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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 24/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας 

Αρ. Απόφασης: 110/2021 
 

ΘΕΜΑ 1ο: 'Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2020 

Εισηγητής: Π. Σεφερλή 
 

Σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 

συνήλθε σε  Τακτική με Τηλεδιάσκεψη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 12690 

– 17/12/2021 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 16 μέλη του ήτοι: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) Τσιάμης Κωνσταντίνος     1) Ράπτης Μάρκος 

   2) Βαΐτσος Χρήστος    2) Τσιρογιάννης Γεώργιος 

   3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος    3) Τριφύλλης Ιωάννης 

   4) Πόρρος Αντώνιος    4) Ντάλας Γεώργιος 

   5) Κοντούνης Θωμάς   5) Κυργιόπουλος Κωνσταντίνος 

   6) Λαπατσάνης Ζήσιμος    6) Λιανός Ιωάννης 

   7) Κουτρομάνος Σωτήριος    7) Τσαπραΐλη Χρυσούλα 

   8) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα    8) Στάθης Γεώργιος 

   9) Βαφειάς Αθανάσιος   9) Τζουβάρα Αλτάνα 

       10) Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη        10) Μπαούρδος Κωνσταντίνος  

       11) Γκιώνης Κωνσταντίνος        11) Τσούλφας Δημήτριος 

       12) Καψής Αχιλλέας  

       13) Αυγερινάκος Ιωάννης  

       14) Νικολοπούλου-Κίσσα Ιωάννα  

       15) Γκενεράλης Σεραφείμ  

       16) Μαγκλάρας Παντελεήμων  
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Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή 

 Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Παρόν ήταν και ο Ορκωτός Λογιστής. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: 'Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2020 

Εισηγητής: Π. Σεφερλή 

Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Παναγιώτα Σεφερλή εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 

τα εξής:  

Με τις παρ.1, 2, 3, 4, 5 και 6 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 απολογισμό ή και τον  ισολογισμό και τα 

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

απολογισμού ή και 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. 
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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 απολογισμός ή και 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. 

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 (ήδη άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α') 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» 

6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως  και του 

πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την  έγκρισή τους από το δημοτικό 

συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε 

εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του  νομού που εδρεύει ο Δήμος.  

Όπου ανωτέρω αναφέρεται δημαρχιακή επιτροπή νοείται οικονομική επιτροπή, καθώς και όπου αναφέρεται Γ.Γ.Περιφέρειας 

νοείται Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Από 12.10.2020 (ημερ. δημοσ. του Ν.4735/20) η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον απολογισμό και δεν τον προελέγχει. 

(περίπτ.γ' παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20) 

Δεδομένης της νέας αρμοδιότητας της Ο.Ε. στο Δ.Σ. παραμένει μόνο η αρμοδιότητα έγκρισης του Ισολογισμού, όπου εδώ δεν 

υφίσταται κάποια αλλαγή. 

Επειδή ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την αριθμ. πρωτ. 10050/16-11-2020 (ΑΔΑ : 

6ΥΜ3ΩΨΚ-ΦΓΟ) απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 στον οικονομικό 

φορέα OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 615/03-11-2020 προσφορά 

τους ορίστηκε η ομάδα έργου ως ακολούθως : 

Τακτικός  Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής  

Παππάς Δημήτριος του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14391 

Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Παπουτσής Ιωάννης του Αναστασίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361  

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

για το οικον. έτος 2020 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. 

Η Ταμίας του Δήμου μας κα Ευγενία Γ. Πολίτη κατέθεσε μέσω της Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό 

διαχείρισης του οικονομικού έτους 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 292/07-12-2021 (ΑΔΑ : Ψ06ΕΩΨΚ-ΟΙΜ) απόφασή της κατάρτισε τον Ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως οικ. έτους 2020 και συνέταξε την έκθεση διαχείρισης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-45-συνέπειες-μη-υποβολής-ή-εκπρόθε/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-45-συνέπειες-μη-υποβολής-ή-εκπρόθε/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-45-συνέπειες-μη-υποβολής-ή-εκπρόθε/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας  υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.   

-Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

-Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω της Δημάρχου στην Οικονομική 

Επιτροπή  

-Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959  

-Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020  

-Την 292/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

-Τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2020 

-Το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή    κ. Παππά Δημήτριου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας οικον. έτους 

2020 σύμφωνα με την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

B. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7. 

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο.  

Μειοψήφησε ο κ. Παντελεήμων Μαγκλάρας και είπε ότι ο ισολογισμός είναι σε πλήρη συνάρτηση με τον προϋπ/σμό και το 

Τεχνικό Πρόγραμμα και αποτυπώνει μια διοίκηση καθαρά διαχειριστική χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα, χωρίς έργο, μια διοίκηση 

που χρεώνει σιγά σιγά το Δήμο διότι τα χρέη ανεβαίνουν και αποθέματα δεν υπάρχουν , λιγοστεύουν γιατί αφήνουμε τους 

οφειλέτες ανενόχλητους και για το λόγο αυτό ψηφίζει  όχι.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 110 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

.   

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

                ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ    Σελίδα 1 από 5 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του  

Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για τη χρήση 2020 
 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας εφάρμοσε κατά το 2020 το διπλογραφικό σύστημα και με βάση τα 

στοιχεία που αντλήθηκαν από αυτό, παρουσιάζουμε την Οικονομική του κατάσταση (περιουσία και 

αποτελέσματα) για το χρόνο 2020 βάση του Π.Δ. 315/99. O Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας προέρχεται από 

την συνένωση των πρώην Δήμων Αμφίκλειας, Ελάτειας και Τιθορέας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

έσοδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι υποχρεώσεις του και οι 

απαιτήσεις του κατά την 31/12/2020. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως έχει ως εξής:  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € ΧΡΗΣΗ 2020 ΧΡΗΣΗ 2019 

71 Πωλήσεις προϊόντων -//- 0,00 0,00 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές -πρόστιμα-προς. -//- 40.007,24 30.038,30 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα -//- 1.101.732,53 1.179.894,14 

74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων  -//- 2.938.021,55 3.307.233,26 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες & από δωρεές -//- 598,32 1.680,47 

76 Έσοδα κεφαλαίων  -//- 2.356,12 13.338,07 

Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) € 4.082.715,76 4.532.184,24 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα -//- 1.112.776,97 1.107.947,21 

81.03 Έκτακτα κέρδη  0,00 0,00 

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων -//- 79.355,60 17.406,70 

82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβλ. -//- 2.169,90 8,25 

84.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις -//- 0,00 0,00 

Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) € 1.194.302,47 1.125.362,16 

Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 5.277.018,23 5.657.546,40 

 

 

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
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Τα συνολικά οργανικά έσοδα  της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των  4.082.715,76 €. Στο παραπάνω 

ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της χρήσεως ποσού  1.194.302,47 €, τα συνολικά 

έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των  5.277.018,23 €. Οι εισπράξεις της 

χρήσεως 2020 για επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων (λογ. 43) που ελήφθησαν πέρα από τις 

επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων - ανήλθαν στο ποσό των  876.552,70 €. 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως έχει ως εξής:  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € ΧΡΗΣΗ 2020 ΧΡΗΣΗ 2019 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -//- 1.471.907,03 1.370.236,24 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων -//- 372.430,94 234.191,05 

62 Παροχές τρίτων -//- 845.210,17 1.011.901,18 

63 Φόροι-τέλη -//- 16.682,08 17.170,59 

64 Διάφορα έξοδα -//- 365.709,89 334.455,67 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα -//- 8.723,13 10.547,93 

66 
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 
-//- 1.433.545,88 1.474.802,10 

67 
Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις- 

Δωρεές 
-//- 116.634,78 88.497,03 

68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης -//- 0,00 10.189,92 

25-26 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών -//- 372.946,28 353.595,30 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) € 5.003.790,18 4.905.587,01 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -//- 106.830,86 25.398,78 

82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων -//- 512,81 174,98 

83.12 
Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και 

έκτακτα έξοδα 
-//- 0,00 0,00 

83.11 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων   102.817,39 125.919,60 

  Σύνολο Ανόργανων εξόδων (Β) € 210.161,06 151.493,36 

  Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 5.213.951,24 5.057.080,37 
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5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

O Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας εφάρμοσε σε γενική μορφή το σύστημα κοστολογικής οργάνωσης με 

εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής, επειδή υπάρχει τέτοια υποχρέωση (δήμοι με πληθυσμό άνω των 

10.000 κατοίκων). Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των  3.080.012,64 €.  

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των  1.895.364,34 €. 

Τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των 19.690,07 €. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 8.723,13 €. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού 5.277.018,23 € μείον τα συνολικά 

έξοδα της χρήσεως ποσού 5.213.951,24 € αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2020, το οποίο ανέρχεται 

σε  63.066,99  €.  

 

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Το σύνολο των ταμειακών εισπράξεων του Δήμου στην χρήση ανήλθε σε 5.359.523,32 € πλέον τα 

χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 1.836.529,61 €, ήτοι συνολικό ποσό 7.196.052,93 €, 

μείον τις πληρωμές του Δήμου στην χρήση ποσού 5.404.971,43 €, προκύπτει το ταμειακό υπόλοιπο του 

Δήμου που εμφανίζεται στον ταμειακό απολογισμό της χρήσης 2020 ποσό 1.791.081,50 €.  

Εάν στο υπόλοιπο του ταμειακού απολογισμού ποσό 1.791.081,50 € προσθέσουμε ποσό 20.203,59 € 

που αφορούσε επιταγές πληρωτέες που δεν είχαν εισπραχθεί έως την 31/12/2020 προκύπτει το ταμειακό 

υπόλοιπο του ισολογισμού την 31/12/2020 ποσό 1.811.285,09 €.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις την 31/12/2020 και 

ανέρχονται στο ποσό των 1.811.285,09 €, απεικονίζονται στα κονδύλια του ισολογισμού ως εξής: 

Χρηματικά διαθέσιμα ποσό 1.775.671,50 € και  Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων ποσό 35.613,59 €.    

Το κονδύλιο ''Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων'' του ισολογισμού εμφανίζει υπόλοιπο την 

31/12/2020 68.320,08 € και αναλύεται σε: α) ποσό 35.613,59 € που αφορά καταθέσεις στην Τράπεζα της 

Ελλάδος για υλοποίηση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και  β) ποσό 32.706,49 € που αφορά τον 

λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 5239-026538-032. 

Ο λογαριασμός της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 5239-026538-032 ποσού 32.706,49 € περιήλθε στην 

δικαιοδοσία του Δήμου από την αποδοχή της κληρονομίας της αποθανούσας Μαρίας Κοντρώση και το 

ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στον ταμειακό απολογισμό, διότι υπόλογος και διαχειριστής του 

λογαριασμού αυτού είναι ο εκτελεστής της διαθήκης, ο οποίος θα αποδώσει λογαριασμό μετά  την 

ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων της διαθήκης.  

ΑΔΑ: ΨΡ7ΣΩΨΚ-ΞΘΦ
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Αναλυτικά το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων την 31/12/2020 ανέρχεται στο ποσό του 

1.843.991,58 € και προκύπτει από τα εξής κονδύλια του Ισολογισμού α) ''Ταμείο'' ποσό 14.051,94 €, β) 

''Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας'' ποσό 1.761.619,56 € και γ) ''Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων''  

ποσό 68.320,08 €. 

 

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2020 η αξία κτήσεως των παγίων στοιχείων 

του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 49.950.485,55 €, οι σωρευμένες αποσβέσεις στο ποσό των 

25.899.211,83 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 24.051.273,72 €. Τα υπό εκτέλεση 

πάγια την 31/12/2020 ανέρχονται στο ποσό των 2.574.620,46 €. Το ποσό των 2.574.620,46 € αφορά κατά 

το ποσό των 1.883.892,80 € επενδυτικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες χρήσεις 

και ποσό 690.727,66 €  επενδυτικές δαπάνες της χρήσης 2020. 

 

8. ΔΑΝΕΙΑ  

Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου κατά την 31/12/2020 ανέρχεται 

στο ποσό των 151.641,71€ και αφορά: 

Συνολικές οφειλές δανείων (Υπόλοιπα) Ποσά 

Τράπεζα Πειραιώς λήξεως 30/12/2023 148.937,46 

 Τ.Π.&Δ. Νο 05/12344/00/04 (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) 

έως χρ. 2023 λόγω αναστολής πληρωμής δόσεων (covid) 
2.704,25 

Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2020 : 151.641,71 

 

Το ποσό των δανείων που είναι καταβλητέο στην επόμενη χρήση ανέρχεται σε 48.617,99 €.   

 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 283.964,98 €, το 

σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στο ποσό των 103.023,72 €, ήτοι σύνολο υποχρεώσεων 

386.988,70 €  και το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο ποσό των 2.775.737,88 €. 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου αντανακλάται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της 

31/12/2020. Οι επενδυτικές δαπάνες της χρήσης 2020 αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

κατά 546.881,75 €, το σύνολο των Οργανικών & Ανόργανων εξόδων παρουσιάζει αύξηση κατά 156.870,87 

€, το σύνολο των Οργανικών & Ανόργανων εσόδων παρουσιάζει μείωση κατά 380.528,17 €, ενώ τα 

ταμειακά διαθέσιμα κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρήση 2019. Οι διακυμάνσεις των 

εσόδων και των εξόδων παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα.   

Οι απαιτήσεις εμφανίζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 151.330,70 € ενώ 

αντίστοιχα οι υποχρεώσεις παρουσιάζουν μείωση κατά 193.907,26 €. Ως αποτέλεσμα των υψηλών 

ταμειακών διαθεσίμων το κεφάλαιο κίνησης, που εκφράζεται ως η διαφορά του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού και των υποχρεώσεων, είναι θετικότατο.  

Εν κατακλείδι, η οικονομική πορεία του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας υπήρξε ικανοποιητική αλλά 

επιβάλλεται να ενταθούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των βασικών οικονομικών 

μεγεθών.               

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται                           Η Πρόεδρος και τα μέλη 

   Κ.Τιθορέα,  07 Δεκεμβρίου 2021 Αθανασία Πλ. Στιβακτή (πρόεδρος) 

 Τσιρνόβα-Κουγιάτσου Πετρούλα 

 Κοντούνης Θωμάς 

 Βαφειάς Αθανάσιος 

 Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος 

 Ντάλας Γεώργιος  

 Μαγκλάρας Παντελεήμων 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω Έκθεση της Οικονομικής  Επιτροπής που αποτελείται από 5 σελίδες, είναι 

αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν.  ΠΑΠΠΑΣ  

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 14391 

 

Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, 10434. Αθήνα 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  170  &  Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.  40 

ΑΔΑ: ΨΡ7ΣΩΨΚ-ΞΘΦ



Ποσά Ποσά 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία  κλειόμενης προηγούμενης

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.248.707,50 1.850.788,53 397.918,97 2.227.171,50 1.751.963,12 475.208,38 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κεφάλαιο

Ι. Aσώματες ακινητοποιήσεις Κεφάλαιο 15.687.933,36 15.687.933,36

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 3.089,43 3.089,41 0,02 3.089,43 3.089,41 0,02 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 4.551.711,91 0,00 4.551.711,91 4.551.711,91 0,00 4.551.711,91 1.  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 14.700,00 13.300,00

1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 984.892,37 972.051,11 12.841,26 984.892,37 959.649,91 25.242,46 3. Δωρεές παγίων 316.759,50 327.145,18

1β. Οδοί - Οδοστρώματα - κοινής χρήσεως 6.944.167,22 6.171.510,71 772.656,51 6.944.167,22 5.963.980,54 980.186,68 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 13.188.170,54 13.734.756,62

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 175.051,62 168.189,67 6.861,95 175.051,62 165.306,97 9.744,65 13.519.630,04 14.075.201,80

2. 2.804.690,53 0,00 2.804.690,53 2.799.583,26 0,00 2.799.583,26 ΙII. Αποθεματικά κεφάλαια

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 22.057.550,09 11.110.895,81 10.946.654,28 19.822.379,47 10.426.294,83 9.396.084,64 3. Ειδικά αποθεματικά 12.692,89 0,00

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 595.806,63 427.308,74 168.497,89 595.806,63 379.397,68 216.408,95

3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 457.068,31 370.257,80 86.810,51 442.478,61 352.416,37 90.062,24 V. Aποτελέσματα εις νέο

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκατ/σεις κοινής χρήσεως 1.815.273,35 1.594.517,36 220.755,99 1.815.273,35 1.509.651,49 305.621,86 Υπόλοιπο Ελλείμματος /Πλεονασμάτων εις νέο -1.321.124,66 -1.382.704,56

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 3.370.457,34 1.952.270,80 1.418.186,54 3.320.814,02 1.817.641,81 1.503.172,21 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 27.899.131,63 28.380.430,60

5. Μεταφορικά μέσα 1.921.856,61 1.742.465,48 179.391,13 1.921.856,61 1.665.369,92 256.486,69

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.697.339,11 1.389.744,35 307.594,76 1.650.861,54 1.324.781,84 326.079,70 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 2.574.620,46 0,00 2.574.620,46 4.119.063,42 0,00 4.119.063,42 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

49.950.485,55 25.899.211,83 24.051.273,72 49.143.940,03 24.564.491,36 24.579.448,67  λόγω εξόδου από την υπηρεσία 23.589,92 23.589,92

Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 49.953.574,98 25.902.301,24 24.051.273,74 49.147.029,46 24.567.580,77 24.579.448,69 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό- 23.589,92 23.589,92

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Δάση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό- 23.589,92 23.589,92

θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 123.118,80 122.518,80 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 79.518,80 43.600,00 80.918,80 41.600,00 2. Δάνεια τραπεζών 103.023,72 151.199,41

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 24.094.873,74 24.621.048,69 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προμηθευτές 172.301,89 234.007,26

ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 25.215,35 36.572,54

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.935.992,23 1.911.916,29 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 632,74

Μείον: Προβλέψεις 1.026.513,72 909.478,51 923.696,33 988.219,96 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων 68.320,08 159.605,97 πληρωτέες στην επόμενη χρήση 48.617,99 49.337,47

4. Επισφαλείς - Επίδικες Απαιτήσεις και Χρεώστες 239.555,64 239.555,64 11. Πιστωτές διάφοροι 37.829,75 109.146,54

Μείον: Προβλέψεις 239.555,64 0,00 239.555,64 0,00 283.964,98 429.696,55

5. Χρεώστες Διάφοροι 20.612,82 1.916,18 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 386.988,70 580.895,96

998.411,41 1.149.742,11

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

1. Μετοχές 1.654,97 1.654,97

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 14.051,94 17.330,24

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.761.619,56 1.707.496,11

1.775.671,50 1.724.826,35

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔΙΙΙ+ΔIV) 2.775.737,88 2.876.223,43

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.041.179,66 1.012.435,98 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 28.309.710,25 28.984.916,48 28.309.710,25 28.984.916,48

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 14.687.415,20 14.267.104,36 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 14.687.415,20 14.267.104,36

Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 1.101.732,53 1.179.894,14 63.066,99 600.466,03

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 1.101.732,53 1.179.894,14 63.066,99 600.466,03

2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 40.007,24 30.038,30 (+) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων -1.382.704,56 -1.977.314,81

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 1.957.225,39 3.098.965,16 2.135.673,68 3.345.606,12 (-) Φόρος εισοδήματος -1.487,09 -5.855,78

Μείον: Kόστος πωλήσεων 3.080.012,64 3.106.991,83 Έλλειμμα  εις νέο -1.321.124,66 -1.382.704,56

Μικτά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 18.952,52 238.614,29

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 981.394,48 1.173.240,05

Σύνολο 1.000.347,00 1.411.854,34

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.895.364,34 1.722.869,89

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 19.690,07 1.915.054,41 54.987,44 1.777.857,33

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -914.707,41 -366.002,99

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.356,12 13.338,07

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.723,13 -6.367,01 20.737,85 -7.399,78

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -921.074,42 -373.402,77

ΙΙ. Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.112.776,97 1.107.947,21

2. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 81.525,50 17.414,95

4.  Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 0,00 1.194.302,47 0,00 1.125.362,16

Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα 106.830,86 25.398,78

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 512,81 174,98

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 102.817,39 210.161,06 984.141,41 125.919,60 151.493,36 973.868,80

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα) 63.066,99 600.466,03

Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.433.545,88 1.474.802,10 ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0029436

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος 1.433.545,88 0,00 1.474.802,10 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 63.066,99 600.466,03

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

Κάτω Τιθορέα Ν. Φθιώτιδας,  7 Δεκεμβρίου 2021

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ  ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Γνώμη: Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και

του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Αμφίκλειας -του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Αμφίκλειας -

Ελάτειας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για την χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Βάση Γνώμης: 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 τη γνώμη μας. Έμφαση Θεμάτων: Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 2.5 του Προσαρτήματος αναφέρεται ότι για τα

αποθέματα δεν διενεργήθηκε φυσική απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999 § 2.2.204 παρ1. Κατά πάγια τακτική, τα υλικά, τα αναλώσιμα υλικών και τα ανταλλακτικά παγίων που αποκτώνται σε μία χρήση θεωρούνται ότι αναλώνονται μέσα στην ίδια χρήση.

2) Στη σημείωση 7(γ).α του Προσαρτήματος όπου περιγράφεται το θέμα της απόφασης αριθ. 1500/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αναστολής εκτέλεσης της 37285/5.9.2017 απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (δημοσιονομικής διόρθωσης ποσού €

424.165,90), μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με ΑΒΔ 2933/2017 έφεσης που έχει ασκηθεί κατ’ αυτής από τον Δήμο ή μέχρι την κατάργηση της ανοιγείσας με την έφεση αυτή δίκης. 3) Στο γεγονός ότι, η πρόβλεψη των τελών ύδρευσης για τη χρήση 2017 ποσού

424.795,00 €, σχηματίστηκε με βάση την απόφαση αριθ. 28/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ακυρώθηκε με την απόφαση αριθ. 2086/43620/2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά της οποίας ο Δήμος άσκησε προσφυγή, η οποία

επίσης απορρίφθηκε. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας εκθέσεως ελέγχου δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι. 4) Δεν λάβαμε επιστολές από την πλειονότητα των νομικών συμβούλων του Δήμου για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. Λόγω του

γεγονότος αυτού, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Η

διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 αντιστοίχηση του

περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας και το

περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αθήνα,  14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΠΑΣ

ΑΜ/ΣΟΕΛ 14391

 

O L Y M P I A  
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 Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10,  104 34 Αθήνα,  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170,  Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40,    

ΑΔΑ: ΨΡ7ΣΩΨΚ-ΞΘΦ



ΧΡΕΩΣΗ Ποσά κλειοµένης χρήσεως Ποσά προηγ. χρήσεως Ποσά κλειοµένης χρήσεως Ποσά προηγ. χρήσεως

1. Αποθέµατα ενάρξεως χρήσεως 1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας

24 Υλικά συντήρησης και επισκευής 0,00 0,00 70 Πωλήσεις εµπορευµάτων 0,00 0,00

25 Αναλώσιµα υλικά 0,00 0,00 71 Πωλήσεις προϊόντων 0,00  0,00  

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Έσοδα από φόρους, εισφορές,   

2. Αγορές Χρήσεως τέλη, πρόστιµα & προσαυξήσεις 40.007,24 30.038,30

24 Υλικά συντήρησης και επισκευής 0,00 0,00 73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.101.732,53 1.141.739,77 1.179.894,14 1.209.932,44

25 Αναλώσιµα υλικά 342.364,35 339.451,46 2. Λοιπά οργανικά έσοδα

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 30.581,93 372.946,28 14.143,84 353.595,30 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.938.021,55 3.307.233,26

Σύνολο αρχικών αποθ/των & αγορών 372.946,28 353.595,30 75 Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 598,32 1.680,47

3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέµατα τέλους χρήσεως 76 Έσοδα κεφαλαίων 2.356,12 2.940.975,99 13.338,07 3.322.251,80

24 Υλικά συντήρησης και επισκευής 0,00 0,00 4.082.715,76 4.532.184,24

25 Αναλώσιµα υλικά 0,00 0,00

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές & διαφορά αποθεµάτων 372.946,28 353.595,30

4. Οργανικά έξοδα

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.471.907,03 1.370.236,24

61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 372.430,94 234.191,05

62 Παροχές τρίτων 845.210,17 1.011.901,18

63 Φόροι - Τέλη 16.682,08 17.170,59

64 ∆ιάφορα έξοδα 365.709,89 334.455,67

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 8.723,13 10.547,93

66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 1.433.545,88 1.474.802,10

67 Χορηγήσεις-Επιχορηγήσεις-∆ωρεές 116.634,78 88.497,03

68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 0,00 4.630.843,90 10.189,92 4.551.991,71

Συνολικό κόστος  5.003.790,18  4.905.587,01

ΜΕΙΟΝ:

78.00 Ιδιοπαραγωγή παγίων 0,00 0,00

78.01 Λοιπά τεκµαρτά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικό κόστος εσόδων 5.003.790,18 4.905.587,01

80.00 Πλεόνασµα εκµεταλλεύσεως 0,00 0,00 80.00 Έλλειµµα εκµεταλλεύσεως 921.074,42 373.402,77

5.003.790,18 4.905.587,01 5.003.790,18 4.905.587,01

0,00 0,00

∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΑΔΑ: ΨΡ7ΣΩΨΚ-ΞΘΦ



Διάταξη και περίληψή της:

(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, η 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.

(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.

(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.

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν

στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(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

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999)

Απάντηση:

Σελίδα 1 από 5

ΔΟΛ (153 ΜΕΤ. * 0,107 €) 16,37

Μ.Ι. ΜΑΪΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΜΑΙΚ) 6.500 ΜΕΤ. * 0,089 € 578,50

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ) 110 ΜΕΤ. * 7,26 € 1/2 ΕΞ ΑΔ 399,30

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1.000 ΜΕΤ. * 0,48 € 1/2 ΕΞ ΑΔ. 240,00

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 320 ΜΕΤ. * 2,13 € 1/2 ΕΞ ΑΔ. 340,80

Μ.Ι. ΜΑΪΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΜΑΙΚ) 1.000 ΜΕΤ. * 0,16 € 1/2 ΕΞ ΑΔ. 80,00

Σύνολο 1.654,97

στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι

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

προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Την παρούσα χρήση για τον υπολογισμό

των αποσβέσεων των εξόδων εγκαταστάσεως και των ενσώματων ακινητοποιήσεων

εφαρμόστηκαν οι νέοι ισχύοντες συντελεστές απόσβεσης του άρθ. 24 του Ν.

4172/2013. 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως συμμετοχών

κατά την χρήση.

(3) Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην κατ΄ είδος τρέχουσα τιμή τους. Σύμφωνα με

το Π.Δ. 315/1999 παρ. 2.2.112 οι συμμετοχές πρέπει να αποτιμώνται στην κατ΄ είδος

χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και τρέχουσας τιμή τους. Ως τρέχουσα

τιμή τους, ορίστηκε για μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, για τις μεν

μετοχές η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από το ισολογισμό της

εταιρείας, τις πληροφορίες για την συνέχιση λειτουργίας αυτών των εταιριών και για

τους λοιπούς τίτλους, η τιμή κτήσεώς τους.

(4) Χρεόγραφα με αρχική  αξία κτήσης:

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. 

(5) Για τα αποθέματα δεν διενεργήθηκε φυσική απογραφή υλικών σύμφωνα με τις

διατάξεις του ΠΔ 315/1999 § 2.2.204 παρ1.

(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.

χρήση.

Σελίδα 1 από 5
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(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.

(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.

(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.

(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.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΞΙΑ 

1) ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΟΙΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 31.716,80

Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως προηγ χρήσης -31.716,80

Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρήσης 0,00

Αξία συμμετοχών σε Τρέχουσα Αξία: 0,00

2) Φο.Δ.Σ.Α. ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε. 61.332,00

Παρατίθεται στο τέλος του προσαρτήματος πολύστηλος πίνακας με τις

πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Το υπόλοιπο αφορά την αναπόσβεστη αξία των λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ και

των λοιπών μελετών κατά την 31/12/2020. 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ως εκ τούτου δεν

προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως

φαίνεται στον πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

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" και Γ (Ι1) "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.

§ 4. Συμμετοχές

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας

επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την

αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.

(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.

Οι συμμετοχές του Δήμου αποτιμήθηκαν ως κάτωθι:

Σελίδα 2 από 5

2) Φο.Δ.Σ.Α. ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε. 61.332,00

Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως προηγ χρήσης -61.332,00

Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρήσης 0,00

Αξία συμμετοχών σε Τρέχουσα Αξία: 0,00

3) Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε. 20.000,00

Μείον: Προβλέψεις προηγ χρήσης 13.600,00

Μείον: Προβλέψεις  τρεχουσας χρήσης  1.400,00

Αξία συμμετοχών σε Τρέχουσα Αξία: 35.000,00

4) ΕΔΕΧΥ Α.Ε. 1.470,00

Μείον: Προβλέψεις προηγ χρήσης -1.470,00

Μείον: Προβλέψεις  τρεχουσας χρήσης  0,00

Αξία συμμετοχών σε Τρέχουσα Αξία: 0,00

5)"Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας" Α.Ε. 7.500,00

6)"Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφ. Στερ Ελλάδας Α.Ε." 500,00

Συν: προσθήκες τρέχουσας χρήσης 600,00

1.100,00

Υπόλοιπο: 43.600,00

Το Κεφάλαιο του ήµου σχηµατίστηκε, ως κάτωθι:

Το Κεφάλαιο του Δήμου ποσού αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης των στοιχείων

του Ενεργητικού και Παθητικού του Δήμου καθώς επίσης και από τις τροποποιήσεις του Ισολογισμού έναρξης που έγιναν.

(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 διαφορές

§ 6. Κεφάλαιο

αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.

§ 5. Αποθέματα

(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.

19.906.219,58

Μεταφορά απογραφείσας αξίας  συµµετοχής ΕΥΑΕΤ σε επιχορηγήσεις παγίων -2.913.032,41

ιαφορά µεταξύ των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού κατά την απογραφή έναρξης 1.1.2011
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Πιστωτική ιαφορά Επιχορηγήσεων Παγίων από ολοκλήρωση ελέγχου επιχορηγήσεων -1.305.253,81

15.687.933,36

Συνολικές οφειλές δανείων (Υπόλοιπα) Ποσά

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Νο 05/12344/00/04 

(ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) έως χρ.2021 2.704,25

 Τράπεζα Πειραιώς λήξεως 31/12/2023 148.937,46

Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2020: 151.641,71

β) Κληροδότημα Κοντρώση οικονομικά θέματα: 

α) Αγωγή κληρονόμων  για ποσό ευρώ 183 χιλ περίπου.

γ) Οφειλές σε Ταμείο Νομικών ποσό ευρώ 75 χιλ. 

α) Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αρ. πρωτ.

37285/5-9-2017 αποφασίστηκε η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως

καταβληθέντος ποσού από το Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας για την πράξη με MIS

296209 και τίτλο "Δίκτυα Αποχέτευσης και Βιολογικός Καθαρισμός Ελάτειας -

Τιθορέας". Το ποσό του επιστραφέντος ορίστηκε σε 424.165,90€. Το Ελεγκτικό

Συνέδριο στις 5-6-2018 αποφάσισε την αναστολή της εκτέλεσης της 37285/5-9-2017

απόφασης ανάκτησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την έκδοση

οριστικής απόφασης επί της με ΑΒΔ 2933/2017 έφεσης που έχει ασκήσει κατ αυτής

η μέχρι την κατάργηση της ανοιγείσας με την έφεση αυτή δίκης. Η εξέλιξη της

υπόθεσης πιθανολογείτε ότι δεν θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

β)Επιστροφή ενοικίων από παρανόμως εισπραχθέντων ενοικίων από κληροδότρια

ποσό ευρώ 17 χιλ περίπου.  

Πιθανολογείται ότι οι υποχρεώσεις θα καλυφθούν με αποδοχή της κληρονομίας με

το ευεργέτημα της απογραφής

δ) Στην τρέχουσα χρήση καταβλήθηκαν έξοδα κληρονομιάς ποσού ευρώ 6.395,65.

Κεφάλαιο του �ήµου 31.12.2020

(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.

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Δεν υφίσταται τέτοια ποσά.

Για το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & δανείων υπήρξαν 3 αποφάσεις (αρ. 

(0)31519_20/15.4.2020, αρ. (0)97192_20/26.11.2020, αρ. 4821/31.7.2021) για την 

αναστολή δόσεων μεχρι τον Ιανουάριο 2022.

§ 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

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

"λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.

(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.
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Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.041.179,66

Το υπόλοιπο αφορά: 

Τέλη Ύδρευσης - Αποχέτευσης - άρδευσης χρήση 2020 589.967,52

Τέλη Ύδρευσης- Αποχέτευσης χρήση 2017 424.795,00

Έσοδα από επιχορηγούμενα προγράμματα 26.417,14

Σύνολο: 1.041.179,66

(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. 

Δήμαρχος (Στιβακτή Αθανασία) 30.780,00

Αντιδήμαρχος (Βαϊτσος Χρήστος) 12.825,00

Αντιδήμαρχος  (Λαπατσάνης Ζήσιμος) 12.825,00

Αντιδήμαρχος  (Κοντούνης Θωμάς) 15.390,00

Αντιδήμαρχος  (Ξηρομερίτης Γιώργος) 12.825,00

Αντιδήμαρχος  (Παπακωνσταντίνου Κωνστ.) 2.565,00

Αντιδήμαρχος  (Τσιρνόβα Πετρούλα) 2.565,00

Έξοδα κινήσεως μελών Δημοτικού Συμβουλίου 256,50

Έξοδα κινήσεως Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 66.000,00
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 156.031,50

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

που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης και οφείλονται

(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. 

Το μακροπρόθεσμο δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς καλύπτεται από σύμβαση

ενέχυρου απαιτήσεων απορρέουσα από την ΚΑΠ για το ποσό των 600.000,00€ 

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί
(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.

(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. 

Τα έξοδα παράστασης των οργάνων διοίκησης για το 2020 έχουν, ως κάτωθι:

§ 9. Λογαριασμοί Τάξεως

Στους λογαριασμούς Τάξεως απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού των

εσόδων και εξόδων της τρέχουσας χρήσης, που προκύπτουν από το Δημόσιο

Λογιστικό.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης και οφείλονται

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου
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Προσωπικό κατά κατηγορίες

Υπαλληλικό προσωπικό: Σύνολο  68  άτομα

Εργατοτεχνικό προσωπικό: Σύνολο 19   άτομα

Ανάλυση αμοιβών προσωπικού

Αμοιβές τακτικού προσωπικού 890.788,71

Αμοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού 303.501,14

Εργοδοτικές εισφορές 271.304,80

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 6.192,38

Δαπάνες εκπαίδευσης & επιμόρφωσης 120,00

ΣΥΝΟΛΑ 1.471.907,03

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 106.830,86

Αφορούν:

Τόκοι Υπερημερίας χρήσης σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις 14.938,49

Διαγραφές απαιτήσεων 91.892,37
Σύνολο: 106.830,86

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.112.776,97

Το υπόλοιπο αφορά 

Αναλ/σες αποσβέσεις επιχορηγ/νων παγίων χρήσης 1.026.220,45

Έσοδα από διαγραφή απαιτήσεων τρίτων 77.122,18

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 9.434,34
Σύνολο: 1.112.776,97

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 512,81

Αφορά Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων: 81.525,50

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά:

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 10.405,96

(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.

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 υφίσταται τέτοια ποσά.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι

αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές

επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 

(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
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Έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 10.405,96
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 68.815,00
Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 134,64

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 2.169,90

Σύνολο: 81.525,50

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 102.817,39

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

(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.

Σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ. 263/17-01-2019 εισερχομένου εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μας γνωστοποιήθηκε ότι κατά την 3671/10-1-2019

συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας, συνολικού ποσού € 525.000,00

ως εξής: Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 393.750,00 και Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 131.250,00€, το οποίο

εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αμφίκλειας». Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων,

σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις, γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με την 13022/19-4-2018 ΚΥΑ. Οι όροι έγκρισης έχουν ως εξής: 1.

Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια. 2. Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου : η 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει

από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας. 3. Επιτόκιο χορήγησης :�Σταθερό (ενδεικτικό) 3,31% για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές

επιτόκιο θα προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εκταμίευσης του εν λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Τ.Π και Δανείων.�Σταθερό επιτόκιο 3,43% , για το 25% από το Τ.Π και

Δανείων 4. Ενδεικτική τοκοχρεολυτική δόση: α) € 33.515,87 για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα β) € 11.266,31 για το 25% από το Τ.Π και Δανείων. Για την ασφάλεια του

δανείου, στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-

2018), ο Δήμος μας (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά

προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα

μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται

σύμφωνα με τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη

διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό των δανειακών υποχρεώσεών του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του. Στις

οικονομικές καταστάσεις του Δήμου την 31-12-2020 δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέρω ποσά της δανειακής σύμβασης, διότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι όροι του δανείου

ώς την ολοκλήρωση σύνταξης των οικονομικών  καταστάσεων.      

Κάτω Τιθορέα Ν. Φθιώτιδας, 7 Δεκεμβρίου 2021

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

§ 13. Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Αφορά συμπληρωματική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

στο σύνολο του 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΣ
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
                                        ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0029436

Βεβαιώνεται ότι, το προσάρτημα αυτό που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και μία κατάσταση παγίων, είναι εκείνο που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με 

ημερομηνία  14 Δεκεμβρίου 2021.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΠΑΠΠΑΣ

ΑΜ/ΣΟΕΛ 14391

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ  

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

O L Y M P I A  
ΟΟ ΡΡ ΚΚ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΙΙ   ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΑΑ .. ΕΕ ..   

 Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10,  104 34 Αθήνα,  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170,  Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40,    

Σελίδα 5 από 5Σελίδα 5 από 5

ΑΔΑ: ΨΡ7ΣΩΨΚ-ΞΘΦ



ΑΞΙΑ Μεταβολές χρήσεως ΑΞΙΑ Α  Π  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ 

31/12/2019 Προσθήκες Μειώσεις 31/12/2020 31/12/2019 Προσθήκες Μειώσεις 31/12/2020 31/12/2020

10. Γήπεδα - οικόπεδα 7.351.295,17 5.107,27 0,00 7.356.402,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.356.402,44

11. Κτίρια και τεχνικά έργα 19.822.379,47 0,00 -2.235.170,62 22.057.550,09 10.426.294,83 684.600,98 0,00 11.110.895,81 10.946.654,28

12. Μηχανήµατα - τεχικές εγκατ/σεις 3.320.814,02 49.643,32 0,00 3.370.457,34 1.817.641,81 134.628,99 0,00 1.952.270,80 1.418.186,54

13. Μεταφορικά µέσα 1.921.856,61 0,00 0,00 1.921.856,61 1.665.369,92 77.095,56 0,00 1.742.465,48 179.391,13

14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1.650.861,54 46.477,57 0,00 1.697.339,11 1.324.781,84 64.962,51 0,00 1.389.744,35 307.594,76

15. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση 4.119.063,42 690.727,66 2.235.170,62 2.574.620,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574.620,46

17. Πάγιες εγκατ/σεις κοινής χρήσεως 10.957.669,80 14.589,70 0,00 10.972.259,50 9.330.402,96 373.432,43 0,00 9.703.835,39 1.268.424,11

49.143.940,03 806.545,52 0,00 49.950.485,55 24.564.491,36 1.334.720,47 0,00 25.899.211,83 24.051.273,72

16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 3.089,43 0,00 0,00 3.089,43 3.089,41 0,00 0,00 3.089,41 0,02

16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 956,86 0,00 0,00 956,86 956,86 0,00 0,00 956,86 0,00

16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως 2.109.585,91 21.536,00 0,00 2.131.121,91 1.634.377,54 98.825,41 0,00 1.733.202,95 397.918,96

16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 2.514,21 0,00 0,00 2.514,21 2.514,21 0,00 0,00 2.514,21 0,00

16.20 Ειδικές ∆απάνες που υπόκεινται σε πολυετ.αποσβέσ. 114.114,52 0,00 0,00 114.114,52 114.114,51 0,00 0,00 114.114,51 0,01

2.230.260,93 21.536,00 0,00 2.251.796,93 1.755.052,53 98.825,41 0,00 1.853.877,94 397.918,99

51.374.200,96 828.081,52 0,00 52.202.282,48 26.319.543,89 1.433.545,88 0,00 27.753.089,77 24.449.192,71

∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Γενικό  Σύνολο

Σύνολο ΚΑ 16

Σύνολο ΚΑ 10-15, & 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  2020

Κ.Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΔΑ: ΨΡ7ΣΩΨΚ-ΞΘΦ
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