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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Δευτέρα 20.09.2021, ώρα 14:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.09.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 10680 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

116/2021 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 12ης/ 20.09.2021 ειδικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα: Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 

2019. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 20.09.2021, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

10532/16.09.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 16.09.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μπελιάς Αντώνιος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Ντάγκας Νικόλαος 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σωτηρίου Βασίλειος 15. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

16. Τσιαγκάλης Νικόλαος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Γαλλής Γεώργιος 19. Ευσταθίου Ηλίας 

20. Κατσιάβας Αστέριος 21. Καφετσιούλης Απόστολος 

22. Κορδίλας Δημήτριος 23. Μακροβασίλης Βασίλειος 

24. Μπαρμπέρης Πέτρος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής Νικόλαος Κατσίδης και οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Ζωή Μακροβασίλη. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα: Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 

2019. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, τα εξής: 

 

Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται 

τα εξής:   

  

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια   μέσου του 

δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του 

άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως 

προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα  προελέγχει και, 

το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον  απολογισμό και, προκειμένου για 

Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο. 

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

από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονομικών 

καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του 

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

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. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 

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. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση 

ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως 

και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - 

λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον  ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την 

έγκριση του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το 

σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και 

παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό 

ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης 

του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. 

Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη  συνεδρίαση στο 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που 

δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 

5. Ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για 

έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου 

που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας. 

ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩ6Ι-ΒΥ0



Σελίδα 3 από 5 

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε 

βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος 

γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» 

  

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών 

οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και 

απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την 

κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες 

περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια 

εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων 

του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. 

 

Επειδή ο Δήμος Αγιάς εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 357/2020 απόφαση 

Δημάρχου και την με αρ. πρωτ. 12096/30-11-2020 Σύμβαση καταχωρηστέα στο ΚΗΜΔΗΣ : 

20SYMV007738534 ορίστηκε ο κ. Kατσίδης Νικόλαος του Δημητρίου ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής με 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 29401(τακτικός ελεγκτής) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019 και η 

κ. Μπίμπου Μαρία με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31591  ως αναπληρώτριά του. 

  

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου 

Αγιάς για το οικον. έτος 2019 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ.181/2021 και αριθμό πρωτ. 9836/31-8-2021 απόφασή της ενέκρινε 

τον απολογισμό και κατάρτισε τον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου της χρήσης 2019, και 

στην συνέχεια τα υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο,  προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και 

σχετική έκθεση. 

 

Σύμφωνα με την παραγρ.1 του άρθρου 40 του ν. 4735/20 η οποία αντικατέστησε τη περίπτωση γ΄παραγρ.1 

του άρθρου 72 του ν.3852/20, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον Απολογισμό και επομένως δεν τον 

προελέγχει. 

  

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, παραθέτω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.   

 

 

 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: «Εμείς θα 

καταψηφίσουμε όχι γιατί διαφωνούμε με τον ισολογισμό αλλά γιατί εξαρχής έχουμε διαφωνία με τη διάθεση 

των πιστώσεων και την εκτέλεση των προϋπολογισμών του Δήμου».  

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: «Τους απολογισμούς, όπως 

και τους προϋπολογισμούς τους καταψηφίζουμε. Το πρόβλημα δεν είναι για μας η διάθεση των χρημάτων και 

οι εγγραφές στους κωδικούς. Το βασικό και σημαντικό πρόβλημα είναι η φυσιογνωμία και η λογική που έχουν 

οι προϋπολογισμοί και ισολογισμοί, η είσπραξη των εσόδων που βασίζεται σε διπλή και τριπλή φορολόγηση 

των κατοίκων της περιοχής και όχι σε κρατικές χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς όλες οι δημοτικές Αρχές ανά την 

Επικράτεια αποδέχονται αυτή τη λογική με την οποία εμείς είμαστε αντίθετοι». 

 

 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,, 

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3548/07 (Α΄ 68): «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. γ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ.1 του Ν. 4735/20 (Α΄ 197): «Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 

θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την 

εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 181/2021 (ΑΔΑ: Ω8Ρ0Ω6Ι-1Υ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

έγκριση του και την υποβολή του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 

2019 και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής,  

- την υπ’ αριθμ. 357/2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΤΩΩ6Ι-ΥΤΟ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: 

«Απευθείας Ανάθεση για ορισμό ορκωτού ελεγκτή λογιστή με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Αγιάς, χρήσης 2019», 

- το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - 

λογιστή Νικόλαο Κατσίδη, 

- τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους 2019, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε κατά την οποία ο Γρηγόριος Καλαγιάς επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Δώτιο Πεδίο» δήλωσε «Παρών», 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
(με ψήφους 12  υπέρ και 4  κατά)  

 
1. Την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2019, όπως 

εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

 

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του 

άρθρου 6 του Ν. 3548/07. 

 

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του 

ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

Την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2019 καταψήφισαν, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας:  

- οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), 

και Αναστασίου Ιωάννης. 

- οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: Κασίδας Ιωάννης επικεφαλής 

(επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος. 

 

Ο Γρηγόριος Καλαγιάς επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δώτιο Πεδίο» δήλωσε «Παρών». 
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Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 116/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το 2019 ήταν μια σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Αγιάς. 

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν και αυτή καθοριστική για την εξέλιξη των οικονομικών 

του Δήμου, επειδή παρόλο το δυναμικό οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον, την έλλειψη 

επαρκούς προσωπικού,  ο Δήμος  έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιούργησε 

το συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Μέσα στη χρήση του 2019 

πραγματοποιήθηκε μεγάλη προσπάθεια προσαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών των 

υπηρεσιών του Δήμου στα νέα δεδομένα, με τις επιπρόσθετες υποχρεώσεις που έχει ο  Δήμος 

σχετικά με την παροχή στοιχείων (οικονομικών, λογιστικών κ.α) στο σύστημα Οικονομικής 

Διαχείρισης των ΟΤΑ που τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για λογαριασμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Ο Δήμος στη χρήση 2019 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, επιχορηγώντας 

τα Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στη δικαιοδοσία του. 

 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των 

ευρώ 5.638.724,05 και αναλύονται σε πίνακα που ακολουθεί, τα οποία με την προσθήκη των 

έκτακτων και ανόργανων εσόδων ποσού ευρώ 445.681,72, έκτακτων κερδών ποσού ευρώ 

0,00 και των εσόδων προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 9.401,74 ανήλθαν συνολικά στο 

ποσό των ευρώ 6.093.807,51. 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής: 

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων € 
0,00 

71 Πωλήσεις προϊόντων € 
22.253,17 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις € 
171.438,59 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 
2.135.113,70 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 
3.306.941,19 

75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών € 
730,80 

76 Έσοδα κεφαλαίων € 
2.246,60 
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 Σύνολο Οργανικών Εσόδων Α € 
5.638.724,05 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 
445.681,72 

81.03 Έκτακτα κέρδη € 
0,00 

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων € 
9.401,74 

 Σύνολο Ανόργανων Εσόδων Β € 455.083,46 

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 6.093.807,51 

 

Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις – έργα (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2019, πέρα 

από τις επιχορηγήσεις του παραπάνω πίνακα για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων (λογ. 74), 

ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 652.736,32, ενώ ποσό ευρώ 438.623,62 αφορά στις 

αναλογούσες στην παρούσα χρήση επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού και καταχωρήθηκε 

στον λογαριασμό 81.01.05. 

 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσης 2019 έχει ως εξής: 

 

24 Yλικά € 12.918,07 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών € 369.768,64 

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 132.037,69 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 1.609.868,89 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 599.949,17 

62 Παροχές τρίτων € 1.606.054,69 

63 Φόροι – Τέλη € 27.380,35 

64 Διάφορα έξοδα € 651.345,45 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 110.983,35 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος € 705.457,45 

67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις € 200.568,20 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων Α € 6.026.331,95 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 0,00 

82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων € 46.545,81 

 Σύνολο Ανόργανων εξόδων Β € 46.545,81 

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 6.072.877,76 

 

 

 Το παραπάνω ποσό των ευρώ 6.026.331,95 με βάση το φύλλο μερισμού επιμερίσθηκε 

στις διάφορες λειτουργίες του Δήμου ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩ6Ι-ΒΥ0



 3 

Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών  € 5.206.927,69 

Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας  € 682.940,58 

Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων  € 25.480,33 

Δ) Στο Χρηματοοικονομικό κόστος  € 110.983,35 

 € 6.026.331,95 

 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 Με βάση τα παραπάνω το αποτέλεσμα της ένατης χρήσης από την εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος του Δήμου μας, υπήρξε θετικό (κέρδη-πλεόνασμα) με το ποσό 

των ευρώ 20.929,75. 

 

 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 76.616.917,75 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 

ευρώ 9.563.427,90 (από τις οποίες ποσό ευρώ 671.840,89 αφορούν στις αποσβέσεις της 

χρήσεως 2019), η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 67.053.489,85. 

 

 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 Ο Δήμος μας συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αξία συμμετοχής 

-Αξιοποίηση Δημοτικής  Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε. 
(Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου) 

141.450,00 

-ΑΕΝΟΛ 10.271,80 

-Κοινωφελή Επιχείρηση <<Καλυψώ>> 460.000,00 

μείον Οφειλόμενες δόσεις -380.000,00 

-ΔΕΥΑ Αγιάς 1.500.876,68 

-Δημοτικά Σφαγεία Αγιάς 1.000,00 

-Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ορφέας» 900,00 

-ΦΟ.Δ.Σ.Α 9.337,73 

 1.743.836,21 
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7. ΔΑΝΕΙΑ 

 Το σύνολο των δανείων του Δήμου την 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 

1.730.970,17, το οποίο αφορά σε δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

υπολοίπου ποσού 1.551.671,12 και την Εθνική Τράπεζα υπολοίπου ποσού 179.299,05. 

 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου πλην δανείων κατά την 

31.12.2019, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.317.762,89 από το οποίο ποσό ευρώ 927.809,51 

αφορά σε υπόλοιπα προμηθευτών από έργα και δαπάνες τρέχουσας και προηγούμενων 

χρήσεων. 

 Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31.12.2019 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.329.375,05. 

 

 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.12.2019 όπως προκύπτει από τον 

ταμειακό Απολογισμό και τα extrait των τραπεζών ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 517.678,31, εκ 

των οποίων ποσό ευρώ 36.261,19 βρίσκονται ως μετρητά στο ταμείο του Δήμου και ποσό 

ευρώ 481.417,12 βρίσκονται στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα, στην Τράπεζα 

Eurobank και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 Το κεφάλαιο του Δήμου την 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό 63.509.588,22 €. Στη 

χρήση πραγματοποιήθηκε μείωση στο Κεφάλαιο του Δήμου ποσού 468.723,13 ευρώ που 

αφορά στη Λογιστική μεταφορά του ανωτέρω ποσού από το Λογαριασμό Ασώματων 

Ακινητοποιήσεων στο Κεφάλαιο του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 52/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η 

οικονομική πορεία του Δήμου Αγιάς της χρήσης 2019 είναι ικανοποιητική. 

Περαιτέρω αναγνωρίζουμε την ανάγκη οργάνωσης αποθήκης υλικών και τη βελτίωση 

παρακολούθησης των αγορών και αναλώσεων των αποθεμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

η αναλυτική λογιστική, εφόσον εφαρμοστεί, να παρέχει με ακρίβεια τις πληροφορίες σχετικά με 

το κόστος της κάθε υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την έγκαιρη 
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βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεων η οποία καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής με την 

υφιστάμενη γενικότερη οικονομική στενότητα που επικρατεί. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να 

προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες για την μεταγραφή των ακινήτων στην κυριότητα του Δήμου.  

 
 

Αγιά Λάρισας, 30 Αυγούστου 2021 
 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ                          
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που αποτελείται από πέντε (5) 

σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30 

Αυγούστου 2021. 

Λάρισα, 7 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Νικόλαος Δημ. Κατσίδης 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 29401 

 

 

 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501 

 
Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. 
 

 
Περ. 21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις 
περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την 
εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής 
εικόνας  

 
Δεν έγινε 

 
Περ. 21β  Παρέκκλιση από την αρχή του 
αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως 
του ισολογισμού και του λογαριασμού 
"Αποτέλεσμα Χρήσεως" 

 
Δεν έγινε 

 
Περ 21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα 
λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με τους 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
Περ 21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους 
των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η 
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.  

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
Περ 22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού 
που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς  

 
Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών 

 
Περ. 23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης 
χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 
κλειόμενης χρήσης.  

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 

       
 
 

Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, 
 
Περ 1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών 
στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων 
καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

 
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία  που 
αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2011 αποτιμήθηκαν 
στην αξία της τιμής κτήσεως ή των στοιχείων 
κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι 
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες 
από το νόμο αποσβέσεις. 
2. Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών      
στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν την 31/12/2010 
έγινε: 
α) για το Δήμο Αγιάς με την αξία που με 
εμφανίζονταν στις Οικονομικές καταστάσεις της 
31/12/2010 
β) για τους λοιπούς Δήμους που δεν τηρούσαν το 
διπλογραφικό σύστημα εγγραφών: 
ι) των  ακινήτων  με το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού των ακινήτων. 
ιι) τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 
315/1999 στην τρέχουσα τιμή 
3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 

ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩ6Ι-ΒΥ0



 2 

προβλέψεων υποτιμήσεως. 
 

Περ. 7α Βάσεις μετατροπής σε δραχμές 
περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο 
νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των 
συναλλαγματικών διαφορών. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε 
Ξ.Ν. 
 

  

 
Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

  
 Περ 25α  Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Δεν σχηματίστηκαν 
 
 

Περ 19α  Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των 
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυτελούς 
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ 19β Ανάλυση ποσών «Τόκοι 
κατασκευαστικής περιόδου» 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ.19γ  Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» 
  

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ. 7β Συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν 
απόκτηση παγίων  
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης 
μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, 
αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές 
αναπροσαρμογής» 
 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 
 

 
 

Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα 
 
Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με 
συνδεμένες επιχειρήσεις  

Βλ. παρακάτω στην παράγραφο 8-1  

 
Περ. 3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών  Δεν υπάρχουν. 

  
Περ.3β-2 – Περ 8 –2 Διαφορές αποτίμησης 
χρεογράφων και πίνακας κατεχομένων 
 

Δεν υπάρχουν  

Περ 8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων πάγιας 
επένδυσης και αποτίμησης  

Παρατίθεται πίνακας . Η αποτίμηση τους έγινε 
στην τιμή κτήσεως τους. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αξία συμμετοχής 

-Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε. 
(Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου) 

 
141.450,00 

-Α.Ε.Ν.Ο.Λ. 10.271,80 

-Κοινωφελή Επιχείρηση <<Καλυψώ>> 460.000,00 

 
Παρ. 3α – Περ 16 Μεταβολές παγίων στοιχείων και 
εξόδων εγκαταστάσεων (πολυτελούς αποσβέσεως) 
  

 
Παραθέτεται σχετικός πολύστυλος πίνακας (στο 
τέλος του προσαρτήματος) με τις πληροφορίες 
που απαιτεί η διάταξη. 

Περ 4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων Δεν έγιναν 
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μείον Οφειλόμενες δόσεις -380.000,00 

-ΔΕΥΑ Αγιάς 1.500.876,68 

-Δημοτικά Σφαγεία Αγιάς 1.000,00 

-Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ορφέας» 900,00 

-Φ.Ο.Δ.Σ.Α. 9.337,73 

 1.743.836,21 

 

 
 

Παράγραφος 5. Αποθέματα 
 
Περ. 6 Διαφορές από την αποτίμηση των 
αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στην 
τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την 
ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού  
 

Δεν υπάρχουν αποθέματα. Όλα τα αγοραζόμενα 
στη χρήση υλικά & αναλώσιμα θεωρούνται ότι 
αναλώθηκαν. 

Περ. 5 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται 

Δεν υπάρχουν 

 
 

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο 
 

Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται 
στην συμπλήρωση της απογραφής έναρξης 
τήρησης διπλογραφικού  βάση του ΠΔ. 315/99 
παρ.8β 

Το κεφάλαιο την 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό     

63.509.588,22 €. Στη χρήση πραγματοποιήθηκε 

μείωση στο Κεφάλαιο του Δήμου ποσού 

468.723,13 ευρώ που αφορά στη Λογιστική 

μεταφορά του ανωτέρω ποσού από το 

Λογαριασμό Ασώματων Ακινητοποιήσεων στο 

Κεφάλαιο του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμό 52/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου. 

 
 

Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις 
 
 
Περ 18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις 
κ.λ.π. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών 
μηνιαίων παροχών για οικονομικές δεσμεύσεις για 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 

 
Δεν υπάρχουν 

Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στο 
ισολογισμό. 
   
 

Δεν εμφανίζονται οι δικαστικές διεκδικήσεις κατά 
του Δήμου οι οποίες εγγράφονται στα βιβλία μόλις 
τελεσιδικήσουν.  
 

Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω 
από 5 έτη 
 

Αφορούν σε δάνεια από το ΤΠΔ και την Εθνική 
Τράπεζα 

Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με 
εμπράγματες ασφάλειες 
 

Δεν υπάρχουν 
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Παράγραφος 8. Προβλέψεις 
 
Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού «Λοιπές 
προβλέψεις» 

Δεν υπάρχουν  

 
 
 

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
 

Περ.17 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών 
λογαριασμών "Έξοδα επόμενων χρήσεων"  
 

Α) Δεν υπάρχουν 
 

Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων των 
μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα"  
 

Β)  
Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα ΔΕΗ 

€ 304.983,49 
 

Έσοδα άρδευσης « 0,00 
Ακαθάριστα έσοδα « 0,00 
Αντλιοστάσια ύδρευσης 
Δ.Ε.Υ.Α. 

 
« 

 
0,00 

Σύνολο € 304.983,49 
 

 
 

Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των 
μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα χρήσεως 
πληρωτέα"  
 

Γ)  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ΔΕΗ € 
149.614,85 

Περ.17 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών 
λογαριασμών "Έσοδα επόμενων χρήσεων"  
 

Δ) Δεν υπάρχουν 
 

 
 

Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως 
Περ 25γ. Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως  
 

H ανάλυση των λογαριασμών τάξεως αφορά στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της χρήσης και 
φαίνεται στην συνοπτική κατάσταση του 
απολογισμού καθώς και στο ποσό ευρώ 
808.680,99 που αφορά σε εγγυήσεις υπέρ 
Εθνικής Τράπεζας για εξασφάλιση δανείων που 
έλαβε ο Δήμος. Τέλος ποσό ευρώ 2.272,89 
αφορούν λογαριασμό του κληροδοτήματος 
Δημητρίου Καρδάρα στην Εθνική Τράπεζα. 
 

 
 

Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 
Περ 15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 
που χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ 
του Δήμου. 
 

Βλ. την προηγούμενη παράγραφο. 

 
 

Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
Περ 13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης  και 
διευθύνσεως του δήμου 
 

-‘Έξοδα αιρετών αρχόντων :           190.829,20 €  
 

Περ 13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν  για 
συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και 
διεύθυνσης 
 

Δεν υπάρχουν 
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Περ 14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 
όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης. 

Δεν υπάρχουν 

 
 
 

Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού 

 
 
 

Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως 
 

Περ.25δ Κύκλος εργασιών  
 

-Έσοδα από πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών: 
 

 
€ 

 
22.253,17 

-Έσοδα από φόρους τέλη 
εισφορές κλπ 

 
€ 

 
2.306.552,29 

 
-Τακτικές επιχορηγήσεις € 3.306.941,19 
Σύνολο : € 5.635.746,65 

 
 

Περ. 17α Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων 
αποτελεσμάτων 

1. Τα  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν σε:          
-Αναλογούσες επιχορηγήσεις 
-Διάφορα έκτακτα έσοδα 

€
€ 

438.623,62 
7.058,10 

Σύνολο : € 445.681,72 
 
 
2. Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 
 
Δεν υπάρχουν 

  

   
   
   
   

 

Περ 11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, με το συνολικό κόστος τους. (προσωπικό 
την 31.12.2018)  
 

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα κατά     
κατηγορίες: 
   - Προσωπικό τακτικών υπαλλήλων:      46 
   - Προσωπικό αορίστου χρόνου:            12                          
   - Προσωπικό ορισμένου χρόνου:          35 
   - Προσωπικό λοιπών περιπτώσεων:      2                                

                                     Σύνολο άτομα:   95 
 
2. Δήμαρχος-Αιρετοί:  26 άτομα 
                 
3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   
-Μισθοί μονίμων 
υπαλλήλων 

 
€ 

 
917.461,77 

-Αμοιβές τακτικών 
υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου:        

 
 
« 

 
 

173.437,41 
-Αμοιβές υπαλ. ειδικών 
θέσεων          

 
« 

 
31.464,00 

-Αμοιβές εκτάκτων υπαλλ.:               « 74.038,60 
-Εργοδοτικές εισφορές:                    « 367.149,07 
-Ετήσια εισφορά στο ταμείο    
δημοτικών υπαλλήλων:                    

 
« 

 
29.983,46 

-Παρεπόμενες παροχές και 
έξοδα προσωπικού                        

 
« 

 
15.374,58 

-Δαπάνες πρόσληψης 
εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης προσωπικού                      

 
 
« 

 
 

960,00 
Σύνολο: € 1.609.868,89 
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Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα 
προηγούμενων χρήσεων, "Έσοδα από 
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων" 
 

3. Έκτακτα κέρδη: 
 
 Δεν  υπάρχουν 
 
 
1. Τα  Έσοδα προηγ. χρήσεων αφορούν σε:          
-Τακτικά έσοδα από 
δυνητικά ανταποδοτικά τέλη 
και εισφορές 

    
 

€ 

 
 

2.842,60         
-Έκτακτα γενικά έσοδα € 6.559,14          
   Σύνολο :                                        € 9.401,74 

            
 
2. Τα Έξοδα προηγ. χρήσεων αφορούν σε: 
-Εισφορές Ασφαλιστικών ταμείων 
προηγουμένων χρήσεων  

 
€ 

 
6.536,80 

-Φόροι-Τέλη προηγουμένων 
χρήσεων 

 
€ 

 
14.280,60 

-Διάφορα έξοδα € 23.514,41 
-Επιστροφές αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων λοιπών εσόδων 

 
€ 

 
2.214,00 

   Σύνολο :                                        € 46.545,81 
 

 
 

 

  

Αγιά Λάρισας, 30 Αυγούστου 2021 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 
 

Αντώνιος Γκουντάρας 
ΑΔΤ ΑΒ 838203 

 
 

Ο Προϊστάμενος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Ιωάννης Σπανός 
ΑΔΤ ΑΙ 288854 

 
 
 

Η Λογίστρια 
 
 
 
 
 

Μακροβασίλη Ζωή 
Αρ. Αδείας ΟΕΕ  

Α’ Τάξης 0032775 
Α.Δ.Τ. ΑB 838183 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από έξι (6) σελίδες και 1 Πίνακα είναι 
αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2021. 

 
Λάρισα, 7 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Νικόλαος Δημ. Κατσίδης 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 29401 

 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ : 

Περιγραφή 
Αξία κτήσεως 

31.12.2018 

Μεταβολές 
χρήσεως 

2019 

Αξία κτήσεως 
31.12.2019 

Αποσβεσθ. έως 
31.12.2018 

Αποσβέσεις 
χρήσης 2019 

Αποσβεσθ. έως 
31.12.2019 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο έως 

31.12.2019 

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 566.362,52 0,00 566.362,52 525.160,20 33.616,56 558.776,76 7.585,76 

Γήπεδα – Οικόπεδα 9.584.252,40 0,00 9.584.252,40 0,00 0,00 0,00 9.584.252,40 

Πλατείες – Πάρκα – Παιδότοποι κοινής χρήσεως 291.032,37 0,00 291.032,37 205.849,37 24.292,67 230.142,04 60.890,33 

Οδοί – Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 1.877.759,80 73.381,67 1.951.141,47 1.231.774,88 149.292,21 1.381.067,09 570.074,38 

Ορυχεία – Μεταλλεία – Λατομεία – Αγροί – Δάση 52.113.549,27 0,00 52.113.549,27 0,00 0,00 0,00 52.113.549,27 

 
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 

9.796.521,29 46.494,02 9.843.015,31 5.891.670,30 357.714,57 6.249.384,87 3.593.630,44 

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 50.760,07 0,00 50.760,07 47.076,55 0,00 47.076,55 3.683,52 

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 112.934,92 0,00 112.934,92 95.355,26 4.340,65 99.695,91 13.239,01 

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 682.699,56 0,00 682.699,56 323.286,12 61.047,48 384.333,60 298.365,96 

Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός 
μηχανολογικός εξοπλισμός 

570.551,78 129.414,46 699.966,24 239.912,94 53.230,04 293.142,98 406.823,26 

 
Μεταφορικά Μέσα 

618.763,93 132.622,72 751.386,65 616.313,42 9.757,36 626.070,78 125.315,87 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 300.749,68 47.575,25 348.324,93 240.348,17 12.165,91 252.514,08 95.810,85 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 656.577,69 -468.723,13 187.854,56 0,00 0,00 0,00 187.854,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
77.222.515,28 -39.235,01 77.183.280,27 9.416.747,21 705.457,45 10.122.204,66 67.061.075,61 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Ποσά  Ποσά  

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία κλειόμενης προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ χρήσης 2019 χρήσης 2018

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 566.362,52 558.776,76 7.585,76 566.362,52 525.160,20 41.202,32 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο 63.509.588,22 63.978.311,35

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφ.αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 9.584.252,40 0,00 9.584.252,40 9.584.252,40 0,00 9.584.252,40    επενδύσεων - Δωρεές παγίων

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης 291.032,37 230.142,04 60.890,33 291.032,37 205.849,37 85.183,00 3. Δωρεές παγίων 101.347,03 101.347,03

1β. Οδοί οδοστρώματα κοινής χρήσης 1.951.141,47 1.381.067,09 570.074,38 1.877.759,80 1.231.774,88 645.984,92 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 5.364.137,07 5.350.024,37  

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 52.113.549,27 0,00 52.113.549,27 52.113.549,27 0,00 52.113.549,27 5.465.484,10 5.451.371,40

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 9.843.015,31 6.249.384,87 3.593.630,44 9.796.521,29 5.891.670,30 3.904.850,99

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 50.760,07 47.076,55 3.683,52 50.760,07 47.076,55 3.683,52 IV. Αποτελέσματα εις νέον

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 112.934,92 99.695,91 13.239,01 112.934,92 95.355,26 17.579,66 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -216.471,56 -237.401,31

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 682.699,56 384.333,60 298.365,96 682.699,56 323.286,12 359.413,44 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+IV) 68.758.600,76 69.192.281,44

4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/γικός εξοπλισμός 699.966,24 293.142,98 406.823,26 570.551,78 239.912,94 330.638,84

5. Μεταφορικά μέσα 751.386,65 626.070,78 125.315,87 618.763,93 616.313,42 2.450,51

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 348.324,93 252.514,08 95.810,85 300.749,68 240.348,17 60.401,51

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 187.854,56 0,00 187.854,56 656.577,69 0,00 656.577,69 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 76.616.917,75 9.563.427,90 67.053.489,85 76.656.152,76 8.891.587,01 67.764.565,75 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

2. Δάνεια τραπεζών 1.686.658,48 1.877.996,44

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσηςς & άλλες μακροπ/σμες

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 2.123.836,21 2.123.836,21 1. Προμηθευτές 927.809,51 752.371,85

μείον: Οφειλόμενες δόσεις -380.000,00 1.743.836,21 -420.000,00 1.703.836,21 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 44.311,69 52.650,59

Σύνολο παγίου ενερ/κού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 68.797.326,06 69.468.401,96 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 58.350,64 70.321,80

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 89.093,66 77.070,44

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

ΙΙ. Απαιτήσεις     στην επόμενη χρήση 0,00 0,00

1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 2.298.387,52 2.264.425,66 8. Πιστωτές διάφοροι 242.509,08 228.279,17

4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.917,53 1.917,53 1.362.074,58 1.180.693,85

5. Χρεώστες διάφοροι 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.048.733,06 3.058.690,29

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων 29.070,00 29.020,00

2.329.375,05 2.295.363,19

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο  36.261,19  109.804,92 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 481.417,12 159.893,97 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 149.614,85 71.576,56

517.678,31 269.698,89

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV) 2.847.053,36 2.565.062,08

 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 304.983,49 247.881,93

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε ) 71.956.948,67 72.322.548,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 71.956.948,67 72.322.548,29

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών

και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 808.680,99 808.680,99 και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 808.680,99 808.680,99

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 2.272,89 2.272,70 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 2.272,89 2.272,70

810.953,88 810.953,69 810.953,88 810.953,69

Ποσά Ποσά

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κλειόμενης προηγούμενης

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 22.253,17 17.017,36  χρήσης 2019  χρήσης 2018

2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 2.306.552,29 2.328.805,46 2.158.679,13 2.175.696,49 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 20.929,75 24.101,07

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 3.306.941,19 3.480.570,50 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)

5.635.746,65 5.656.266,99 προηγούμενων χρήσεων -237.401,31 -261.502,38

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών -5.206.927,69 -4.661.335,71  Ζημίες εις νέον -216.471,56 -237.401,31

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 428.818,96 994.931,28

Πλέον: Άλλα έσοδα 730,80 945,00

Σύνολο 429.549,76 995.876,28

ΜΕΙΟΝ:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 682.940,58 1.020.088,06

            3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 25.480,33 708.420,91 12.480,64 1.032.568,70

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -278.871,15 -36.692,42

ΜΕΙΟΝ:  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.246,60 1.783,29

 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 110.983,35 -108.736,75 124.791,31 -123.008,02  

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -387.607,90 -159.700,44

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

              1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 445.681,72 408.254,32

              2. Έκτακτα κέρδη 0,00 352,96  

              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 9.401,74 455.083,46 5.785,05 414.392,33

              Μείον:

              1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 23.474,25

              3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 46.545,81 46.545,81 408.537,65 207.116,57 230.590,82 183.801,51

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 20.929,75 24.101,07

ΜΕΙΟΝ:

              Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 705.457,45 705.986,29

              Μείον : Οι απο αυτές ενσωματωμένες

                           στο λειτουργικό κόστος 705.457,45 0,00 705.986,29 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 20.929,75 24.101,07

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019

Α.Δ.Τ. ΑΒ 838203

 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) -  (Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  Α ΤΑΞΗΣ  0032775

Α.Δ.Τ. ΑΒ 838183

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Αγιά Λάρισας, 30 Αυγούστου 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 288854

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗ ΖΩΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αγιάς, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩ6Ι-ΒΥ0



ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Α.Μ. ΣΟΕΛ 29401

Λάρισα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Νικόλαος Δημ. Κατσίδης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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 Αγιάς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και τη χρηματοοικονομική 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 υπόλοιπο του λογαριασμού «Δ.ΙΙ.1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών», περιλαμβάνονται παλαιές και επισφαλούς εισπράξεως απαιτήσεις, προερχόμενες από τη χρήση 2017 και παλαιότερα,
ποσού ευρώ 1.935 χιλ. περίπου, για τις οποίες δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη για κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας από μη είσπραξή τους. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση
μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.400 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια
εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 1.400 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 200 χιλ. και 1.200 χιλ., περίπου, αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματισθεί από το Δήμο πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 67 χιλ., περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ευρώ 67 χιλ. περίπου, τα ίδια
κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 67 χιλ., περίπου και τα αποτελέσματα της χρήσεως αυξημένα κατά ποσό ευρώ 3 χιλ., περίπου, 3) Κατά του Δήμου, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που τέθηκαν
υπόψη μας, έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, συνολικού ποσού ευρώ 617 χιλ. περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές, 4) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου, δε λάβαμε από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τις επιβεβαιώσεις και
πληροφορίες που ζητήσαμε, κατ' απαίτηση των προβλεπόμενων από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου και τα υφιστάμενα επ΄ αυτών εμπράγματα βάρη.
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 τον 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 Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι μέχρι την ημερομηνία της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου, δε λάβαμε από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τις
επιβεβαιώσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε, κατ' απαίτηση των προβλεπόμενων από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου και τα υφιστάμενα επ΄ αυτών εμπράγματα
βάρη.
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 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 τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται
σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί 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 κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
 Αξιολογούμε τη συνολική 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 με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, 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
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε
την 31.12.2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Αγιάς και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩ6Ι-ΒΥ0
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