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                                                                                                               Εμπιστευτική   

 
                                                                                           Λάρισα, 19 Σεπτεμβρίου 2018 

 
Πρός 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κιλελέρ Νομού Λάρισας 

Κοινοποίηση: 
 Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου 
          Από την ισχύ του Ν. 3852/7.6.2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) άρθρο 266 παράγραφος 10, εφαρμόζονται  οι 

διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και κοινοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

        Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και κοινοτήτων συντάσσουν εκτός 

από τον Απολογισμό και τις εξής οικονομικές καταστάσεις: α) Ισολογισμό  τέλους χρήσης, β) κατάσταση  

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, γ) πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, δ) κατάσταση του 

λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως και δ) το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως.  

       Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, 

ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες 

ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις 

βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στην χορηγούμενη Έκθεση ελέγχου του, ο ορκωτός 

ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  

Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων 

κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των 

Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που 

έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων 

χρήσεως. 
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        Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6674/24.4.2018 απόφαση ανάθεσης, οριστήκαμε  ελεγκτές των 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 του Δήμου Κιλελέρ. 

        Η ευθύνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζει με 

πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Δήμου, βαρύνει τη διοίκηση και 

συγκεκριμένα την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης είναι μέλημα και ευθύνη της διοίκησης η επιλογή και 

εφαρμογή των πλέον κατάλληλων λογιστικών μεθόδων και αρχών, η σύννομη τήρηση των λογιστικών 

βιβλίων και στοιχείων, και ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

που να διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του «Δήμου». Σημειώνεται ότι, σε ορισμένα 

σημεία  της παρούσας έκθεσης, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου και 

της λογιστικής οργάνωσης του Δήμου, εάν και δεν αποτελεί πηγή ολοκληρωμένων προτάσεων για 

πιθανές βελτιώσεις στον εσωτερικό έλεγχο, κάτι που θα απαιτούσε να γίνει μία εξειδικευμένη έρευνα 

κατόπιν ειδικής εντολής.  

      Κατά τον έλεγχο μας, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι όλες οι συναλλαγές του Δήμου, έχουν 

καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και όλες οι ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τη 

διοίκηση και τα στελέχη της, ώστε να σχηματίσουμε, μαζί με την έρευνα των βιβλίων και στοιχείων, 

γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις. 

2. Σκοπός του ελέγχου  
       Βασικός σκοπός του ελέγχου  είναι  να επιτρέψει στον ελεγκτή να εκφράσει γνώμη, κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Δήμου και τα 

αποτελέσματα των εργασιών του, της χρήσης που έληξε την 31.12.2017, σύμφωνα με τα λογιστικά 

πρότυπα που προδιαγράφονται από την σχετική νομοθεσία και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη 

ατασθαλιών ή παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. 

3. Έκταση του ελέγχου 

         Ο έλεγχος μας σχεδιάστηκε σε δειγματοληπτική βάση, με βάση τον ισολογισμό και το λογαριασμό 

αποτελέσματα χρήσης και περιλαμβάνει: 

 Εξέταση σε δειγματοληπτική βάση των αποδεικτικών στοιχείων που τεκμηριώνουν τα ποσά και 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων της 

Διοίκησης του «Δήμου».  

 Αξιολόγηση της όλης παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

        Λόγω της φύσης των ελεγκτικών επαληθεύσεων και άλλων σύμφυτων περιορισμών ενός ελέγχου 

(δειγματοληπτική βάση) αλλά και της πιθανότητας ύπαρξης άλλων συμφυών περιοριστικών 

καταστάσεων (όπως π.χ. αλληλοσυγκρουόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες, πλαστογραφία κ.λπ.) που 

μπορεί να συναντηθούν σε οποιοδήποτε λογιστικό ή διαχειριστικό σύστημα υπάρχει κάποιος κίνδυνος 

ότι ακόμα και ουσιαστικές ανακρίβειες ίσως να παραμείνουν ανεξιχνίαστες ή είναι πιθανό να μη γίνει 

δυνατή η ανεύρεση σημαντικών λαθών, παραλείψεων, ατασθαλιών ή ακόμη και παρανόμων ενεργειών. 

Σημειώνουμε ότι, ο τακτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δεν υπεισέρχεται στη 
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σκοπιμότητα των οικονομικών πράξεων που ελέγχει, και η εμπλοκή του ελέγχου σε θέματα 

σκοπιμότητας θα συνιστούσε υποκατάσταση της διοίκησης στο έργο της. 

         Σε μία έκθεση σαν αυτή που ακολουθεί και προβλέπεται από το άρθρο 163 του  Δ.Κ.Κ. 

αναφέρονται συνήθως διάφορες πληροφορίες, παρατηρήσεις και αναγκαίες υποδείξεις. Ο ρόλος των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είναι να εντοπίζουν αδυναμίες, που τις περισσότερες φορές είναι 

λογιστικού  χαρακτήρα και να εισηγούνται την αντιμετώπιση τους, να βοηθούν δηλαδή στον 

εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μονάδων τις οποίες ελέγχουν. Στο πλήθος των ελεγχόμενων 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η διατύπωση παρατηρήσεων αυτής της φύσης ή 

παράθεσης πληροφοριών για να κατανοήσει ένας τρίτος καλύτερα το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, είναι μία συνήθης πρακτική. Δεν συνεπάγεται κατ΄ανάγκη, ότι η διοίκηση της μονάδας δεν 

επιτέλεσε σωστά το έργο της και επομένως αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται με μεγάλη 

σοβαρότητα. 

4. Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

        Ο ασκούμενος από το Ε.Σ. προληπτικός έλεγχος διενεργείται από 1/1/2012 σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα επί δαπανών ΟΤΑ α΄βαθμού (Δήμων) από του 

ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω. Κατ΄εξαίρεση, δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από 

συμβάσεις δημοσίων έργων, μελετών ή προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατικό προυπολογισμό που 

υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου, ελέγχονται προληπτικά, κατά την υποβολή του 

πρώτου λογαριασμού και μόνο ανεξαρτήτως ποσού. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχονται και οι τυχόν 

παρατάσεις και ανανεώσεις των συμβάσεων, καθώς και οι συμπληρωματικές συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και έργων. Ελέγχονται επίσης προληπτικά, ανεξαρτήτων ποσού οι δαπάνες 

για:α)μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού και μόνο όσον αφορά στο πρώτο χρηματικό ένταλμα, 

β)πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες και αποζημιώσεις για κάθε αιτία) και γ) επιχορηγήσεις σε ΝΠΙΔ. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν καταλαμβάνουν δαπάνες οι οποίες, με ειδικές διατάξεις, έχουν εξαιρεθεί από 

τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως:  

i) δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποδοχών καθώς και των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης των 

τακτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των  έμμισθων δικηγόρων, και των με σύμβαση αορίστου 

χρόνου, πλην των πρόσθετων αμοιβών και της μισθοδοσίας του πρώτου μηνός εκείνων που διορίζονται 

ή μονιμοποιούνται,  

ii) δαπάνες απόδοσης των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων (ασφαλιστικών εισφορών, φόρων 

κ.λ.π.),  

iii) περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, εκτός από εκείνες που καταβάλλονται 

για πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης,  

ιv) δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερής τηλεφωνίας, 

v) τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, τα τοκοχρεολύσια των δανείων, τα έξοδα υποχρεωτικής από το 

νόμο ασφάλισης οχημάτων, οι δαπάνες εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, οι δαπάνες 
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απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων και των δημαρχιακών 

επιτροπών. 

     Σύμφωνα με το άρθρο 276 του Ν. 3852/2010 από το Ε.Σ. διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός 

έλεγχος των λογαριασμών των δήμων. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν 

από το δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού 

ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή 

θεματικός και συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης. Ο κατασταλτικός 

έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποστολής του απολογισμού 

ή ισολογισμού του υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο. 

        Ο συνοπτικός Ισολογισμός του Δήμου και η κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση 2016, καθώς 

και οι μεταβολές τους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015 έχουν  ως εξής:  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2017 Μεταβολή 
% 

Μεταβολής 

Σχέση με το 
Συνολικό  

Ενεργητικό 
Έξοδα εγκατάστασης 440.737,96 359.670,21 -81.067,75 -18,39% 0,52% 

Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις 64.249.661,16 63.084.448,82 -1.165.212,34 -1,81% 92,54% 

Συμμετοχές και άλλες 
μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 22.782,54 22.782,54 0,00 0,00% 0,03% 

Σύνολο Παγίου 
Ενεργητικού 64.272.443,70 63.107.231,36 -1.165.212,34 -1,81% 92,57% 

Απαιτήσεις  2.141.246,43 2.558.456,53 417.210,10 19,48% 3,75% 

Διαθέσιμα 2.702.123,59 2.070.535,95 -631.587,63 -23,37% 3,03% 

Σύνολο 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 4.843.370,02 4.628.992,48 -214.377,54 -4,42% 6,79% 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού 79.516,31 75.644,76 -3.871,55 -4,86% 0,12% 

Σύνολο Ενεργητικού 69.636.067,99 68.171.538,81 -1.464.529,18 -2,10% 100% 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2016 2017 Μεταβολή 
% 

Μεταβολής 

Σχέση με το 
Συνολικό  
Παθητικό 

Κεφάλαιο 53.253.063,65 53.432.701,76 179.638,11 0,33% 78,38% 

Δωρεές Παγίων 41.871,96 41.871,96 0,00 0,00% 0,06% 

Επιχορηγήσεις 15.630.615,29 14.786.266,60 -844.348,69 -5,40% 21,69% 

Αποτελέσματα εις 
νέον -2.191.890,90 -2.760.714,71 568.823,81 25,95% 4,05% 

Καθαρή Θέση 66.733.660,00 65.500.125,61 -1.233.534,39 -1,85% 96,08% 

Προβλέψεις 74.587,94 75.646,63 1.058,69 1,42% 0,11% 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 1.851.417,95 1.771.849,30 -79.568,65 4,30% 2,60% 

Υποχρεώσεις σε 
προμηθευτές 710.101,90 624.884,45 -85.217,45 -12,00% 0,92% 

Λοιπές βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις 263.572,36 196.302,98 -67.269,38 -25,52% 0,28% 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 2.825.092,21 2.593.036,73 -232.055,48 -8,21% 3,80% 

Μεταβατικοί 
λογ/σμοί 
Παθητικού 2.727,84 2.727,84 0,00 % 0,01% 

Σύνολο Παθητικού 69.636.067,99 68.171.538,81 -1.464.529,18 % 100% 

 

Η συνολική μεταβολή (μείωση) του ενεργητικού και του παθητικού ήταν της τάξης των 1.464.529,18 €.  
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Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώματων ακινητοποιήσεων μειώθηκε κατά -1.165.212,34 € (-1,81%) 

και προέκυψε από την αύξηση των επενδύσεων σε πάγια κατά 817.951,33 € και την μείωση λόγω των 

αποσβέσεων κατά 1.983.163,67 €. Το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε κατά 631.587,64 € και 

προέκυψε από την μείωση των διαθεσίμων κατά  -631.587,63 € και την αύξηση των απαιτήσεων κατά 

417.210,10 €. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 232.055,48 € (-8,21%). 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 2017 Μεταβολή 

Κύκλος εργασιών (Έσοδα) 7.067.527,76 6.477.180,35 -590.347,41 

Κόστος αγαθών-υπηρεσιών -7.254.881,14 -7.700.203,90 445.322,76 

Μικτά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης -187.353,38 -1.223.023,55 1.035.670,17 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 11.813,33 5.018,52 -6.794,81 

Σύνολο -175.540,05 -1.218.005,03 1.042.464,98 

Σύνολο εξόδων διοικητικής και 
δημοσίων σχέσεων λειτουργίας -1.566.180,45 -1.427.212,64 -138.967,81 

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλ. -1.741.720,50 -2.645.217,67 903.497,17 

Πιστωτικοί τόκοι 37.398,96 33.498,84 -3.900,12 

Χρεωστικοί τόκοι -90.243,09 -74.953,21 -15.289,88 

Ολικά αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως -1.794.564,63 -2.686.672,04 892.107,41 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.826.578,52 2.217.589,11 391.010,59 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  -189.918,21 -99.740,48 -90.177,73 

Αποτελέσματα χρήσεως -157.904,32 -568.823,81 410.919,49 

Μεταφορά στην καθαρή θέση -157.904,32 -568.823,81 410.919,49 

    

Συνολικές αποσβέσεις χρήσης 2.032.212,76 2.129.632,86 97.420,10 

Μείον: Αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων 

1.082.538,00 1.101.741,73 19.203,73 

Διαφορά στις αποσβέσεις 949.674,76 1.027.891,13 78.216,37 

 

        Τα έσοδα της χρήσης (Κύκλος εργασιών) μειώθηκαν κατά 590.347,41  €. Το σύνολο των οργανικών 

έξοδων (Κόστος αγαθών-υπηρεσιών, έξοδα διοικητικής και δημοσίων σχέσεων λειτουργίας, χρεωστικοί 

τόκοι) είναι αυξημένο κατά 291.065,07 €. 

        Στο τέλος της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε τον αναλυτικό ισολογισμό και την κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης, τα οποία εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή. Στη συνέχεια της έκθεσης, 

ακολουθεί η ανάλυση των υπολοίπων των λογαριασμών των λογιστικών βιβλίων, που αφορούν τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 1.1.2017–31.12.2017. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις 

κυριότερες ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήσαμε. Διευκρινίζεται ότι η αναλυτική παράθεση και 

σχολιασμός των λογαριασμών που ακολουθεί, και στις περιπτώσεις που δεν συνοδεύονται από άξιες 

λόγου επισημάνσεις και παρατηρήσεις έχουν σκοπό να καταστήσουν στον αναγνώστη σαφέστερο το 

περιεχόμενο τους. 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
        Στο τέλος της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης, τα οποία εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (αποφ. 70/2018) από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Κιλελέρ. Στη συνέχεια της έκθεσης, ακολουθεί η ανάλυση των υπολοίπων των λογαριασμών των 

λογιστικών βιβλίων, που αφορούν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 1.1.2017–31.12.2017. 

Διευκρινίζεται ότι η αναλυτική παράθεση και σχολιασμός των λογαριασμών που ακολουθεί, και στις 
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περιπτώσεις που δεν συνοδεύονται από άξιες λόγου επισημάνσεις και παρατηρήσεις έχουν σκοπό να 

καταστήσουν στον αναγνώστη σαφέστερο το περιεχόμενο τους. 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1.ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

1.1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 
          Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα που εξυπηρετούν το Δήμο για μεγάλη 

χρονική περίοδο, οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος, και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά.   

Ανάλυση κίνησης: 
Αξία κτήσης υπόλοιπο 1.1.2017 2.605.050,46 

Πλέον: Προσθήκες χρήσης 65.401,44 

Αξία κτήσης υπόλοιπο 31.12.2017 2.670.451,90 

Αποσβέσεις υπόλοιπο 1.1.2017 2.164.312,50 

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσης 146.469,19 

Αποσβέσεις υπόλοιπο 31.12.2017 2.310.781,69 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 351.670,21 

 

Ανάλυση προσθηκών χρήσης: 

Προγράμματα Η/Υ   € 5.176,26 

Μελέτες € 60.225,18 

Σύνολο € 65.401,44 

  Τα υπόλοιπα της Γενικής λογιστικής συμφωνούν με το μητρώο παγίων. Οι συντελεστές απόσβεσης 

που χρησιμοποιήθηκαν στη χρήση (μελέτες 10%, προγράμματα Η/Υ 20%) είναι οι ίδιοι που 

χρησιμοποιήθηκαν και στην προηγούμενη χρήση και προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.       

2.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
2.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
          Στην κατηγορία των ενσώματων πάγιων στοιχείων καταχωρούνται τα υλικά αγαθά που αποκτά ο 

Δήμος με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεως του, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η 

οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος. 

Ανάλυση κίνησης: 

Λογαριασμός 
Αξία κτήσεως 

1.1.2017 

Προσθήκες 

Χρήσης 

Μειώσεις 

χρήσης 

Αξία κτήσεως 

31.12.2017 

1.Γήπεδα – Οικόπεδα 14.533.742,57 0,00 0,00 14.533.742,57 

1α.Πλατείες-Πάρκα 

Παιδότοποι κοινής χρήσεως 
3.523.666,89 7.192,00 0,00 3.530.858,89 

1β.Οδοί-Οδοστρώματα 

κοινής χρήσεως 
11.271.457,18 229.538,76 0,00 11.500.995,94 

1γ.Πεζοδρόμια κοινής 

χρήσεως 
1.169.842,45 30.334,75 0,00 1.200.177,20 

2.Αγροί – Φυτείες - Δάση 25.310.160,42 0,00 0,00 25.310.160,42 

3.Κτίρια και τεχνικά έργα 31.559.031,54 109.750,27 0,00 31.668.781,81 

3α.Κτιριακές εγκ. Κοινής 474.975,41 0,00 0,00 474.975,41 
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χρήσης 

3β.Εγκαταστάσεις 

Ηλεκτροφωτισμού κοινής 

χρήσης 

1.555.252,83 23.528,02 0,00 1.578.780,85 

3γ.Λοιπές μόνιμες 

εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 

2.649.042,84 24.334,35 0,00 2.673.377,19 

4.Μηχανήματα-Τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

μηχανολογικός εξοπλισμός 

515.764,56 53.224,73 0,00 568.989,29 

5.Μεταφορικά μέσα 345.385,38 119.660,00 0,00 465.045,38 

6.Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 
2.073.343,01 239.367,00 0,00 2.312.710,01 

7.Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
18.978,55 883.352,77 902.331,32 0,00 

Σύνολα 95.000.643,63 1.720.282,65 902.331,32 95.818.594,96 

        Διενεργήθηκε δειγματοληπτικά έλεγχος των προσθηκών της ελεγχόμενης χρήσης. Τα υπόλοιπα της 

Γενικής λογιστικής συμφωνούν με το μητρώο παγίων. Όλα τα ανωτέρω πάγια αναλύονται στο μητρώο 

παγίων.  
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                 Διενεργήθηκε δειγματοληπτικά έλεγχος των προσθηκών της ελεγχόμενης χρήσης. Στο 

μητρώο παγίων είναι καταχωρημένα τα πάγια, αναλυτικά κατά κατηγορία, κωδικό, ημερομηνία κτήσης, 

ποσοστό απόσβεσης, αξία κτήσης, ποσό επιχορήγησης, αποσβέσεις συνολικές και της χρήσης και το 

αναπόσβεστο υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα της Γενικής λογιστικής συμφωνούν με το μητρώο παγίων. Στην 

παρούσα χρήση 2017, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης του άρθρου 24 Ν. 4172/2013 

όπως και στην προηγούμενη χρήση.  

 

Λογαριασμός 

 

 

Αποσβέσεις 

1.1.2017 

 

 

Αποσβέσεις 

Χρήσης 

 

 

 

Μειώσεις    

χρήσης 

 

 

 

Αποσβέσεις 

31.12.2017 

 

 

 

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο 

31.12.2017 

1.Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 14.533.742,57 

1α.Πλατείες-Πάρκα 

Παιδότοποι κοινής 

χρήσεως 

2.372.889,12 93.441,46 0,00 2.466.330,58 1.064.528,31 

1β.Οδοί-Οδοστρώματα 

κοινής χρήσεως 
8.792.073,26 244.601,12 0,00 9.036.674,38 2.464.321,56 

1γ.Πεζοδρόμια κοινής      

χρήσεως     
688.300,10 45.840,99 0,00 734.141,09 466.036,11 

2.Αγροί – Φυτείες - Δάση 0,00 0,00 0,00 0,00 25.310.160,42 

3.Κτίρια και τεχνικά έργα 13.798.611,58 1.160.994,04 0,00 14.959.605,62 16.709.176,19 

3αΚτιριακές εγκ.  

Κοινής χρήσης 
120.161,86 18.999,00 0,00 139.160,86 335.814,55 

3β.Εγκαταστάσεις 

Ηλεκτροφωτισμού 

κοινής χρήσης 

1.176.816,23 38.584,85 0,00 1.215.401,08 363.379,77 

3γ.Λοιπές μόνιμες 

εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 

1.163.892,35 90.904,25 0,00 1.254.796,60 1.418.580,59 

4.Μηχανήματα-Τεχνικές 

εγκαταστάσεις και 

λοιπός μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

370.018,23 45.845,83 

 

0,00 

 

415.864,06 153.125,23 

5.Μεταφορικά μέσα 316.697,72 4.827,64 0,00 321.525,36 143.520,02 

6.Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 
1.951.522,02 239.124,49 0,00 2.190.646,51 122.063,50 

7.Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολα 30.750.982,47 1.983.163,67 0,00 32.734.146,14 63.084.448,82 
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          Από τον έλεγχο μας επισημαίνονται τα εξής: α) Στα πλαίσια της ορθής διαχειριστικής 

παρακολούθησης, θα πρέπει να γίνονται δειγματοληπτικές καταμετρήσεις ευαίσθητων παγίων κάθε 

χρόνο σε συνεργασία με τους τακτικούς ελεγκτές. Επίσης θα συγκροτείται  επιτροπή απογραφής η οποία 

θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό και η οποία θα επιβεβαιώνει την αρτιότητα και λειτουργικότητα των 

παγίων και τα τυχόν άχρηστα πάγια στοιχεία θα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά σε καταστάσεις και 

θα πρέπει να προωθούνται για σύνταξη πρωτοκόλλων καταστροφής. Η διενέργεια απογραφής αποτελεί 

μία από τις βασικές επιδιώξεις και εξασφαλίσεις ενός οργανωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. β) 

Η οικονομική υπηρεσία θα πρέπει να ζητά σχετική επιστολή από την τεχνική υπηρεσία στην οποία θα 

πρέπει να αναγράφονται τα έργα που παραλήφθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία στην διάρκεια της 

χρήσης καθώς και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, έτσι ώστε να μεταφέρονται στα πάγια τα έργα που 

ολοκληρώθηκαν. Επίσης, θα πρέπει η τεχνική υπηρεσία να ενημερώνει εγγράφως την οικονομική 

υπηρεσία και τους ελεγκτές για ατιμολόγητες πιστοποιήσεις έργων. γ) Για την κυριότητα των ακινήτων θα 

πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο επίκαιρη αναλυτική έρευνα στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 

            Επισημαίνεται επίσης ότι, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού «Κτίρια και Τεχνικά 

έργα» συμπεριλαμβάνεται ποσό € 3.928.669,10 το οποίο αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο έργων 

ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία έχουν επιχορηγηθεί, και το αναπόσβεστο υπόλοιπο της 

επιχορήγησης ανέρχεται σε € 3.837.886,16. Για το σύνολο των παγίων αυτών λόγω μη χρήσης τους από 

το Δήμο, θα πρέπει να μεταβιβαστούν στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές 

εγγραφές οι οποίες θα μειώσουν ισόποσα το αναπόσβεστο υπόλοιπο των λ/σμών «Κτίρια και Τεχνικά 

έργα» και «Επιχορηγήσεις επενδύσεων». Με την διαφορά (3.928.669,10-3.837.886,16) € 90.782,94 θα 

αυξηθεί ο λ/σμός «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης». 

2.2. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

2.2.1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

 
 Υπόλοιπο 31.12.2017      €      21.155,36 

          Το ανωτέρω ποσό αφορά Συμμετοχή του Δήμου, στον «Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Ν. Λάρισας». Η αποτίμηση έγινε στην τιμή κτήσης. 

2.2.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
 Υπόλοιπο 31.12.2017      €      1.627,18 

            Το ανωτέρω ποσό αφορά διάφορες εγγυήσεις (συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής», Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε. κ.λπ.).   
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3.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

3.1. Αποθέματα 

3.1.1. Πρώτες και βοηθ. ύλες-
Αναλώσιμα υλικά    

 

Υπόλοιπο 31.12.2017            €         0,00 

       Στον λογαριασμό 25 των αποθεμάτων του κλαδικού λογιστικού σχεδίου καταχωρούνται, τα υλικά 

αγαθά που ο Δήμος αποκτάει με προορισμό την ανάλωση τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού 

του και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών 

υπηρεσιών του. Επίσης στο λογαριασμό 26 καταχωρούνται τα υλικά αγαθά που ο Δήμος αποκτάει με 

σκοπό την ανάλωση τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού του. 

          Όλες οι αγορές υλικών της χρήσης, θεωρήθηκαν αναλωθείσες και βάρυναν το κόστος των 

λειτουργιών του Δήμου. Έτσι δεν εμφανίζεται τελικό απόθεμα στον Ισολογισμό. Η συνολική αξία αγοράς 

των υλικών για τη χρήση 2015 και 2016 εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα.    

Περιγραφή 
2016 

 € 

2017 

€ 

 

25 Μικρά εργαλεία 0,00 278,96  

 Καύσιμα-Λιπαντικά για κίνηση μεταφορικών μέσων κλπ 80.295,17 92.079,02  

 Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό 14.251,65 16.586,12  

 Καύσιμα-Λιπαντικά για λοιπές ανάγκες 35.751,12 41.740,49  

 Είδη σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.990,62 1.364,00  

 Σπόροι, φυτά και δενδρύλια 10.540,52 23.032,07  

 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.414,98 7.974,95  

 Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 0,00 2.354,55  

 Κτηνιατρικό υλικό 2.994,83 2.997,98  

 Φυτοπαθολογικό υλικό       16.064,20 16.436,38  

 Χημικό υλικό(υπηρεσία καθαριότητος)         2.320,91 0,00  

 Λοιπά είδη υγιεινής και καθαριότητας 779,85 1.992,50  

 Υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτηρίων 59.335,19 51.989,84  

 Υλικά συντηρήσεως και επισκευής μονίμων εγκ/σεων  219.511,15 141.866,59  

 Γραφική ύλη 3.452,72 10.445,29  

 Βιβλία και έντυπα υπηρεσιών 2.993,34 1.295,16  

 Λοιπά είδη γραφείου 3.608,37 2.435,45  

 Έντυπα, υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλές 

εκτυπώσεις 

13.724,13 17.851,38  

 Αναλώσιμα Η/Υ – Διάφορα είδη-υλικά προσχ. ηλικίας 233,99 1.460,04  

 Υλικά εκτυπώσεων και βιβλιοδεσιών 2.127,24 1.446,01  

 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.761,42 0,00  

 (Α)   Σύνολο Λ/25  476.151,40 435.626,78  
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26 Ανταλλακτικά μηχανημάτων 34.603,93 46.388,42  

 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 20.622,28 24.619,78  

 Υλικά συντηρήσεων επισκευής λοιπού εξοπλισμού 0,00 201,97  

 Υλικά επισκευής επίπλων και σκευών 1.965,07 4.665,32  

 (Β)   Σύνολο Λ/26  57.191,28 75.875,49  

 Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) 533.342,68 511.502,27  

       Η λογιστική και διαχειριστική παρακολούθηση των αποθεμάτων από το Δήμο είναι υποτυπώδης, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να διενεργηθούν βασικές ελεγκτικές διαδικασίες, όπως η συμφωνία 

φυσικής απογραφής, για την επιβεβαίωση των σχετικών κονδυλίων. Κατά την γνώμη μας θα πρέπει 

τουλάχιστον για τα είδη τα οποία επιβάλλετε να υπάρχουν αποθέματα, καθώς και αξίας: α) να τηρείται 

βιβλίο αποθήκης, β) θεσμοθέτηση διαδικασιών για τη παράδοση – παραλαβή των αποθεμάτων (Αιτήσεις 

προμήθειας, Έντυπα εσωτερικής διακίνησης, εγκρίσεις) και γ) διενέργεια περιοδικών φυσικών 

απογραφών και συμφωνία με τα λογιστικά υπόλοιπα. 

3.2. Απαιτήσεις 

3.2.1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
                                                                            Υπόλοιπο 31.12.2017  3.098.780,76 

         Το ανωτέρω υπόλοιπο της λογιστικής, συμφωνεί με το υπόλοιπο της συγκεντρωτικής κατάστασης 

χρηματικών καταλόγων και τα υπόλοιπα Υπόχρεων. Από την επισκόπηση των υπολοίπων και τον χρόνο 

βεβαίωσης σημειώνεται ότι στο ανωτέρω υπόλοιπο συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις ποσού € 

2.370.309,35 περίπου από έσοδα που βεβαιώθηκαν στη χρήση 2016 και παλαιότερα. 

         Το υπόλοιπο των απαιτήσεων στις 31.12.2017, αναλύεται κατά έτος βεβαίωσης περίπου ως εξής: 

Έτος Ποσό 

1985 105,65 
1986 151,38 
1988 1.051,95 
1989 3.065,88 
1990 1.580,19 
1991 1.592,51 
1992 609,21 
1993 28,17 
1994 1.573,04 
1995 10.083,07 
1996 4.644,87 
1997 2.939,28 
1998 17.977,41 
1999 11.408,94 
2000 13.648,26 
2001 9.812,23 
2002 15.754,10 
2003 12.315,68 
2004 26.466,54 
2005 59.955,49 
2006 51.600,28 
2007 102.455,16 
2008 110.789,32 
2009 109.717,49 
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2010 121.951,98 
2011 774.185,47 
2012 101.548,05 
2013 299.328,47 
2014 131.446,47 
2015 150.830,71 
2016 221.692,10 

2017 728.471,41 

Σύνολο 3.098.780,76 

  

3.2.2 Χρεώστες Διάφοροι 

                                                  Υπόλοιπο 31.12.2017     € 36.491,70 

 

              Το ανωτέρω ποσό αφορά την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε για τη χρήση 

2017 με την δήλωση της χρήσης 2016 και θα συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος της χρήσης 2017 

στην επόμενη  χρήση 2018 με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος. 

 

3.2.3 Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 

                                                Υπόλοιπο 31.12.2017     €      950,00 

 

             Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο των πάγιων προκαταβολών που δόθηκαν σε υπόλογους 

διαχειριστές στη χρήση 2017. Για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων (της πάγιας προκαταβολής), ο 

διαχειριστής της θα πρέπει να αποδίδει λογαριασμό στο τέλος του χρόνου.   

 

3.3. Διαθέσιμα 

3.3.1. Ταμείο 

         Υπόλοιπο 31.12.2017     € 7.220,26

  

           Το ανωτέρω ποσό αφορά το λογιστικό υπόλοιπο του ταμείου στις 31.12.2017 και το οποίο 

προκύπτει από τα βιβλία του Δήμου. Διενεργήσαμε καταμέτρηση στο ταμείο του Δήμου κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου μας και δεν διαπιστώσαμε διαφορές. Το υπόλοιπο της κατάστασης ελέγχου ταμείου 

συμφωνεί με το συνολικό υπόλοιπο των διαθεσίμων της γενικής λογιστικής. 

                        

3.3.2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 

Ανάλυση: 

Τράπεζα Λογαριασμός 
 Υπόλοιπο 

31/12/2016 

Υπόλοιπο 

31/12/2017 

ALPHA BANK € 0,68 0,68 

EUROBANK Λ/0200039631 € 241.656,00 5.517,47 

EUROBANK Λ/0200040959 € 329.379,17 260.165,93 
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EUROBANK Λ/0026021735 € 8.507,27 0,00 

EUROBANK Λ/0200057785 € 108.618,15 110.625,85 

(Τράπεζα Πειραιώς Λ/5606-061264-730 € 394.704,90 227.425,86 

Τράπεζα της Ελλάδος Λ/9301011331513600680064018 € 606,90 0,00 

Τράπεζα της Ελλάδος 

Λ/GR5301000230000002021560061(ΚΩΔ εργου 

2017ΕΠ00610017 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΛΕΛΕΡ) 

 

€ 
0,00 33.696,00 

Τράπεζα Πειραιώς Λ/ 6537-136654-000 € 956.044,80 800.626,92 

Τράπεζα πειραιώς Λ/6537-136438-366 € 541.996,43 549.730,90 

Ε.Τ.Ε. Λ/782-001678-03 € 105.315,97 75.518,28 

ΛΟΓ/ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12049-289 € 7,80 7,80 

Σύνολο € 2.686.838,07 2.063.315,69 

         Τα υπόλοιπα της των λογαριασμών της EUROBANK και Εθνικής τράπεζας επαληθεύτηκαν από τις 

απαντητικές επιστολές. Τα υπόλοιπα της τράπεζας Πειραιώς επαληθεύτηκαν από τα αντίγραφα 

λογαριασμών (extraits) που τέθηκαν υπόψη μας. 

          Το υπόλοιπο των διαθεσίμων στο τέλος της χρήσης 2017, αναλύεται κατά χρηματοδότηση ως 

εξής: 

Χρηματοδότηση 

Πληρωθέντα 

(Έξοδα)  

€ 

Εισπραχθέντα 

(Έσοδα) 

€ 

Υπόλοιπο 

31/12/2016 

€ 

ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

& ΑΡΜΕΝΙΟΥ (ΕΣΠΑ) 

606,90 606,90 0,00 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2.465.289,34 3.422.575,17 957.285,83 

ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 

ΔΑΝΕΙΩΝ 
 122.621,99 122.621,99 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 943.456,51 1.028.492,56 85.036,05 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

2.062,67 2.065,22 2,55 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ Ν. 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

46.934,34 23.370,0 -23.564,34 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 96.099,49 97.148,07 1.048,58 
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& ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΘ. 27 Ν. 3756/2009 
429.362,75 444.831,59 15.468,84 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η/Μ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ  Ν. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

(LEADER) 

19.593,50 19.593,50 0,0 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 179.638,11 179.638,11 0,0 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ" 

 

 33.696,0 33.696,0 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.252.103,46 1.434.272,83 182.169,37 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ) 151.671,49 164.444,22 12.772,73 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 

(ΑΡ.25 ΠΑΡ.3 Ν.1828/1989) 
2.731.888,01 2.884.506,91 152.618,90 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  11,84 11,84 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
222.654,86 222.897,61 242,75 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 57.111,72 77.106,88 19.995,16 

Σ.Α.Τ.Α. 311.252,47 783.030,82 471.778,35 

ΣΑΤΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
23.886,0 28.500,0 4.614,0 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
8.103,0 8.485,91 382,91 

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 246.664,81 255.361,06 8.696,25 

ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ 26.506,36 26.510,17 3,81 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 27.061,94 47.496,34 20.434,40 

ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡ.   5.221,15 

ΣΥΝΟΛΑ   2.070.537,12 

 

4.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Υπόλοιπο 31.12.2017  €     75.644,76 

         Το ανωτέρω ποσό αφορά έξοδα (μισθοδοσία A΄δεκαπ. 1/2018 και ασφάλιστρα οχημάτων 2018) τα 

οποία δεν αφορούν την παρούσα χρήση 2017, αλλά την επόμενη και την οποία θα πρέπει να 

επιβαρύνουν.    

5.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

                                                                      Υπόλοιπο 31.12.2017  €  11.307.263,70 

          Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι από την παράγραφο 3.2 και 3.3 του Π.Δ. 315/1999 περί Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων λογαριασμοί τάξεως για την παρακολούθηση των 

λογαριασμών του προϋπολογισμού (Σύστημα λογαριασμών δημόσιου λογιστικού). Το ανωτέρω ποσό 
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αφορά τα πραγματοποιηθέντα έσοδα. Επισημαίνεται ότι στους λογαριασμούς τάξεως θα πρέπει να 

παρακολουθούνται  επίσης, οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες που παραχωρούνται από 

τρίτους στο Δήμο για εξασφάλιση απαιτήσεων του και καλής εκτελέσεως, από τρίτους, συμβάσεων που 

συνάπτονται με αυτούς.  

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
1.1. Κεφάλαιο   

              Υπόλοιπο 31.12.2017 €  53.432.701,76 

         Το ποσό του κεφαλαίου που προσδιορίστηκε από την απογραφή της 1/1/2011 ανήλθε στο ποσό 

50.913.593,45 €. Στη χρήση 2014 αυξήθηκε κατά 2.339.470,20 €, το οποίο αφορά την επιχορήγηση που 

έλαβε ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων. Επίσης στην παρούσα 

χρήση 2017 αυξήθηκε κατά 179.638,11 €, το οποίο αφορά επιχορήγηση  που έλαβε ο Δήμος από το 

Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων. 

 
1.2.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων                                                                                 

1.2.1. Δωρέες Παγίων 

                                                                           Υπόλοιπο 31.12.2017  €  41.871,96 

       Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αξία ακινήτου που παραχωρήθηκε στο Δήμο από δωρεά και 

εμφανίζεται και στα πάγια του Δήμου. Ο λογαριασμός δεν παρουσίασε καμία κίνηση στην παρούσα 

χρήση και το υπόλοιπο προέρχεται από την απογραφή έναρξης. 

 
1.2.2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

                                                                                 Υπόλοιπο 31.12.2017  €  14.786.266,60  

         Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται οι χορηγούμενες επιχορηγήσεις για τη 

χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων του Δήμου ή κοινής χρήσης ανά φορέα χρηματοδότησης. Οι 

εισπραχθείσες στη χρήση επιχορηγήσεις (Σ.Α.Τ.Α., LEADER,)  οι οποίες πιστώθηκαν στον ανωτέρω 

λογαριασμό επαληθεύτηκαν από τις αναγγελίες πίστωσης και τα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών που 

τέθηκαν υπόψη μας. Στο τέλος της χρήσης ο ανωτέρω λογαριασμός μειώθηκε με τις αναλογούσες στη 

χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων. Σημειώνεται ότι, το αναπόσβεστο υπόλοιπο της επιχορήγησης 

κάθε παγίου θα πρέπει να συμφωνεί με το αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας κτήσης και ανάλογα με το 

ποσοστό της επιχορήγησης, και η απόσβεση της επιχορήγησης θα πρέπει να ακολουθεί την απόσβεση 

του παγίου που χρηματοδότησε. Επίσης θα πρέπει να γίνει συμφωνία του αναπόσβεστου υπολοίπου 

επιχορηγήσεων της Γενικής Λογιστικής με το μητρώο επιχορηγήσεων και παγίων και για την διαφορά θα 

πρέπει να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. 

1.3. Αποτελέσματα εις νέο 

1.3.1. Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως 

                                                                                        Υπόλοιπο 31.12.2017  € -568.823,81 
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       Πρόκειται για το λογιστικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσης 2017 που προέκυψε σαν αρνητική 

διαφορά των εσόδων και εξόδων της χρήσης όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω στην 

«Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης». 

1.3.2. Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενης χρήσης 

 

                                                                                             Υπόλοιπο 31.12.2017  € -2.191.890,90 
 

     Πρόκειται για το λογιστικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) των προηγούμενων χρήσεων 2011-2016. 

2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

2.1.1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου υπηρεσία  
 

                                                                                         Υπόλοιπο 31.12.2017  €     75.648,63 
 

        Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρήθηκαν οι σωρευμένες προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Ποσό € 74.587,94  σχηματίστηκε σε προηγούμενες 

χρήσεις. Στην παρούσα χρήση 2017 έγινε αναπροσαρμογή της υπολογισθείσας αποζημίωσης και 

αυξήθηκε κατά € 1.060,69. 

 

 2.1.2. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

                                                                                                Υπόλοιπο 31.12.2017  € 577.765,93  
 

        Ο Δήμος, με βάση την παραδεγμένη θεμελιώδη αρχή σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, την 

αρχή της συντηρητικότητας, σχηματίζει κάθε χρόνο πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, για ενδεχόμενη 

απώλεια μέρους ή ολόκληρου του ποσού των απαιτήσεων σε καθυστέρηση. Ποσό € 374.090,50 

σχηματίστηκε με την απογραφή έναρξης και στις χρήσεις 2011-2012. Επιπλέον ποσό € 78.969,69 

σχηματίστηκε στη χρήση 2013. Στη χρήση 2014 σχηματίστηκε επιπλέον ποσό € 84.972,54. Στη χρήση 

2015 έγινε αναπροσαρμογή της υπολογισθείσας πρόβλεψης και μειώθηκε κατά € 92.168,22. Στη χρήση 

2016 σχηματίστηκε επιπλέον ποσό € 91.497,83. Στην παρούσα χρήση σχηματίστηκε επιπλέον ποσό € 

40.403,59. Στον ισολογισμό οι προβλέψεις εμφανίζονται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Σημειώνεται ότι, οι 

σχηματισθείσες προβλέψεις σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του 

Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή 

εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να εξεταστεί το κάθε 

υπόλοιπο οφειλέτη  προς το Δήμο σε καθυστέρηση χωριστά και να το χαρακτηρίσει επισφαλές ή 

ανεπίδεκτο είσπραξης, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες λογιστικές εγγραφές και ο ισολογισμός να 

εμφανίζει ακριβέστερα την οικονομική διάρθρωση του Δήμου. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3.1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

3.1.1. Δάνεια τραπεζών 

                                                                                        Υπόλοιπο 31.12.2017 € 1.705.525,30  
 

       Στο λογαριασμό εμφανίζεται το μακροπρόθεσμο τμήμα, δηλαδή το πληρωτέο από τη χρήση 2019 

και μετά των μακροπροθέσμων δανείων που είχαν λάβει οι Δήμοι που συγχωνεύθηκαν σε 
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προηγούμενες χρήσεις. Από το ανωτέρω υπόλοιπο, ποσό € 1.373.235,38 αφορά το Τ.Π.κΔ. και ποσό €  

332.289,92 αφορά την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Α.Τ.Ε.). 6.324,00 περίπου είναι πληρωτέο στην 

επόμενη χρήση 2018.  

3.1.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο 31.12.2017  €  0,00    

           

3.2.  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

3.2.1.Προμηθευτές 
    Υπόλοιπο 31.12.2017 €     624.884,45  

         Το ανωτέρω υπόλοιπο, συμφωνεί με το υπόλοιπο της κατάστασης των υπολοίπων υπόχρεων. Για 

επιβεβαίωση των υπολοίπων προμηθευτών, στάλθηκαν με υπόδειξη μας εικοσιπέντε (25) 

επιβεβαιωτικές επιστολές, και αφορούσαν οφειλές συνολικού ποσού € 445.758,17 ήτοι ποσοστό 71% 

του συνολικού υπολοίπου κατά την 31/12/2017. Ελήφθησαν μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 

παρούσας έκθεσης έντεκα (11) απαντητικές επιστολές οι οποίες αφορούν συνολικές οφειλές ποσού € 

270.662,57.    

3.2.2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 

                                                                           Υπόλοιπο 31.12.2017  €  70.435,92  

Ανάλυση υπολοίπου: 

Λογαριασμός 
 Υπόλοιπο 

31.12.2017 

Φ.Μ.Υ. € 6.356,26 

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων € 9.087,93 

Χαρτόσημο αμοιβών € 319,65 

Φόρος αμοιβών εργολάβων € 7.650,77 

Κρατήσεις υπερ τρίτων € 57,34 

Φόρος εισοδήματος τόκων € 30,00 

Φόρος προμηθευτών € 46.933,97 

Σύνολο € 70.435,92 

          Σχετικά με τα ανωτέρω υπόλοιπα αναφέρονται τα εξής: α) το χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 

εισοδημάτων από οικοδομές  αποδίδεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και β) Ο φόρος 

προμηθευτών αποδίδεται με την εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου του προμηθευτή. 

Δειγματοληπτικά έγινε έλεγχος των αποδόσεων των φόρων στην χρήση 2017 (εντάλματα κρατήσεων). 

Επίσης αναφέρεται ότι, υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΕΝΤΥΠΟ Ν) έτους 2017.         

3.2.3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 

Υπόλοιπο 31.12.2017   €      19.697,97  
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          Δειγματοληπτικά έγινε έλεγχος των αποδόσεων στη χρήση (εντάλματα 

κρατήσεων). 

       

3.2.4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

                                                      Υπόλοιπο 31.12.2017  €  145.694,98 

 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις πληρωτέες δόσεις των δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην 

Α.Τ.Ε.) ποσού € 66.324,00  και το Τ.Π. και Δ. € 79.370,98 εντός της επόμενης χρήσης 2018. 

 

3.2.5. Πιστωτές διάφοροι  

                                                                       Υπόλοιπο  31.12.2017     €   26.798,11 

     Ανάλυση: 

-Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες € 7.008,68 

-Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων € 14.568,28 

-Επιταγές πληρωτέες €   5.221,15 

Σύνολο € 26.798,11 

         

4.  Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού  

4.1.Έσοδα επομένων χρήσεων 
                                    Υπόλοιπο 31.12.2017  €  2.727,84   

       Το ανωτέρω ποσό αφορά έσοδα που βεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση αλλά αφορούν την 

επόμενη χρήση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

         Πρόκειται για τα έσοδα τα οποία αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως του Δήμου. 

Ανάλυση λογαριασμών: 

Λογαριασμός 

 

Χρήση 2016 

Ποσοστό 

στα 

συνολικά 

οργανικά 

έσοδα 

 

 

Χρήση 2017 

Ποσοστό 

στα 

συνολικά 

οργανικά 

έσοδα 

 

Φόροι αυτοτελείς (Ζύθου) € 26.550,00  0,00   

Λοιπές εισφορές(τροφεία παιδ. Σταθμ.) € 10.700,65  11.289,70   

Προσαυξήσεις λόγω εκπροθ. καταβολής  € 56.947,34  32.500,10   

Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. € 60.951,99  68.468,68   

Παράβολα € 5.840,00  3.130,00   

Καταπτώσεις εγγυήσεων € 0,00  0,00   

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές € 0,00  240,00   
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Σύνολο  Εσόδων από φόρους – εισφορές –

πρόστιμα - προσαυξήσεις 
€ 160.989,98 

 

2,26% 

 

115.628,48 1,78% 

 

Τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού € 2.336.561,42  2.305.522,17   

Τέλος ακίνητης περιουσίας € 186.899,73  184.660,34   

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων € 8.747,85  10.453,03   

Τέλη διαφημίσεων € 39.830,00  22.760,00   

Τέλη αδειών οικοδομών € 147,71  0,00   

Τέλος ανανεώσιμων πηγών € 11.662,98  0,00   

Μισθώματα δημοτικής αγοράς € 2.617,50  2.444,00   

Μισθώματα από αστικά ακίνητα € 52.132,64  45.500,67   

Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης € 676.481,14  671.591,55   

Λοιπά έσοδα από ακίνητα € 6.000,00  2.500,00   

Λοιπα έσοδα απο παροχή και εκμ/ση  € 14.932,00  5.312,00   

Τέλος χρήσης κοινοχ/στων € 30,00  0,00   

Σύνολο Εσόδων από πώληση αγαθών-

υπηρεσιών    
€ 3.336.042,97 46,87% 3.250.743,76 49,89% 

 

Τακτική επιχορήγηση € 2.550.247.92  2.550.247,92   

Επιχορηγήσεις για κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων 
€ 227.040,00  222.740,00  

 

Επιχορηγήσεις άρθρο 27 ν. 3756/2009 € 532.288,92  0,00   

Επιχορηγήσεις Σ.Α.Τ.Α. για συντηρήσεις € 70.191,63  154.713,56   

Επισκευή και συντηρηση σχολ. κτιρίων € 29.000,00  28.500,00   

Λοιπές επιχορηγήσεις € 161.726,34  154.606,63   

Πολιτική προστασία-Πυροπροστασία € 0,00  0,00   

Σύνολο Τακτικών επιχορηγήσεων € 3.570.494,81 50,17% 3.110.808,11 47,75%  

Λοιπά έκτακτα έσοδα € 11.813,33  5..018,52   

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως € 11.813,33 0,16% 5.018,52 0,07%  

Πιστωτικοί τόκοι € 37.398,96 0,52% 33.498,84 0,51%  

Γενικό Σύνολο € 7.116.740,05 100% 6.515.697,71 100%  

Έλεγχος  

         Τα έσοδα του Δήμου από τακτική επιχορηγήση (Κ.Α.Π.), λειτουργικά σχολείων, ΚΕΠ, ΣΑΤΑ τέλη 

διαφήμισης, και ΤΑΠ επαληθεύτηκαν από τις αναγγελίες πίστωσης, τα extraits των τραπεζών και 

επιβεβαιωτική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι τόκοι 

καταθέσεων επαληθεύτηκαν από τα αντίγραφα λογαριασμού της EUROBANK. Για τα λοιπά έσοδα του 

Δήμου, διενεργήθηκε δειγματοληπτικά έλεγχος (επαλήθευση υπολογισμών, συσχετισμός  με 

συμφωνητικά μίσθωσης κλήσεις Κ.Ο.Κ., λογ/σμοι ΔΕΗ, δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων Φ.Ε. για 

επαλήθευση τροφείων κ.λπ.). 
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2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
         Πρόκειται για τα έξοδα που αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως του Δήμου, 

καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που 

ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. 

Ανάλυση λογαριασμών: 

 

Λογαριασμός 

 

Χρήση 

2016 

Ποσοστό 

στα 

συνολικά 

έξοδα 

 

 

Χρήση 

2017 

Ποσοστό 

στα 

συνολικά 

έξοδα 

 

Αμοιβές  υπαλλήλων € 1.574.834,83  1.666.154,01  

Εργοδοτικές εισφορές € 388.262,95  315.917,02  

Παρεπόμενες παροχές € 10.387,61  13.639,67  

Σύνολο Λ/60-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 1.973.485,39 22% 1.995.710,70 21,69% 

      

Αμοιβές και έξοδα ελευθ. Επαγγελματιών € 76.254,68  124.356,29  

Δαπάνες αιρετών  € 331.747,68  319.621,12  

Εργοδοτικές εισφορές επί των δαπανών αιρετών € 14.289,15  7.374,23  

Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου € 17.833,75  64.058,40  

Λοιπές αμοιβές τρίτων € 106.679,06  105.841,28  

Σύνολο Λ/61-Αμοιβές και Έξοδα Αιρετών 

αρχόντων    και τρίτων € 546.804,32 6,09% 

 

 

621.251,32 

 

6,75% 

      

Ηλεκτρικό ρεύμα χώρων κοινής χρήσεως € 984.863,10  915.022,65  

Ύδρευση παραγωγής € 10.757,00  13.042,50  

Ύδρευση για άρδευση  € 5.295,00  11.403,50  

Τηλεφωνικά - ταχυδρομικά € 55.341,42  45.079,07  

Ενοίκια € 40.254,16  45.913,64  

Ασφάλιστρα € 8.835,85  8.669,51  

Επισκευές και συντηρήσεις € 958.737,64  1.023.120,66  

Λοιπές παροχές τρίτων(καθαριότητα κ.λπ.) € 920.028.66  842.341,27  

Σύνολο Λ/62-Παροχές τρίτων € 2.984.112,83 33,48% 2.904.592,80 31,56% 

Σύνολο Λ/63-Φόροι τέλη(ΦΜΑΠ, Τέλη κυκλοφ.) € 85.542,40 0,95% 121.097,23 1,31% 

Έξοδα εκθέσεων και προβολής (εκδηλ. Εθν. 

Γιορτες) 
€ 16.683,79  34.490,92 

 

Υλικά άμεσης αναλώσεως € 1.080,04  2.551,49  

Οδοιπορικά έξοδα  € 4.205,64  6.924,65  
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Έξοδα μεταφοράς  € 0,00  148,80  

Συνδρομές € 4.256,75  4.032,01  

Δημοσιεύσεις (ισολογισμού, προκηρύξεων.) € 9.491,57  9.082,13  

Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων παιδικώνΣταθμών  € 14.329,58  11.447,86  

Υποχρεωτικές εισφορές Ο.Τ.Α. € 52.771,78  160.046,84  

Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ (Επιχ/σεις ΝΠΔΔ-              

Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία) € 85.000,00  129.750,00 

 

Διάφορα έξοδα(δικαστ. Έξ. Εκτ. Δικ. Κλ.π.) € 21.042,62  22.748,78  

Σύνολο Λ/64-Διάφορα έξοδα € 208.861,77 2,34% 381.223,48 4,14% 

Τόκοι δανείων  € 74.304,20  70.241,33  

Αμοιβές-προμήθειες τραπεζών-λοιπά έξοδα  € 15.938,89  4.711,88  

Σύνολο Λ/65-Τόκοι και συναφή έξοδα € 90.243,09 1% 74.953,21 0,82% 

Αποσβέσεις κτιρίων € 1.151.019,70  1.160.994,04  

Αποσβέσεις μηχ/των € 27.886,70  45.845,83  

Αποσβέσεις μεταφορ. μέσων € 2.277,48  4.827,64  

Αποσβέσεις επίπλων-λοιπού εξοπλισμού € 197.718,80  239.124,49  

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων € 130.705,26  146.469,19  

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων κοινής χρ. € 522.604,82  532.371,67  

Σύνολο Λ/66-Αποσβέσεις παγίων  € 2.032.212,76 22,66% 2.129.632,86 23,15% 

Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ και οργανισμούς Δήμου € 230.000,00  240.000,00  

Σχολικές Επιτροπές € 226.699,44  222.405,88  

Σύνολο Λ/67-Παροχές-Χορηγίες-

Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις  € 456.699,44  5,12% 462.405,88 

 

5,02% 

Αναλώσεις υλικών Λ/25 € 476.151,40 5,34% 435.626,78 4,74% 

Αναλώσεις ανταλλακτικών Λ/26 € 57.191,28 0,64% 75.875,49 0,82% 

Γενικό Σύνολο € 8.911.304,68 100% 9.202.369,75 100%         

            Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εξόδων που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι στηρίζονται 

σε νομότυπα δικαιολογητικά.  

            

3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 

Υπόλοιπο 31.12.2017   € 1.274.940,48 

         Το ανωτέρω ποσό αφορά κύριο λόγο τα εξής: α) τις αποσβέσεις-έσοδα που υπολογίστηκαν επί 

των επιχορηγήσεων ποσού 1.101.741,73 €, β) έσοδα ποσού 26.542,24 από λογιστικές τακτοποίησεις 

υποχρεώσεων και γ) έσοδα από επιστροφές χρημάτων και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 

146.656,21 €. 
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Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  

                                                                        Υπόλοιπο 31.12.2017   € 942.648,63 

Ανάλυση: 

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού € 765.875,64 

Τ.Α.Π. € 48.968,79 

Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδ. € 10.195,72 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα € 40.223,19 

Τακτικά έσοδα απο ακίνητα παρελθοντων 

ετών  
€ 37.193,25 

‘Εκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών  € 40.192,04 

Σύνολο € 942.648,63 

         Τα  ανωτέρω ποσά αφορούν έσοδα τα οποία εισπράχτηκαν ή βεβαιώθηκαν στη χρήση 2017 αλλά 

αφορούν  προηγούμενες χρήσεις. 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  

           Υπόλοιπο 31.12.2017  € 1.309,62 

            

Έκτακτες ζημιές 

                                                     Υπόλοιπο 31.12.2017  € 1.188,90  

            Το ανωτέρω ποσό αφορά λογιστική τακτοποίηση διαγραφής οφειλών στο δήμο. 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 

                                                                            Υπόλοιπο 31.12.2017  €  55.778,08 

           Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά έξοδα  προηγούμενων  χρήσεων.           

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

                                                                            Υπόλοιπο 31.12.2017  €  41.464,28 

         Το ανωτέρω ποσό αφορά την σχηματισθείσα στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία € 1.060,69 και επισφαλών απαιτήσεων € 40.403,59. 

 
Εκκρεμείς δίκες και άλλες νομικές υποθέσεις 

            Στα πλαίσια του διενεργηθέντος ελέγχου μας, ζητήθηκε από το Δήμο να προβεί στην αποστολή 

κατάλληλης επιστολής προς τη δικηγόρο του Δήμου προκειμένου να μας ενημερώσει, για τυχόν 

εκκρεμείς δίκες ή άλλες νομικές και δικαστικές υποθέσεις του Δήμου. Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί 

αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας  αποζημιώσεις ποσού  1.053.544,76 € περίπου. Η τελική έκβαση των 

αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει 

σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. 
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           Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Δήμου και την Διοίκηση του 

Δήμου Κιλελέρ για την αμέριστη συμπαράστασή τους κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας και είμαστε στη 

διάθεση σας για κάθε επεξήγηση και πληροφορία. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29401 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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