΦΕΚ-302 Α') «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου

ενάρξεωςτης  εφαρμογής  του  Κλαδικού  Λογιστικού  Σχεδίου  Δήμων  και  Κοινοτήτων

(Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)» 

  του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α/12-10-2020)

3. Τον Ισολογισμό του Δήμου Καρδίτσας της 31ης Δεκεμβρίου 2021

4. Το Προσάρτημα του ισολογισμού  της 31ης Δεκεμβρίου 2021

5.  Την  υπ’  αριθμ.629/2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σχετικά  με  έγκριση

οικονομικών  καταστάσεων  (Ισολογισμoύ,  Αποτελεσμάτων  χρήσης  και  Προσάρτημα)  του

Δήμου Καρδίτσας οικ. Έτους 2021

6.  Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου κατά την οποία ζήτησε από το Δημοτικό

Συμβούλιο  να  εγκρίνει  τις  οικονομικές  καταστάσεις  (Ισολογισμoύ,  λογαριασμού

αποτελεσμάτων  χρήσης,  πίνακα  διαθέσεως  αποτελεσμάτων  και  προσαρτήματος)

οικονομικού έτους 2021 που προενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή

7. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων

8.  Τη  δήλωση  του  κου  Σβάρνα  Ιωάννη   ότι  η  παράταξή  του   θα  καταψηφίσει  τις

οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμoύ, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα

διαθέσεως  αποτελεσμάτων  και  προσαρτήματος)  του  Δήμου  Καρδίτσας  οικονομικού

έτους 2021

9.Τη δήλωση του κ. Γάζου Έκτορα ότι  η παράταξή του  θα καταψηφίσει τις οικονομικές

καταστάσεις  (Ισολογισμoύ,  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσης,  πίνακα  διαθέσεως

αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2021

10.Τη  δήλωση  του  κ.  Ξυλομένου  Κωνσταντίνου  ο  οποίος  εκπροσωπώντας  τους

ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους ανέφερε ότι θα καταψηφίσουν τις οικονομικές

καταστάσεις  (Ισολογισμoύ,  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσης,  πίνακα  διαθέσεως

αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2021

11. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης των οικονομικών

καταστάσεων (Ισολογισμoύ, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως

αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος)  του  Δήμου Καρδίτσας  οικονομικού έτους  2021

ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αντωνίου, Ζήση-Λιάπη, Θεοδωρόπουλος, Θεολόγης,

Κόντος,  Κουρτεσιώτης,  Μακρή,  Μάττας,  Μπούτας,  Σβερώνης,  Σούφλα,  Σπάνιας,,
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Ζυγογιάννης, Ευθυμίου Παν., Παπαδημητρίου και Σχορετσανίτης, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ

Σβάρνας,  Κολοκύθα,  Μπακαλάκου,  Μπαρμπούτης,  Γάζος,  Μπούτα,  Μαντζιάρας  και

Ξυλομένος.  Ο δημοτικός  σύμβουλος  Οικονόμου Βάϊος  δεν  συμμετείχε  στην ψηφοφορία

λόγω προσωρινής απουσίας του από την αίθουσα συνεδριάσεως.

αποφάσισε κατά πλειοψηφία
  
Εγκρίνει  τις  οικονομικές  καταστάσεις  (Ισολογισμoύ,  λογαριασμού  αποτελεσμάτων

χρήσεως,  πίνακα  διαθέσεως  αποτελεσμάτων  και  προσαρτήματος)  του  Δήμου

Καρδίτσας οικονομικού έτους 2021, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψήφισαν κατά τα αναφερόμενα στη διενεργηθείσα ψηφοφορία οι δημοτικοί σύμβουλοι

Σβάρνας,  Κολοκύθα,  Μπακαλάκου,  Μπαρμπούτης,  Γάζος,  Μπούτα,  Μαντζιάρας  και

Ξυλομένος.   

  Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

  Αριθμό 248/2021
  Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________

Πιστό Αντίγραφο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ
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Ποσά Ποσά
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2021 χρήσεως 2020
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.606.690,97 5.050.848,58 555.842,39 5.439.825,55 4.938.066,20 501.759,35   Ι.  Κεφάλαιο 102.871.678,13 102.871.678,13

5.606.690,97 5.050.848,58 555.842,39 5.439.825,55 4.938.066,20 501.759,35 102.871.678,13 102.871.678,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων
     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 44.598.394,02 - 44.598.394,02 44.598.394,02 - 44.598.394,02      1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων 833.575,37 833.575,37
     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 6.697.321,27 5.348.205,73 1.349.115,54 6.387.191,78 5.201.410,80 1.185.780,98     3.  Δωρεές παγίων 483.822,95 483.822,95
     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 63.155.655,13 59.247.918,47 3.907.736,66 62.756.574,45 58.444.671,73 4.311.902,72     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 35.817.914,66 37.479.232,09
     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 7.323.755,69 6.337.610,73 986.144,96 7.323.755,69 6.236.463,28 1.087.292,41 37.135.312,98 38.796.630,41
     1δ. Μνημεία 366.766,34 136.940,56 229.825,78 366.766,34 120.774,88 245.991,46
     2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 36.217.399,71 - 36.217.399,71 36.217.399,71 - 36.217.399,71   IV. Αποτελέσματα εις νέο 
     3. Κτίρια και τεχνικά έργα 56.454.806,68 32.450.000,31 24.004.806,37 56.454.806,68 30.314.567,05 26.140.239,63         Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμα-πλεόνασμα) χρήσεως 393.677,08 -1.062.572,53
     3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.152.012,25 14.934,62 1.137.077,63 150.765,69 6.005,83 144.759,86         Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων (ελλειμμάτων) -5.450.018,25 -4.387.445,72
     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.593.043,16 2.068.840,88 524.202,28 2.559.275,51 1.999.133,96 560.141,55 -5.056.341,17 -5.450.018,25
     3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 12.035.374,11 4.493.329,57 7.542.044,54 11.336.834,86 3.986.039,93 7.350.794,93  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 134.950.649,94 136.218.290,29
     4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 887.629,64 610.426,26 277.203,38 865.412,56 571.126,41 294.286,15
     5.   Μεταφορικά μέσα 2.662.584,95 2.586.506,61 76.078,34 2.612.009,95 2.576.096,21 35.913,74 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.587.031,75 2.291.335,94 295.695,81 2.435.193,54 2.229.443,94 205.749,60   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 12.353.087,34 - 12.353.087,34 13.303.640,91 - 13.303.640,91       2.   Δάνεια τραπεζών 11.922.119,81 12.701.077,49
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 249.084.862,04 115.586.049,68 133.498.812,36 247.368.021,69 111.685.734,02 135.682.287,67       3.   Δάνεια Ταμιευτηρίων 3.165.217,17 3.208.605,77

 15.087.336,98 15.909.683,26
 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 3.700.422,64 3.700.422,64  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
           Μείον: Οφειλόμενες δόσεις 45.000,00 45.000,00      1. Προμηθευτές 2.703.698,90 2.110.000,50
                     Προβλέψεις υποτιμήσεως 145.919,75 190.919,75 3.509.502,89 145.919,75 190.919,75 3.509.502,89      5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 100.901,81 433.006,74
     2.   Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 28.336,84 38.750,20      6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 87.408,88 504.398,97
     3.   Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14.925,00 14.925,00      7. Μακρ/εσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 890.247,03 885.658,87

3.552.764,73 3.563.178,09      8. Πιστωτές διάφοροι 1.154.733,83 2.092.246,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 137.051.577,09 139.245.465,76 4.936.990,45 6.025.311,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 20.024.327,43 21.934.994,45
   Ι. Αποθέματα
      4.  Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων
           αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 7.848,77 1.580,62

7.848,77 1.580,62
   ΙΙ. Απαιτήσεις
      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 11.080.065,41 10.897.997,04
      5.   Χρεώστες διάφοροι 1.315.342,17 1.547.515,56
      6.   Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 1.360,00 1.360,00

12.396.767,58 12.446.872,60

  ΙV. Διαθέσιμα   
      1. Ταμείο 12.054,02 12.463,09
      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.456.239,16 8.020.662,40

5.468.293,18 8.033.125,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 17.872.909,53 20.481.578,71

  
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
   2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 886.194,69 796.061,79      1. Έσοδα επομένων χρήσεων 850.155,17 2.330.189,71
   3. Λοιποί μεταβατικοι λογαριασμοί ενεργητικού 1.178,26 1.178,26      2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 542.569,42 542.569,42

887.372,95 797.240,05 1.392.724,59 2.872.759,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 156.367.701,96 161.026.043,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 156.367.701,96 161.026.043,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 37.261.099,66 40.061.180,10       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 37.261.099,66 40.061.180,10

37.261.099,66 40.061.180,10 37.261.099,66 40.061.180,10

Ποσά Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2021 χρήσεως 2020
   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.752.325,17 5.255.586,13 Καθαρά αποτελέσματα(Πλεόνασμα-Έλλειμμα) χρήσεως 393.677,08 -1.062.572,53
   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 367.433,98 392.037,55 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλείμματα) προηγούμενων χρήσεων -5.450.018,25 -4.387.445,72
   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 10.912.947,53 10.070.544,86 Αποτελέσματα (Έλλειμμα) εις νέον -5.056.341,17 -5.450.018,25
   Σύνολο 16.032.706,68 15.718.168,54
   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 21.694.880,14 20.576.620,68
   Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -5.662.173,46 -4.858.452,14
   Πλέον: Αλλα έσοδα 6.958.703,84 5.074.927,79
   Σύνολο 1.296.530,38 216.475,65
   Μείον:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.194.466,52 3.680.996,95
                 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 117.810,03 4.312.276,55 39.228,91 3.720.225,86
   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.015.746,17 -3.503.750,21
                Πλέον:  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 25.412,93 25.412,93 35.360,91 35.360,91

   Μείον:   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 542.231,48 542.231,48 -516.818,55 600.011,50 600.011,50 -564.650,59
   Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.532.564,72 -4.068.400,80
   ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
                 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.108.089,02 3.113.780,40
                 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.259.508,41 4.367.597,43 1.064.734,85 4.178.515,25
     Μείον: 
                1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα 384,43 550,94
                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 408.467,00 408.851,43 3.958.746,00 1.119.270,56 1.119.821,50 3.058.693,75
   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Έλλειμμα-Πλεόνασμα) 426.181,28 -1.009.707,05
  Μείον:     Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.013.098,04 4.830.550,07
                 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.013.098,04 0,00 4.830.550,07 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 426.181,28 -1.009.707,05
  Μείον: 
  Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Εσόδων Ο.Τ.Α. 32.504,20 52.865,48
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 393.677,08 -1.062.572,53

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΝ-340888

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
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Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΣΙΤΟΤΕΛΗΣ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Αθανάσιος Γ. Χιώλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27661

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καρδίτσας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας
“Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Καρδίτσας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και τηχρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους συνολικού ποσού ευρώ 10.068 χιλ. περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από την μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών η οποία κατά την εκτίμηση μας πρέπει να ανέρχεται σε ποσό ευρώ 6.400 χιλ.
περίπου. Λόγω μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων απόπώληση αγαθών και υπηρεσιών, τα Ιδία Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 6.400 χιλ. περίπου, και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 308 χιλ. περίπου.
2) Στον λογαριασμό του Παθητικού Δ.2. «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ποσό αξίας ευρώ 502.038,90, το οποίο προέρχεται από τη χρήση 2005 και φέρεται να αφορά σε εισπραγμένες επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο προς απόδοση του σε Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες τους. Κατά τη γνώμη μας, όπως αναφέρεται και στις Εκθέσεις Ελέγχου των προηγούμενων
χρήσεων, η προς απόδοση εν λόγω επιχορήγηση πρέπει να επανεξεταστεί και να μειωθεί ανάλογα με τις σχετικές δαπάνες (πληρωμές) που στο εν λόγω χρονικό διάστημα πραγματοποίησε ο Δήμος για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
3) Δε σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.067 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και τα Ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται μειωμένα κατά ποσό ευρώ 1.067 χιλ. περίπου, και τα αποτελέσματα της χρήσης μειωμένα κατά
ποσό ευρώ 29,7 χιλ. περίπου.
4) Δεν λήφθηκε η σχετική επιστολή του Νομικού Συμβούλου για την ύπαρξη ή μη αγωγών τρίτων κατά αυτού ή τυχόν άλλων δικαστικών υποθέσεων. Για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις από νομικές διεκδικήσεις τρίτων, τις οποίες εμείς δεν έχουμε τηδυνατότητα να προσδιορίσουμε, η επιχείρηση δεν έχει σχηματίσει καμία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1) Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας από τις φορολογικές αρχές, για τους έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους, και για την φορολογία χαρτοσήμου, καθώς και για την φορολογία εισοδήματος για τις χρήσεις 2017 έως και 2021. Κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου για τις εν λόγω χρήσεις.
2) Ο Δήμος στη χρήση 2021, όπως και στις προηγούμενες, δεν τήρησε την αναλυτική λογιστική (κοστολόγηση), κυρίως λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στην μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Η μη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής είχε ως αποτέλεσμα, τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους των βασικών λειτουργειών που
εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως (κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, κόστος διοίκησης, κόστος δημοσίων σχέσεων), για τον οποίο ακολουθήθηκαν οι ίδιες με την προηγούμενη χρήση αρχές, αλλά και την αδυναμία συσχέτισης κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη.
3) Δεν ενημερώθηκαν ορθά οι λογαριασμοί τάξεως του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Π.Δ. 315/1999, σε ότι αφορά τις ληφθείσες και παρασχεθείσες εγγυήσεις από το Δήμο, τις τυχόν επιβληθείσες και αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις επί στοιχείων ενεργητικού, την εξέλιξη των αναλαμβανόμενων συμβάσεων, τα τυχόν αλλότρια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από το Δήμο ή του Δήμου από τρίτους, κ.λπ.
4) Μεταξύ των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέσαμε, περιλαμβάνονται και οι επιβεβαιώσεις κονδυλίων με απευθείας αλληλογραφία προς τους συναλλασσόμενους του Δήμου. Λόγω της ταχείας ολοκλήρωσης του ελέγχου, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων τους καθότι πλήθος από αυτές απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα, ορισμένες από τις διαδικασίες που από τη φύση τους είναι χρονοβόρες δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός των διαδικασιών επιβεβαίωσης εφαρμόσαμε και εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες. Εφόσον από την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιβεβαίωσης προκύψουν σημαντικά ζητήματα θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου.
5) Σε αυτή την Έκθεση Ελέγχου εμφανίζονται μόνο τα πολύ σημαντικά ευρήματα μας, με συνοπτικό τρόπο. Οι χρήστες της έκθεσης θα πρέπει να μελετήσουν και την «Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου» που περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα ευρήματα μας, πλήθος άλλων πληροφοριών, καθώς και προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίσαμε, Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με
τα θέματα αυτά.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον
του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
-Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που
οφείλεται σε απάτηείναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτημπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
-Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλωνγια τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
-Αξιολογούμε την καταλληλόλητα τωνλογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τηΔιοίκηση.
-Αξιολογούμε τησυνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα μετρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλωνθεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 και τα άρθρα 40 του Ν.4735/2020, η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εγκρίνει τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα 
Χρήσεως, καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού, και μαζί με την Έκθεση της, 
τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.  
 
Η κλειόμενη χρήση 2021, αποτελεί ακόμη μια σημαντική χρονιά για την εξέλιξη της 
παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών, της διπλογραφικής τήρησης των 
βιβλίων, και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας.   
 
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται, στις επόμενες 
παραγράφους της παρούσας έκθεσης, που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε, 
αποτελεί την δέκατη κατά σειρά, μετά την δημιουργία του νέου Καλλικρατικού 
Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην 
Καποδιστριακών Δήμων, Καρδίτσας, Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και 
Μητρόπολης.  
 
Από την δημιουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου, έχουμε παράλληλα, την 
αδιάλειπτη,  συνεχή εφαρμογή και παρακολούθηση του Διπλογραφικού Λογιστικού 
Συστήματος, το οποίο επιτρέπει στο Δήμο, τόσο την σωστή παρακολούθηση της 
πορείας των οικονομικών στοιχείων του, αλλά και την ορθή εκτέλεση και 
παρακολούθηση του προϋπολογισμού του. 
 
Η εξέλιξη των οργανικών και τακτικών εσόδων του Δήμου ήταν σε γενικές γραμμές 
θετική με οριακή αύξηση των οργανικών του εσόδων, και με μεγαλύτερη αύξηση 
των  οργανικών εξόδων και αναλώσεων αποθεμάτων. Οι αυξήσεις στα οργανικά 
έσοδα προήρθαν σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση των εσόδων 
επιχορηγήσεων, ενώ σε όλα τα άλλα οργανικά έσοδα έχουμε μείωση απόρροια της 
πανδημίας covid-19 η οποία επηρέασε το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ενώ 
στις λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν όπως αναφέραμε οριακά αυξητικά, αλλά 
σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή της χρονιάς. Η 
πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου αν και μεταβλήθηκε ο δείκτης του κυκλοφορούν 
ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, βρίσκεται ακόμη σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ στην τρέχουσα χρήση, δεν λήφθηκε κάποιο νέο δάνειο, 
και παράλληλα για μια ακόμη χρονιά υπήρξε έστω και οριακή, τόσο μείωση του 
ύψους των οφειλόμενων δανείων, όσο και των τόκων που καταβλήθηκαν από το 
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Δήμο. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι είχαμε σημαντικού ύψους εξοφλήσεις σε 
υπόλοιπα Προμηθευτών από προηγούμενες χρήσεις. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά  την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των 
μελών, προέλεγξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που 
υπέβαλε η Ταμίας και αποφασίζει: 
 

α. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό 
πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, και εκθέτει 
τα παρακάτω στοιχεία: 
 
β.  Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους 
Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει 
τα παρακάτω στοιχεία: 
 

Α. Επί του Απολογισμού του έτους 2021 
 
Έσοδα 
 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
Προηγούμενης Χρήσης Πρόπολη/ντα Βεβαιωθέντα Παραγραφές-

Διαγραφές Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

Τακτικά 2.307.019,48 2.307.019,48 0,00 2.307.019,48 0,00 
Έκτακτα Ανειδίκευτα 0,00 0,00 0,00 679.065,17 0,00 
Έκτακτα Ειδικευμένα 5.726.106,01 5.726.106,01 0,00 5.726.106,01 0,00 
Σύνολο Α 8.057.677,49 8.033.125,49 0,00 8.033.125,49 0,00 

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Παραγραφές-
Διαγραφές Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 

υπόλοιπα 

Τακτικά 30.682.173,74 25.187.971,46 0,00 15.653.011,57 9.534.959,89 
Έκτακτα 41.598.014,04 15.160.624,55 0,00 13.574.962,60 1.585.661,95 
Σύνολο Β 72.280.187,78 40.348.596,01 0,00 29.227.974,17 11.120.621,84 
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 80.337.865,27 48.381.721,50 0,00 37.261.099,66 11.120.621,84 

 
Δαπάνες Χρήσης 
 

Είδος 
Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες  Αδιάθετες 

πιστώσεις Δαπάνης 
Σύνολο Δαπανών 80.202.419,46 31.792.806,48 31.792.806,48 48.409.612,98 
Αποθεματικό 135.445,81 0,00 0,00 135.445,81 
Σύνολο 80.337.865,27 31.792.806,48 31.792.806,48 48.545.058,79 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971



 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 3 

Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 
 

Περιγραφή Τακτικά Έκτακτα 
Ανειδίκευτα 

Έκτακτα 
Ειδικευμένα Σύνολο 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προηγούμενης 
χρήσης 2.307.019,48 0,00 5.726.106,01 8.033.125,49 
Εισπράξεις 2021 15.653.011,57 2.088.930,90 11.486.031,70 29.227.974,17 
Πληρωμές 2021 17.035.041,00 1.676.226,79 13.081.538,69 31.792.806,48 
Χρηματικό 
υπόλοιπο 31-12-
2021 

924.990,05 412.704,11 4.130.599,02 5.468.293,18 

 
 
Β. Επί του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως  του έτους 2021 
 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπόσβ.αξία 
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 5.606.690,97  5.050.848,58  555.842,39 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 249.084.862,04  115.586.049,68  133.498.812,36 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    3.552.764,73 

      
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Ι. Αποθέματα     7.848,77 

ΙΙ. Απαιτήσεις     12.396.767,58 

ΙV. Διαθέσιμα     5.468.293,18 

      
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     887.372,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)     156.367.701,96 

      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
      
Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
  Ι.  Κεφάλαιο      102.871.678,13 

 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις     37.135.312,98 

IV. Αποτελέσματα εις νέο      -5.056.341,17 

      
Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     15.087.336,98 

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     4.936.990,45 

      
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ     1.392.724,59 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)     156.367.701,96 
 
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2021 
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1. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου Καρδίτσας της 31.12.2021 η αξία 
κτήσεως του συνόλου των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ανέρχεται  στο ποσό των €  
249.084.862,04 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 115.586.049,68  η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ποσό € 133.498.812,36 . 
 
Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως αφορούν σε λογισμικά προγράμματα, λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως και μελέτες πάσης φύσεως, οι αξία κτήσεως τους ανέρχεται € 
5.606.690,97, και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 5.050.848,58, η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ποσό € 555.842,39. 
 
Το σύνολο της αξίας κτήσεως σε τίτλους πάγιας επένδυσης (διάφορες συμμετοχές 
του Δήμου),όπως διαμορφώθηκαν μετά την αποτίμηση τους στην ελεγχόμενη 
χρήση, ανέρχεται σε ποσό € 3.700.422,64 και αφαιρουμένων των σωρευμένων 
σχηματισμένων αρνητικών προβλέψεων έως και την 31.12.2021 ποσού € 
145.919,75 και των οφειλόμενων δόσεων ποσού € 45.000,00 η τελική αποτιμημένη 
αξία τους διαμορφώνεται σε ποσό € 3.509.502,89. Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
ποσό €  28.336,84 αφορούν σε απαιτήσεις που οφείλονται από την 1.1.2023 και 
μετά και οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσό € 14.925,00 αφορούν σε 
δοσμένες εγγυήσεις. 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο των Μακροπρόθεσμων Δανείων του Δήμου κατά την 31.12.2021, που 
αφορά στο σύνολο του, σε δάνεια ληφθέντα σε προηγούμενες χρήσεις από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Alpha Bank και την Τράπεζα 
Πειραιώς, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 15.977.584,01, από τα οποία ποσό € 
€ 15.087.336,98 αφορούν το μακροπρόθεσμο τμήμα των δανείων, που θα 
καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως 2022, συγκεκριμένα μετά την 
1/1/2023, και ποσό € 890.247,03 αφορούν το βραχυπρόθεσμο τμήμα δηλαδή 
εκείνες τις δόσεις κεφαλαίου των δανείων, που θα καταβληθούν στην επόμενη 
χρήση 2022. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που αφορούν σε 
προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, Ελληνικό Δημόσιο για φόρους και αποδόσεις 
κρατήσεων, το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων, και λοιπούς 
πιστωτές και τρίτους, ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 4.936.990,45, σημαντικά 
αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, όπου ανέρχονταν σε ποσό ευρώ € 
6.025.311,19. Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, που αφορούν σε 
απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε δημότες και τρίτους, 
προκαταβολή φόρου εισοδήματος, και διάφορους χρεώστες, ανέρχονται συνολικά 
στο ποσό των  € 12.396.767,58 , αποκαλύπτοντας μεν την συμπίεση ρευστότητας, 
αλλά υπερκαλύπτοντας τις αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, και αν 
ληφθεί υπόψη το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ο δείκτης αυτός 
προσεγγίζει το 3, έστω και αν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
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3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά την 31.12.2021, ανέρχεται 
στο ποσό των € 5.468.293,18, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση,  και αφορά εξολοκλήρου σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, σε 
λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος σε διάφορες συνεργαζόμενες τράπεζες, καθώς 
και τα μετρητά που  βρίσκονταν στο ταμείο του κατά την 31.12.2021 . 
 
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
 
Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού συνολικού ποσού € 887.372,95, αφορούν 
κατά ποσό € 886.194,69 σε έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, και κατά ποσό € 1.178,26 
σε λοιπούς μεατβατικούς λογαριασμούς.  

 
5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Η ανάλυση των εσόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής: Τα συνολικά οργανικά 
έσοδα του Δήμου (Κωδ.70-76) της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό € 
23.016.823,45 έναντι ποσού € 20.828.457,24 της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή 
παρουσίασαν μια  σημαντική αύξηση, δεδομένων των άσχημων συνθηκών που 
επικρατούσαν ΙΑΝΟΣ και πανδημία Covid-19, σε ποσοστό 10,51%, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση 2020.  Στο προαναφερθέν  ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα & 
ανόργανα έσοδα (Κωδ. 81.01) ποσού € 3.106.397,86 και τα έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων  (Κωδ. 82.01 & 82.07) ποσού  € 1.261.199,57, τότε τα συνολικά έσοδα του 
Δήμου, οργανικά και έκτακτα ανήλθαν σε ποσό €  27.384.420,88, παρουσιάζοντας 
τελική αύξηση, σχετικά σημαντική αν λάβουμε υπόψη, όπως προαναφέραμε και 
απραπάνω, τις ιδιαιτερότητες της κλειόμενης χρήσεως λόγω της πανδημίας του 
Covid-19 και τις καταστροφές του Ιανού, σε ποσοστό 9,51%, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση 2019. Παρατίθετε στην συνέχεια πίνακας με τα συγκριτικά 
στοιχεία της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ   Χρήση 2021 Χρήση 2020 Μεταβολή 
% 

70 Πωλήσεις προϊόντων € 1.937,36 8.320,15 -76,71% 
71 Πωλήσεις προϊόντων € 15.251,34 8.453,42 80,42% 

72 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-
τέλη-πρόστιμα και 
προσαυξήσεις 

€ 367.433,98 392.037,55 -6,28% 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
(ανταποδοτικά τέλη κλπ.) € 4.735.136,47 5.238.812,56 -9,61% 

74 Επιχορηγήσεις € 17.852.326,65 15.131.825,21 17,98% 

75 Έσοδα παρεπόμενων 
ασχολιών € 19.324,72 13.647,44 41,60% 
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76 Έσοδα κεφαλαίων € 25.412,93 35.360,91 -28,13% 
  Σύνολο Οργανικών Εσόδων € 23.016.823,45 20.828.457,24 10,51% 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 3.106.397,86 3.113.780,40 -0,24% 

82.01 Έσοδα προηγουμένων 
χρήσεων € 1.261.199,57 1.064.734,85 18,45% 

  Σύνολο ανόργανων εσόδων € 4.367.597,43 4.178.515,25 4,53% 
  Γενικό Σύνολο Εσόδων € 27.384.420,88 25.006.972,49 9,51% 

 
6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής: Τα συνολικά οργανικά 
έξοδα του Δήμου μαζί με τις αναλώσεις αποθεμάτων (Κωδ.60-68 και Κωδ. 24-26) 
της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό € 25.532.118,74 έναντι ποσού € 
24.896.858,04 της προηγούμενης χρήσης δηλαδή εμφάνισαν μια αύξηση σε 
ποσοστό 7,31%. Στο προαναφερθέν παραπάνω συνολικό ποσό αν προστεθούν τα 
έκτακτα & ανόργανα έξοδα (Κωδ. 81.00) ποσού €  384,43,  καθώς και τα έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (Κωδ.82.00) ποσού €  408.467,00, τότε τα συνολικά έξοδα-
δαπάνες του Δήμου ανήλθαν σε ποσό €  26.966.088,37, παρουσιάζοντας τελική 
αύξηση σε ποσοστό 3,65%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2020. Παρατίθετε 
στην συνέχεια πίνακας με τα συγκριτικά στοιχεία της τρέχουσας και της 
προηγούμενης χρήσης. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ   Χρήση 2021 Χρήση 2020 Μεταβολή 
% 

60 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού € 10.886.864,26 10.065.829,38 8,16% 

61 Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων € 634.558,35 571.451,93 11,04% 

62 Παροχές τρίτων € 5.431.293,54 3.068.715,46 76,99% 
63 Φόροι-Τέλη € 68.991,89 83.515,68 -17,39% 
64 Διάφορα έξοδα          € 2.445.081,18 2.972.989,85 -17,76% 

65 Τόκοι και συναφή 
έξοδα € 532.231,48 600.011,50 -11,30% 

66 
Αποσβέσεις παγίων 
στοιχείων ενσωμ. στο 
λειτουργικό  κόστος 

€ 4.013.098,04 4.830.550,07 -16,92% 

67 
Χορηγήσεις-
επιχορηγήσεις-
Επιδοτήσεις 

€ 1.520.000,00 1.599.526,66 -4,97% 

68 Προβλέψεις 
εκμεταλλεύσεως € 0,00 0,00 0,00% 
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  Σύνολο Οργανικών 
εξόδων € 25.532.118,74 23.792.590,53 7,31% 

24 Αναλώσεις υλικών 
κατασκευής € 15.699,60 34.056,84 0,00% 

25 Αναλώσιμα € 715.284,10 780.364,55 -8,34% 
26 Ανταλλακτικά παγίων € 286.285,73 289.846,12 -1,23% 
  Σύνολο Αναλώσεων € 1.017.269,43 1.104.267,51 -7,88% 

  Σύνολο Οργανικών 
εξόδων & αναλώσεων € 26.549.388,17 24.896.858,04 6,64% 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα € 384,43 550,94 -99,33% 

82.00 Έξοδα προηγουμένων 
χρήσεων € 408.467,00 1.119.270,56 551,93% 

  Σύνολο Έκτακτων 
εξόδων € 408.851,43 1.119.821,50 -63,49% 

  Γενικό Σύνολο € 26.958.239,60 26.016.679,54 3,62% 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει μια εικόνα σταθεροποίησης και περιορισμού της 
αύξησης των δαπανών σε φυσιολογικά επίπεδα, συναρτόμενα σε σχέση με τα 
οργανικά έσοδα του Δήμου τα οποία ήταν σε ανάλογο περίπου βαθμό αυξημένα σε 
σχέση τόσο με τις δαπάνες όσο και με τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης. 

 
8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για την κλειόμενη χρήση ανήλθε σε ποσό € 
21.694.880,14, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των € 
4.194.466,52, ενώ τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων σε ποσό € 117.810,03 ,  
και τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε ποσό € 542.231,48 . 
 
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, 
χρηματοοικονομικών, καθώς και οι αναλώσεις ανέρχονται σε ποσό € 26.549.388,17, 
τα οποία μαζί με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα καθώς και τα έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ποσού €  408.851,43, αποτελούν τα συνολικά 
έξοδα της χρήσης συνολικού ποσού  € 26.958.239,60, έναντι συνολικού ποσού € 
26.016.679,54  των αντίστοιχων συνολικών εσόδων (οργανικών και ανόργανων) της 
προηγούμενης χρήσης  2020.  
 
Η διαφορά των συνολικών εσόδων της τρέχουσας χρήσης ποσού € 27.384.420,88 
μείον τα συνολικά έξοδα της κλειόμενης χρήσης ποσού € 26.958.239,60, αποτελεί 
το Πλεόνασμα (κέρδος) της κλεισμένης χρήσεως που ανέρχεται στο ποσό των €  
426.181,28 . Τέλος, αφαιρώντας το φόρο εισοδήματος για τα ειδικά έσοδα του 
Δήμου, ποσό € 32.504,28, το καθαρό κέρδος  της κλειόμενης χρήσης 2021 ανέρχεται 
σε ποσό  € 393.677,08, έναντι ελλείματος ποσού € -1.062.572,53, στην 
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προηγούμενη χρήση, αποτυπώνοντας την μικρότερη αύξηση των εσόδων σε σχέση 
με τις δαπάνες. 
 
9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

Οι λογαριασμοί τάξεως του ενεργητικού και του παθητικού ποσού € 37.261.099,66 
 αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 
 
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το κεφάλαιο του Δήμου συνολικού ποσού € 102.871.678,13, αφορά τη διαφορά 
μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού, μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά 
την απογραφή έναρξης των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Δήμου 
κατά την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης» την 1.1.2011, καθώς και 
των μετέπειτα έκτακτων επιχορηγήσεων που έλαβε ο Δήμος σε προηγούμενες 
χρήσεις για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες δεν εμφανίζονται στις 
επιχορηγήσεις, αλλά στο κεφάλαιο του, πλέον των τυχόν διορθώσεων της αρχικής 
απογραφής σε επόμενες της απογραφής χρήσεις.  
 
11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
 

Τα αποθεματικά κεφάλαια συνολικού ποσού € 37.135.312,98 , αφορούν κατά ποσό € 
833.575,37, σε σωρευτικό σχηματισμένο αποθεματικό από αποτίμηση τίτλων 
συμμετοχών στην τρέχουσα αξία τους (θετικές αποτιμήσεις), κατά ποσό € 
483.822,95, σε αποθεματικό που σχηματίσθηκε σε προηγούμενες χρήσεις και αφορά 
σε δωρεές ενσώματων και ασώματων παγίων και τίτλους συμμετοχών, και κατά ποσό 
€ 37.479.232,09, που αφορά στο αναπόσβεστο μέρος των επιχορηγήσεων που 
λήφθηκαν στην τρέχουσα και σε προηγούμενες χρήσεις για την διενέργεια 
επενδύσεων. Τέλος, σε ότι αφορά το υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο ποσού €  -
5.056.341,17, αφορά στο σωρευμένο έλλειμμα του Δήμου που δημιουργήθηκε μετά 
και την διάθεση των αποτελεσμάτων (πελόνασμα) και της κλειόμενης χρήσης 2020. 
Συγκεκριμένα ποσό € -5.450.018,25 , σωρευμένο έλλειμμα έως και 31.12.2020, 
πλέον ποσό € - 1.062.572,53, το πλεόνασμα της κλειόμενης χρήσεως 2021. 
 
12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

Το σύνολο του λογαριασμού εμφανίζει συνολικό ποσό ευρώ € 1.392.724,59 
, το οποίο αφορά: 

Έσοδα επόμενων χρήσεων ποσού € 850.155,17. 
- Έξοδα χρήσεως δουλευμένα – πληρωτέα ποσού € 542.569,42. 
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Μετά τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε παρακαλούμε να εγκρίνεται τις 
οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καρδίτσας για τη χρήση 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρδίτσα, 12 Δεκεμβρίου 2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
 
 

 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

(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. 

 
 

Δεν 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 
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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. 
 

(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 31.12.2021, αποτιμήθηκαν με βάση την 

τελευταία τιμή αγοράς τους. 
 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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 (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 

Υπόλ. 
31.12.2020 

Προσθήκες 
2021 

Μειώσεις 
2021 

Τακτ/σεις 
2021 

Υπόλ. 
31.12.2021 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
     

    4.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.439.825,55 166.865,42 0,00 0,00 5.606.690,97 

Σύνολο Α 5.439.825,55 166.865,42 0,00 0,00 5.606.690,97 

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 6.387.191,78 310.129,49 0,00 0,00 6.697.321,27 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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χρήσεως 

   1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 62.756.574,45 399.080,68 0,00 0,00 63.155.655,13 

   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 
36.217.399,71 0,00 0,00 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 
150.765,69 1.001.246,56 0,00 0,00 1.152.012,25 

   3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. κοινής χρήσεως 2.559.275,51 33.767,65 0,00 0,00 2.593.043,16 

   3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 
11.336.834,86 698.539,25 0,00 0,00 12.035.374,11 

   4.   Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις  865.412,56 22.217,08 0,00 0,00 887.629,64 

   5.   Μεταφορικά μέσα 2.612.009,95 50.575,00 0,00 0,00 2.662.584,95 

   6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.435.193,54 151.838,21 0,00 0,00 2.587.031,75 

   7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 13.303.640,91 1.520.077,19 2.470.630,76 0,00 12.353.087,34 

Σύνολο Β 247.368.021,69 4.187.471,11 2.470.630,76 0,00 249.084.862,04 

Σύνολο (Α+Β) 252.807.847,24 4.354.336,53 2.470.630,76 0,00 254.691.553,01 

 
 
 
 

  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

Υπόλ. 
31.12.2020 

Προσθήκες 
2021 

Μειώσεις 
2021 

Υπόλ. 
31.12.2021 

Υπόλ. 
31.12.2020 

Υπόλ. 
31.12.2021 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ         
    4.  Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως 
4.938.066,20 112.782,38 0,00 5.050.848,58 501.759,35 555.842,39 

Σύνολο Α 4.938.066,20 112.782,38 0,00 5.050.848,58 501.759,35 555.842,39 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις             

   1.   Γήπεδα – Οικόπεδα - - - - 44.598.394,02 44.598.394,02 

   1α. Πλατείες- Πάρκα-

Παιδότοποι κοινής χρήσεως 
5.201.410,80 146.794,93 0,00 5.348.205,73 1.185.780,98 1.349.115,54 

   1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής 

χρήσεως 
58.444.671,73 803.246,74 0,00 59.247.918,47 4.311.902,72 3.907.736,66 

   1γ.  Πεζοδρόμια κοινής 

χρήσεως 
6.236.463,28 101.147,45 0,00 6.337.610,73 1.087.292,41 986.144,96 

   1δ.  Μνημεία 120.774,88 16.165,68 0,00 136.940,56 245.991,46 229.825,78 

   2.  Ορυχεία, Μεταλλεία, 

Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 
- - - - 36.217.399,71 36.217.399,71 

   3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 30.314.567,05 2.135.433,26 0,00 32.450.000,31 26.140.239,63 24.004.806,37 

   3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις  

κοινής χρήσεως 
6.005,83 8.928,79 0,00 14.934,62 144.759,86 1.137.077,63 

   3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. 

κοινής χρήσεως 
1.999.133,96 69.706,92 0,00 2.068.840,88 560.141,55 524.202,28 

   3γ. Λοιπές μόνιμες 3.986.039,93 507.289,64 0,00 4.493.329,57 7.350.794,93 7.542.044,54 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 

   4.   Μηχανήματα-τεχνικές 

εγκαταστάσεις  
571.126,41 39.299,85 0,00 610.426,26 294.286,15 277.203,38 

   5.   Μεταφορικά μέσα 2.576.096,21 10.410,40 0,00 2.586.506,61 35.913,74 76.078,34 

   6.   Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 
2.229.443,94 61.892,00 0,00 2.291.335,94 205.749,60 295.695,81 

   7.   Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
- - - - 13.303.640,91 12.353.087,34 

Σύνολο Β 111.685.734,02 3.900.315,66 0,00 115.586.049,68 135.682.287,67 133.498.812,36 

Σύνολο (Α+Β) 116.623.800,22 4.013.098,04 0,00 120.636.898,26 136.184.047,02 134.054.654,75 
 

 
 
 

                           (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 
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 31.12.2021 συνολικού ποσού € 
5.606.690,97 αναλύονται ως εξής: 
 
 

Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο 31/12/2020 Προσθήκες  Μειώσεις  Υπόλοιπο 31/12/2021 2021 2021 
Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ 551.905,58 7.542,45 0,00 559.448,03 
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 
Πιστοποιήσεις 0,00 1.153,20 0,00 1.153,20 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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Λοιπές Μελέτες 738.425,50 157.542,78 0,00 895.968,28 
Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 4.098.512,74 626,99 0,00 4.099.139,73 
ΣΥΝΟΛΟ 5.439.825,55 166.865,42 0,00 5.606.690,97 

 
 
 

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: 
 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΜΕΤΟΧΗΣ 

Ποσοστό Συμμετοχής/Αριθμός 
Μετοχών 

Αξία συμμετοχής 
31/12/2020 

Σχηματισμένες προβλέψεις 
υποτίμησης  31/12/2020 

Αξία συμμετοχής 
31/12/2021 

Σχηματισμένες προβλέψεις 
υποτίμησης  31/12/2021 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) 26,56% 204.816,00 -51.186,02 204.816,00 -49.799,88 

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% 110.737,55 820.069,18 110.737,55 866.394,34 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. 99,92% 189.825,00 -37.383,40 189.825,00 -50.561,50 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ" 4,65% 65.000,00 -5.786,80 65.000,00 -5.919,25 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε.) 
99,80% 379.240,00 -45.414,13 379.240,00 -53.812,87 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

(Ε.Σ.Ε.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε.) 
1,20% 6.000,00 -6.149,40 6.000,00 -4.300,16 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε. 
  469,55 0,00 469,55 0,00 

            

ΣΥΝΟΛΟ   2.880.353,46 674.149,43 2.880.353,46 702.000,68 

Συνολο Αξίας Κτήσης 2.880.353,46 2.880.353,46 
Πλέον: Θετικές Προβλέψεις Αποτίμησης   820.069,18   866.394,34 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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Μείον: Αρνητικές Προβλέψεις Αποτίμησης   145.919,75   164.393,66 
Μείον: Οφειλόμενες Δόσεις 45.000,00 45.000,00 

Αποτιμημένο Υπόλοιπο 31-12-2019 & 31-12-2020 3.509.502,89 3.537.354,14 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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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 

Σχημαρισμένες 
Προβλέψεις 

έως 
31.12.2020 

Προηγούμενη 
Αξία 

Μετοχών 
Δήμου 

Καρδίτσας 

Πόσό για 
Αναπροσαρμογή 

- Πρόβλεψη 

Σχημαρισμένες 
Προβλέψεις 

έως 
31.12.2021 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΡΔΙΤΣΑΣ 

Α.Ε. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) 
68.272 26,55826% 204.816,00 0,00 0,00 155.016,11 -51.186,02 153.629,98 1.386,13 -49.799,89 

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 0,00 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) 

3.773 24,98675% 110.737,55 0,00 0,00 977.131,89 820.069,18 930.806,73 46.325,16 866.394,34 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. 12.655 99,92104% 189.825,00 0,00 0,00 139.263,50 -37.383,40 152.441,60 -13.178,10 -50.561,50 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2.000 4,65116% 20.000,00 45.000,00 45.000,00 14.080,75 -5.786,80 14.213,20 -132,45 -5.919,25 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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Ο.Τ.Α. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. (ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε.) 

37.924 99,80000% 379.240,00 0,00 0,00 325.427,13 -45.414,13 333.825,87 -8.398,74 -53.812,87 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

(Ε.Σ.Ε.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε.) 

6 1,20240% 6.000,00 0,00 0,00 1.699,83 -6.149,40 -149,40 1.849,23 -4.300,17 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

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

ΣΥΝΟΛΟ     2.835.353,46 45.000,00 45.000,00 3.537.354,13 674.149,43 3.509.502,89 27.851,24 702.000,67 

                2021 2020 
Συμψηφισμένα Σύνολα             3.582.354,13 3.554.502,89 

Μείον: Οφειλόμενες Δόσεις             45.000,00 45.000,00 

Αποτιμημένο Υπόλοιπο 31-12-2020 & 31-12-2021             3.537.354,13 3.509.502,89 

 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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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 31-12-2021 αποτιμήθηκαν με βάση 
την τιμή κτήσης τους. 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται κατά την 31-12-2021 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 
31.12.2021 

Δόσεις 
κεφαλαίου 

στη 
χρήση 
2022 

Δόσεις που 
λήγουν από 
1.1.2023 και 

μετά 

 
 

 
ALPHA BANK 989003019520008 4.993.540,50 721.957,68 4.271.582,82  

ALPHA BANK 989003394287500  529.393,22 6.000,00 523.393,22  

ALPHA BANK 989003394288204 342.994,16 6.000,00 336.994,16  

ALPHA BANK 989003394286807 6.686.900,11 6.000,00 6.680.900,11  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-033747-354 20.000,00 20.000,00 0,00  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-037627-027 128.249,50 19.000,00 109.249,50  

Σύνολο Δανείων Τραπεζών (Α) 12.701.077,49 778.957,68 11.922.119,81  

Τ.Π. & Δ   3.276.506,52 111.289,35 3.165.217,17  

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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Σύνολο Δανείων Ταμιευτηρίων (Β) 3.276.506,52 111.289,35 3.165.217,17  

Γενικό Σύνολο Μακροπρόθεσμων (Α+Β) 15.977.584,01 890.247,03 15.087.336,98  

 
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 31.12.2021, 
ποσού  € 3.165.217,17 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 31.12.2021 σε ποσό € 1.067.799,13 περίπου, το αντίστοιχο ποσό για 
την ημερομηνία 31.12.2020 σωρευτικά ανέρχονταν σε € 1.038.000,00 περίπου. 

 
 

8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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(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                                      €   1.773.567,64 
 

  Ανάλυση: 
 

 Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ποσό 
1. Έσοδα από χαρτόσημο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση € 56.069,71 
2. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού από Δ.Ε.Η. € 830.124,98 

  Σύνολο € 886.194,69 
 
Έσοδα επόμενων χρήσεων                                       €   850.155,17 

 

  Ανάλυση: 
 

  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή   Ποσό 
1. Κοινωνικό Παντοπωλείο - Φαρμακείο Δ. Καρδίτσας € 21.855,45 
2. Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα στήριξης ΡΟΜΑ € 20.971,71 
3. Πυροπροστασία € 15.355,83 
4. ΕΣΠΑ   Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί € 436.629,01 
5. Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ € 52.163,93 

6. Έσοδο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020. € 298.983,71 

7. Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων € 4.195,53 
  Σύνολο € 850.155,17 

 
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.  
 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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 Στους λογαριασμοί Τάξεως «Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» και 
«Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού», απεικονίζονται κατά ποσό € 37.261.099,66 τα 
ποσά του τελικώς διαμορφωμένου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων και του ταμειακού 
υπολοίπου, του έτους 2021, 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 2021 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των  € 377.536,86. 

              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 

 

ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩΕΗ-971
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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.  

 

 
Κατηγορία Προσωπικού/Χρήση  2021 2020 

    
(1) Μέσος όρος προσωπικού:  Άτομα 495 454 

    

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: Άτομα   

-Μόνιμο προσωπικό « 209 208 
-Μόνιμο αορίστου χρόνου « 163 174 
-Ειδικοί σύμβουλοι « 8 6 
-Με έμμισθη εντολή « 2 2 

-Πρακτική άσκηση φοιτητές- σπουδαστές (Μαθητεία) « 11 4 

-Ορισμένου χρόνου (σύμβαση έργου οκτάμηνο κλπ.) « 102 60 

Σύνολο Άτομα 495 454 

 
  (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 
    

   2021 

60.01  Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων € 3.845.420,69 

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου € 2.943.585,77 

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων € 678.143,80 

60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων επί σύμβαση εκτάκτων € 1.183.257,04 

60.05  Εργοδοτικές εισφορές Δήμων & Κοινοτήτων € 2.168.154,26 

60.06        Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                         €                   68.302,70 

 Σύνολο € 10.886.864,26 

 (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 
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προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν 
επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου. 
 
 

(1)   Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 3.108.089,02 

Ανάλυση:    

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων € 3.104.968,51 

Έσοδα από Απεργίες υπέρ Δήμου € 24,70 

Λοιπά Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα € 1.404,65 

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών  1.691,16 

Σύνολο € 3.108.089,02 

 
(2)   Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  € 384,43 

Ανάλυση:    

-Τόκοι υπερημερίας χρήσης € 384,43 

Σύνολο € 384,43 

 
 

(3)   Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  € 1.259.508,41 

Ανάλυση:    
-Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού € 502.705,55 
-Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώματα Αρδεύσεως € 159.181,83 

-Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας € 94.426,95 

-Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών € 99.880,17 

-Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα € 44.434,90 

-Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (ΠΟΕ) € 104.544,11 

-Έκτακτα γενικά έσοδα € 2.122,20 

-Μείωση Απαιτήσεων από Διαγραφές € 252.212,70 

Σύνολο € 1.259.508,41 

 
(4)   Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  € 408.467,00 

Ανάλυση:    
-Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων  € 179.761,33 

-Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων  € 53.740,00 

-Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ο.Ε.)  € 49.054,58 

-Αποζημιώσεις προς τρίτους  € 37.206,95 

-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών  € 29.390,14 

-Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 

(Π.Ο.Ε.) 
 € 26.838,85 

-Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων  € 14.997,81 

-Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών 

Λαικων αγορών 
 € 7927,43 

-Διαγραφή παραστατικών και μισθοδοτικών  € 4.193,12 

-Διάφορα έξοδα  € 3.721,87 

-Διαγραφές παραγραφές απο χρηματικούς 

καταλόγους 
 € 1.633,46 

-Διαγραφές παραγραφές απο χρηματικούς  € 1,46 
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καταλόγους Υδρεύσεως 

Σύνολο € 408.467,00 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρδίτσα, 16 Δεκεμβρίου 2022 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
    
    
    
    
    
    

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 
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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 16 
Δεκεμβρίου 2022. 
 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022 

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 
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