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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 
 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»  
 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Αρθρο 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) Αρθρο 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) Αρθρο 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 συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

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

διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών 

με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού 

αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε 

φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις 

διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με 

πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη 

διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.  
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 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της 

τιμής αποτιμήσεως της απογραφής έναρξης ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της τιμής αγοράς τους, η 

οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 

προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης. 

 

(3) Οι Τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους.  

 

(4) Αποθέματα δεν υπάρχουν. 

 

(5) Χρεόγραφα δεν υπήρχαν στις 31.12.2017 

 

 (β) Αρθρο 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. 

 

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν 

συναλλαγματικές διαφορές. 

 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

(α) Αρθρο 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 

 

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

A  Ξ   Ι  Ε  Σ      Κ  Τ  Η   Σ   Ε   Ω  Σ 
 Υπόλοιπο 

1.1.2017 
Προσθήκες 
(Μειώσεις) 

χρήσης 2017 

Υπόλοιπο 
31.12.2017 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ    

     Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.605.050,46 65.401,44 2.670.451,90 

Σύνολο Α 2.605.050,46 65.401,44 2.670.451,90 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις    
    Γήπεδα – Οικόπεδα 14.533.742,57 0,00 14.533.742,57 

    Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 3.523.666,89 7.192,00 3.530.858,89 

    Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 11.271.457,18 229.538.76 11.500.995,94 

    Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 1.169.842,45 30.334,75 1.200.177,20 

    Αγροί-Φυτείες- Δάση 25.310.160,42 0,00 25.310.160,42 

    Κτίρια και τεχνικά έργα 31.559.031,54 109.750,27 31.668.781,81 

    Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσης 474.975,41 0,00 474.975,41 

    Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.555.252,83 23.528,02 1.578.780,85 

    Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης και μνημεία 2.649.042,84 24.334,35 2.673.377,19 

    Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 515.764,56 53.224,73 568.989,29 
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    Μεταφορικά μέσα 345.385,38 119.660,00 465.045,38 

    Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.073.343,01 239.367,00 2.312.710,01 

    Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
18.978,55 

883.352,77 
(902.331,32) 

0,00 

Σύνολο Β 95.000.643,63 817.951,33 95.818.594,96 

Σύνολο (Α+Β) 97.605.694,09 883.352,77 98.489.046,86 

 

 

Α   Π   Ο   Σ   Β   Ε   Σ   Ε   Ι   Σ 

 Αποσβέσεις 

1.1.2017 

Αποσβέσεις 

χρήσ. 2017 

Αποσβέσεις 

 31.12.2017 

Αναπόσβ.αξία 

31.12.2017 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ     

     Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.164.312,50 146.469,19 2.310.781,69 359.670,21 

Σύνολο Α 2.164.312,50 146.469,19 2.310.781,69 359.670,21 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     

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

    Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν. χρ. 2.372.889,12 93.441,46 2.466.330,58 1.064.528,31 

    Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 8.792.073,26 244.601,12 9.036.674,38 2.464.321,56 

    Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 688.300,10 45.840,99 734.141,09 466.036,11 

    Αγροί-Φυτείες- Δάση 0,00 0,00 0,00 25.310.160,42 

    Κτίρια και τεχνικά έργα 13.798.611,58 1.160.994,04 14.959.605,62 16.709.176,19 

    Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσης 120.161,86 18.999,00 139.160,86 335.814,55 

    Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής        
     χρήσης                 

1.176.816,23 38.584,85 1.215.401,08 360.379,77 

    Λοιπές μόνιμες εγκ. Κοινής χρήσης και 
μνημεία 

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

    Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 370.018,23 45.845,83 415.864,06 153.125,23 

    Μεταφορικά μέσα 316.697,72 4.827,64 321.525,36 143.520,02 

    Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.951.522,02 239.124,49 2.190.646,51 122.063,50 

    Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο Β 30.750.982,47 1.983.163,67 32.734.146,14 63.081.448,82 

Σύνολο (Α+Β) 32.915.294,97 2.129.632,86 35.044.927,83 63.441.119,03 

 

          (β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων 

εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και 

χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσεως. 

 

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

παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 Διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων δεν υπάρχουν. 

 

(γ) Αρθρο 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. 

 

(δ) Αρθρο 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» Β 

(4) Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 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 προσθήκες της χρήσης 2017 στο λογαριασμό λοιπά έξοδα εγκατάστασης αφορούν τα εξής  

Προγράμματα Η/Υ   5.176,26 

Μελέτες 60.225,18 

Σύνολο 65.401,44 
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Κατεχόμενοι τίτλοι πάγιας επένδυσης και χρεογράφων  

           Συμμετοχή € 21.155,36 του Δήμου, στον «Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λάρισας».  

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές  πληροφορίες, σχετικές με τις 

συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 
 

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

   

                                                                 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

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

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

 

 Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων. 

 

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

λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά 

κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων 

 

Δεν υπάρχουν αποθέματα. 

 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 Το Κεφάλαιο του Δήμου την 31/12/2017 ανέρχεται σε ποσό  € 53.432.701,76. 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. 

 
 

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

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

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

 

Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.  

 

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

εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με 

εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 

 

 Δάνεια Τ.Π.&Δ. € 1.452.606,36 και Τράπεζα Πειραιώς € 398.613,92. 

 

           (γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους 

καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή 

υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, 

καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 



 5

8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα 

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

               . 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 

 

 

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

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

επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του 

ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής 

θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων 

βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται 

χωριστά.  

 

 Στους λογαριασμούς Τάξεως, απεικονίζονται τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του προϋπολογισμού                 

του έτους 2017, € 11.307.263,70. 

 

                               10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

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

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

εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι 

εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, 

αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

 

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

                  11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

       

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

για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι 

δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά 

καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

  Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ. € 145.858,50. Έξοδα 

κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων € 156.000. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων αιρετών € 

7.374,23. 

 

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

τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία 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 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο 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 
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είναι σχετικές με συντάξεις. 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. 

 

(2) Άτομα προσωπικού κατά κατηγορίες:  

-Τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι 54 

-Αορίστου χρόνου ιδ. δικαίου 27 

-Ορισμένου χρόνου(2μηνα-8μηνα) 17 

-Ειδικοί υπάλληλοι 4 

-Ορισμένου χρόνου(5μηνα)-(ΟΑΕΔ) 75 
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                   (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 

60.00 Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων € 1.324.810,74 

60.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων € 209.640,63 

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων € 22.944,00 

60.05 Εργοδοτικές εισφορές  € 52.719,14 

60.06 Παρεπόμενες παροχές και εξοδα προσωπικού € 6.910,67 

60.07 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού € 6.729,00 

60.10 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών  € 56.039,50 

60.20 Εργοδοτικές εισφορές  € 315.917,02 

Σύνολο € 1.995.710,70 

 

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

αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις 

νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη 

χρήση. 

 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν 

σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου. 

 
(1) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα                          €         1.274.940,48 

 

 Ανάλυση: 

- Αποσβέσεις επιχορηγήσεων € 1.101.741,73 

-Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 173.198,45 

Σύνολο € 1.274.940,18 

 

 

 (2) Εσοδα προηγούμενων χρήσεων             €           942.648,63 

   

 Ανάλυση: 

- Τέλη καθαριότητας και ηλεκ/σμού € 765.875,64 

 -ΤΑΠ € 48.968,79 

 -Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδ. € 10.195,72 

-Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα € 40.223,19 

 -Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων € 37.193,25 

 -Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών € 40.192,04 

Σύνολο € 942.648,63 

(1) Άτομα προσωπικού που απασχολήθηκαν 

συνολικά:  

άτομα 177 
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 (3) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                                   €               1.309,62           

    

                                                               

  

                                                         

                     

              (4) Εξοδα προηγούμενων χρήσεων                                                                            €               55.778,08   

       -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού/αιρετών                                                    €               14.781,91 

       -Αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                    €               39.952,76 

       -Διάφορα έξοδα                                            €                    944,21 

       -Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                    €                     99,20 

         Σύνολο                                            €               55.778,08 

 

              

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

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

με ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή 

εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, 

όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 

 

            Δεν υπάρχουν. 

 

Νίκαια, 16 Μαρτίου 2018 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 

   

   

   

   

   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 314972 Α.Δ.Τ. ΑΗ 798355 Α.Δ.Τ. ΑΕ 312527 

 

 

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτό που  

 

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου που χορήγησα με ημερομηνία  18 Σεπτεμβρίου 2018. 
 

Λάρισα,  18 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  29401 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 


