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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  7/14-03-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   26/2022 

ΘΕΜΑ:  « Έγθξηζε  Ιζνινγηζκνύ  θαη  Απνηειεζκάησλ  Υξήζεο  2020  ηνπ Ν.Π.Δ.Δ.  

ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ» 

 

   ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  14
ε
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Δεπηέξα θαη 

ώξα 13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 1762/09-03-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  

αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ  

(4) κειώλ θαη ηελ απνπζία ηξηώλ (3) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

  1) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (πξόεδξνο)                                         5)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   
                    

  2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                               6)  Δήκνπ Ισάλλεο                                                                          

  3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                   7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                                                                       

  4) Κνξσλίδεο Παύινο   

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.    

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγήζεθε ην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ην νπνίν είλαη: « Έγθξηζε  Ιζνινγηζκνύ  θαη  Απνηειεζκάησλ  Υξήζεο  2020  ηνπ 

Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ» θαη ην νπνίν ζπδεηήζεθε κεηά ην 

ηξίην ζέκα.  

 ηε ζπδήηεζε παξεπξέζεθε ε Πξόεδξνο ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΤ  

ΙΝΣΙΚΗ  θπξία Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια θαη  ν θύξηνο  Νηθόιανο Παληαδήο,   
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πξντζηάκελνο Δηεύζπλζήο ηνπ, νη νπνίνη   έθαλαλ  αλαθνξά ζηα  νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

Ιζνινγηζκνύ  θαη ησλ Απνηειεζκάησλ  Υξήζεο  2020  ηνπ Ν.Π.Δ.Δ.  

 Η  Οηθνλνκηθή  Επηηξνπή θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  

 ηελ ππ΄ αξηζκό 1/2022  απόθαζε εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ   πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Ιζνινγηζκνύ θαη Απνηειεζκάησλ  Υξήζεο   2020 

 ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 236  ηνπ Ν.3463/2006  όπσο ηζρύεη 

 ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/2006 ζηελ νπνία  νξίδεηαη όηη: «2. νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν. 3463/2006  θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ Ν. 3463/2006 

ηζρύνπλ θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ». 

 ην άξζξν 3 παξ. 1 πεξ. θ΄ εδάθην vi ηνπ Ν.4623/2019 ζύκθσλα κε ην νπνίν: «.. η 

έγκριζη ηνπ  Ιζολογιζμού  ησλ δεκνηηθώλ ΝΠΔΔ ζα δηελεξγεζεί από ηελ 

Οικονομική Επιηροπή (αληί ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ άξζξσλ 234 παξ. 3 θαη 240 

παξ.2 ΚΔΚ)». 

 ηηο παξ. 1,2 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 

3463/06),  

Αποθαζίζει ομόθωνα 

     Εγθξίλεη ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο 2020 ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ", όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 1/2022 απόθαζε 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ". 

Η πξναλαθεξόκελε ππ΄ αξηζκό 1/2022  απόθαζε εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ  ηίζεηαη απηνύζηα 

ζπλεκκέλε  ζηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο.    

 

  Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   26 /2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                          ( ππνγξαθέο)  

 

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα           

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑ :ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2022  ειδικής συνεδρίασης  του  Διοικητικού Συμβουλίου  του  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ». 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2022 

Θ Ε Μ Α  : «Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού έτους 2020».  

 
Στο Νέο Πετρίτσι και στο Δημοτικό Κατάστημα του πρώην Δήμου Πετριτσίου , σήμερα 

21/1/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση,  το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. « Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής»  ύστερα από την 

αριθ. 1/14.1.2022  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου του  που  επιδόθηκε  σε όλα  τα  

μέλη  του Δ.Σ., σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και των  άρθρων 

234 και 240  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και λαμβάνοντας υπόψη τα 

έκτακτα μέτρα κατά του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του covid-19 (ΦΕΚ  

6290/Β/29.12.2021). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, 

δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ 

ΤΣΙΝΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ 

ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΕΛΟΣ   

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ   

ΦΥΤΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΜΕΛΟΣ   

    

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε και η Κωνσταντινίδου Ειρήνη, υπάλληλος του Ν.Π.  για  την  

τήρηση  των  πρακτικών.  

H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και 

εισηγούμενη  το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση Ισολογισμού 

Οικονομικού έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου : 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 236  του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής : «1.Οι 

διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής 

υπηρεσίας , τον προϋπολογισμό , το οικονομικό έτος , τον απολογισμό , τις ετήσιες 
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οικονομικές καταστάσεις , την ταμειακή υπηρεσία , τη διαχείριση , τα δάνεια και την 

περιουσία , εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006  ορίζεται ότι: «2. οι διατάξεις του 

άρθρου 234 του Ν. 3463/2006  και της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006 

ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου». 

3. Το άρθρο 3 παρ. 1 περ. κ΄ εδάφιο vi του Ν.4623/2019 σύμφωνα με το οποίο: «.. η 

έγκριση του  Ισολογισμού  των δημοτικών ΝΠΔΔ θα διενεργηθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή (αντί του Δημοτικού Συμβουλίου άρθρων 234 παρ. 3 και 240 

παρ.2 ΚΔΚ)». 

4. Τις παρ. 1,2 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 

3463/06), όπου  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 χρήσης, 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 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 χρήσης, πίνακα 

διάθεση αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις βασικές 

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 και εάν 

τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δ.Κ.Κ 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 χρήσης. 
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Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να 

καταρτίζει και έκθεση ελέγχου , στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από 

τον έλεγχο 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.(……………) 

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 την 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 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 
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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 το ΝΠΔΔ εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο , με την υπ΄ αριθ. 11/2021 

απόφαση του Προέδρου (ΑΔΑ: ΩΚΒΣΟΚ75-ΡΦΤ) αρχικά  και κατόπιν την με αρ. πρωτ. 

408/13.4.2021 σύμβαση,  ορίσθηκε τακτικός  ο ορκωτός λογιστής κ. Γεώργιος  Κότσικας  

με Α.Μ. ΣΟΕΛ  29481 καθώς και ο κ. Βασίλειος Πατερομιχαλάκης με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421 

ως αναπληρωματικός,  της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»,  για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 

και προσαρτήματος) οικονομικής χρήσης 2020 του ΝΠΔΔ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου 

Σιντικής». 

        Επίσης, επειδή το ΝΠΔΔ δεν έχει υπάλληλο του κλάδου λογιστών με την υπ΄ αριθ. 

16/2020  απόφαση του Προέδρου  (ΑΔΑ: ΨΧ8ΖΟΚ75-ΩΑΕ), ανατέθηκε η υποστήριξη 

και εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος του ΝΠΔΔ, στην επιχείρηση 

Οικονομοτεχνικών Συμβούλων  Βέρρος  Κωνσταντίνος. 

         Κατόπιν τούτων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ο  Ισολογισμός 

οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ "Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής".  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της  Προέδρου και έλαβε υπόψη  

του , 

 Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006. 

 Το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 3548/2007 

 Την 11/2021 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – 

λογιστή και του αναπληρωτή του. 

 Τον  Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2020 

και μετά από διαλογική συζήτηση. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ( ομόφωνα) 
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        Α. Συντάσσει την Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης       

            2020 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

       Το Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» συστάθηκε με το ΦΕΚ 

1135/τ.Β΄/3.6.2011 και προήλθε από τη συγχώνευση έξι (6) Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), τριών (3) Παιδικών Σταθμών, ενός (1) Κέντρου Φροντίδας 

Οικογένειας και ενός (1) Κέντρου Προσχολικής Αγωγής. 

       Κατά το 2020 εφαρμόστηκε για 6η φορά το διπλογραφικό σύστημα βάσει του Π.Δ. 

315/99. Με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από αυτό παρουσιάζεται η Οικονομική 

κατάσταση για τη χρήση 2020.  

       Παρακάτω παρουσιάζονται τα έσοδα του ΝΠΔΔ, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι 

υποχρεώσεις του και οι απαιτήσεις του κατά την 31/12/2020.  

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2020 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.220.968,72 

έναντι ευρώ 1.187.526,21 της προηγούμενης χρήσης αυξήθηκαν δηλαδή συνολικά κατά 

2,82% περίπου. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων 

ανήλθαν σε ποσό ευρώ 39.220,09, έναντι ευρώ 45.045,97 την προηγούμενη χρήση, 

μειώθηκαν δηλαδή κατά 12,93%. 

Η ανάλυση των εσόδων των χρήσεων 2020 και 2019 έχει ως εξής:  

ΚΑ Περιγραφή Λογ/σμού   
Χρήση 

2020 
Χρήση 2019 

72 Έσοδα από εισφορές € 1.545,00 5.035,00 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις -//- 
1.213.804,0

3 
1.170.985,00 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες  -//- 4.000,00 7.350,00 

76 Έσοδα κεφαλαίων -//- 1.619,69 4.156,21 

Α.  Σύνολα Οργανικών εσόδων € 
1.220.968,7

2 
1.187.526,21 

81.0

1 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα -//- 31.105,00 29.720,76 

82.0

1 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων -//- 8.115,09 8.419,25 

82.0

7 
Έσοδα από επιστροφές καταβληθέντων -//- 0,00  6.905,96 

Β.  Σύνολα Ανόργανων Εσόδων € 39.220,09 45.045,97 
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Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 
1.260.188,8

1 
1.232.572,18 

 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων των χρήσεων 2020 και 2019 έχει ως εξής:  

ΚΑ Περιγραφή Λογ/σμού   Χρήση 2020 Χρήση 2019 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 1.050.560,00 1.040.130,21 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  -//- 21.336,08 30.577,85 

62 Παροχές τρίτων -//- 43.232,53 62.892,90 

63 Φόροι-τέλη -//- 330,92 413,15 

64 Διάφορα έξοδα -//- 58.346,87 64.500,73 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα -//- 265,91 175,04 

66 Αποσβέσεις παγίων -//- 32.691,03 31.754,78 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως -//- 1.828,60 0,00 

24-26 Κόστος Αναλωθέντων -//- 14.690,51 21.970,01 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) € 1.223.282,45 1.252.414,67 

81.00 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα -//- 0,00 154,85 

81.02 Έκτακτες ζημίες -//- 0,00 0,00 

82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων -//- 0,00 1.278,86 

Σύνολα Ανόργανων Εξόδων  - Εσόδων(Β) € 0,00 1.433,71 

Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 1.223.282,45 1.253.848,38 

 

 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

       Στο Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπάρχει σύστημα κοστολογικής οργάνωσης με πλήρη εφαρμογή της 

Αναλυτικής Λογιστικής. 

Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 1.117.981,28 € και τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. ανήλθαν στο ποσό των 105.035,26 €. 

 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσης 2020 ποσού ευρώ  1.260.188,81 μείον 

τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2020 ποσού ευρώ 1.223.282,45 αποτελεί το πλεόνασμα της 

χρήσης 2020, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 36.906,36 €. 

 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 Τα διαθέσιμα τέλους της χρήσης 2020 ανέρχονται στο ποσό των 323.800,11 € και αφορούν 

καταθέσεις όψεως.  
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6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) 

 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ της 31/12/2020 τα ενσώματα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.115.362,66 € και αφαιρουμένων των σωρευμένων 

αποσβέσεων ποσού ευρώ 196.557,15 €, προκύπτει η αναπόσβεστη αξία τους που ανέρχεται 

σε ποσό 918.805,51 €.  

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 

119.878,20 € : 

 

Προμηθευτές     51.131,96 € 

Φόροι – τέλη                1.802,64 € 

Πιστωτές διάφοροι    66.943,60 € 

Υπόλοιπα 31.12.2020       119.878,20 € 

  

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έκτη οικονομική χρήση του νέου ΝΠΔΔ επικεντρώθηκε στη περαιτέρω λογιστική και 

οικονομική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και στην καλύτερη οργάνωση και 

παρακολούθηση των λογιστικών και οικονομικών δεδομένων του ΝΠΔΔ.   

 

Η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων του ΝΠΔΔ, με βάση τις συναλλαγές που έχουν 

καταχωρηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες, δείχνει ότι το νομικό πρόσωπο βρίσκεται σε 

καλό επίπεδο, απαιτούνται όμως περαιτέρω προσπάθειες για βελτίωση των εσόδων, με 

ταυτόχρονη αποδοτική διαχείριση τους και την καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών του για 

την εξάλειψη των όποιων δυσλειτουργιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιχειρήσει να δώσει 

μια καινούργια προοπτική στο σημαντικό έργο που πρέπει να επιτελέσει το ΝΠΔΔ σε 

συνεργασία με το Δήμο Σιντικής,  επ’ ωφελεία των δημοτών μας. 

Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του 

Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και του προσωπικού του ΝΠΔΔ. 

 
 

 

Β. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 , 6ης Διαχειριστικής 

χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31η  Δεκεμβρίου 2020 ) και το Προσάρτημα του Ισολογισμού 

της 31ης Δεκεμβρίου 2020 , του ΝΠΔΔ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής». 
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Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης, το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση 

ελέγχου του ορκωτού  λογιστή στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής για 

έγκριση. 

 

Δ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται 

στο άρθρο 24 του ν.  3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο , όπως ισχύει. 

 

Ε. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων , όπως ορίζεται στο άρθρο 6 

παρ. 7 του ν. 3548/2007. 

 

ΣΤ. Επισυνάπτονται : α) Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης  2020 και  β) 

Προσάρτημα του Ισολογισμού χρήσης 2020 

 

 

 

Η  απόφαση  αυτή  πήρε  αύξοντα  αριθμό  1/2022. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και  υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ 

               ( Τ.Σ.Υ.)                                                                            (  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

Νέο Πετρίτσι ,21/1/2022 

Ακριβές αντίγραφο 

H Πρόεδρος Δ.Σ 

 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019 1 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης1

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη 1 χρήσεως 2020 χρήσεως 2019 1

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία 1 1

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 1 Ι. Κεφάλαιο

0 1. Καταβλημένο 427.704,19 427.704,19

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 317.921,97 0,00 317.921,97 317.921,97 0,00 317.921,97 1 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα 743.016,20 178.324,56 564.691,64 743.016,20 148.603,80 594.412,40 1 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις      ενεργητικού 564.691,64 594.412,40

    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 471,30 0,00 471,30 0,10 0,00 0,10 1 564.691,64 594.412,40

5. Μεταφορικά μέσα 23.560,00 588,99 22.971,01 0,00 0,00 0,00

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 30.393,19 17.643,60 12.749,59 26.210,79 15.262,32 10.948,47 V. Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.115.362,66 196.557,15 918.805,51 1.087.149,06 163.866,12 923.282,94 Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο 36.517,63 -22.239,90

Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγουμένων χρήσεων 110.627,04 132.866,94

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙΙ) 918.805,51 923.282,94 147.144,67 110.627,04

1

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Ι. Αποθέματα 1 (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) 1.139.540,50 1.132.743,63

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα

υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 3.695,08 1.895,25 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1.  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

ΙΙ. Απαιτήσεις      λόγω εξόδου από την υπηρεσία 61.141,00 59.312,40

11. Χρεώστες διάφοροι 203,45 577,56 1 61.141,00 59.312,40

203,45 577,56

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

IV. Διαθέσιμα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 323.800,11 291.777,25 1. Προμηθευτές 51.131,96 45.263,54

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 1.802,64 1.375,14

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 327.698,64 294.250,06 11. Πιστωτές διάφοροι 66.943,60 79.256,71

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 119.878,20 125.895,39

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 74.055,54 100.418,41 1

74.055,54 100.418,41

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 1.320.559,70 1.317.951,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1.320.559,70 1.317.951,42

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 2.356.070,57 2.078.923,88 1 2. Πιστωτικοί λογ/σμοι Δημοσίου Λογιστικού 2.356.070,57 2.078.923,88

3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών 1 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών

    και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 3.897,00 6.759,56 1     και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 3.897,00 6.759,56

2.359.967,57 2.085.683,44 1 2.359.967,57 2.085.683,44

1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

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

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019 1 χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως GSE Καθαρά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Χρήσεως 36.906,36 -21.276,20

1. Κύκλος εργασιών (κύριας δραστηριότητας) 5.545,00 12.385,00 (+) Υπόλοιπο αποτελ. (Πλεόνασμα) προηγ. Χρήσεως 110.627,04 132.866,94

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 1.213.804,03 1.219.349,03 1.170.985,00 1.183.370,00 1 147.533,40 111.590,74

Μείον: Κόστος κύριας δραστηριότητας 1.117.981,28 1.143.840,95 0 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 388,73 963,70

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 101.367,75 39.529,05 0 Πλεονάσματα εις νέο 147.144,67 110.627,04

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 105.035,26 108.398,68 0

Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.667,51 -68.869,63 31

ΠΛΕΟΝ: 

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.619,69 4.156,21

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα 265,91 1.353,78 175,04 3.981,17 1

Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.313,73 -64.888,46 1

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα 1

          1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 31.105,00 29.720,76 1

          3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 8.115,09 15.325,21 1

39.220,09 45.045,97 1

Μείον: 1

               1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 154,85 1

               3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 39.220,09 1.278,86 1.433,71 43.612,26 1

Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα) 36.906,36 -21.276,20 1

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 32.691,03 31.754,78 1

             Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες 1

                         στο λειτουργικό κόστος 32.691,03 0,00 31.754,78 0,00 1

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 36.906,36 -21.276,20 1

End
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, 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 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 Νομικό Πρόσωπο, 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 Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 επί του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι κατά του νομικού προσώπου έχουν ασκηθεί αγωγές, κυρίως για εργατικές διαφορές. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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 Νομικού Προσώπου 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 Νομικού Προσώπου.
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 του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό
μας, για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: ΨΥΨΩΟΚ75-ΦΡΔ
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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.

Δεν υπάρχουν μεταβολές συγκρισιμότητας.

Απάντηση

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

«ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999)
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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.

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας.

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Παρατίθεται στο τέλος του προσαρτήματος πολύστηλος πίνακας με τις
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

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

Δεν έγιναν.

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.

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1: Οι μέθοδοι που
εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των
οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού
διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια
αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού
αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την
αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές
αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με
πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του
μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των
απαιτήσεων-υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και
των αποτελεσμάτων χρήσεως του ΝΠΔΔ. 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής
κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη
με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις
προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως
συμμετοχών. Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

(5) Τα αποθέματα απότιμήθηκαν με την μέση σταθμική τιμή.

(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. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ως εκ
τούτου δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.
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Το Κεφάλαιο του ΝΠΔΔ σχηματίστηκε από την απογραφή: Κεφάλαιο 427.704,19

§ 4. Συμμετοχές

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές
πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις,
σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν συνδεμένες επιχειρήσεις 

(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.

Δεν υπάρχουν χρεόγραφα 

§ 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.

(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

(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.

Δεν υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Κεφάλαιο

§ 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

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

Δεν υπάρχουν.

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ,
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.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό του ΝΠΔΔ, 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.
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Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: 74.055,54

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Επιχορήγηση απο ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" (Ά δόση σχολικού
έτους 2020-2021)

64.847,24

Επιχορήγηση απο ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" 7.678,45

Τροφεία & συνδρομές Μελών ΚΑΠΗ 1.085,00

Τόκοι-έσοδα Β΄εξαμήνου 444,85

Σύνολο 74.055,54

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. Οι
εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις)
αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν
εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. 

Δεν υπάρχουν.

10.080,00
Ως εξής:

Ο πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου έλαβε ποσό ευρώ 7.200,00

Η αντιπρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου έλαβε ποσό ευρώ 2.880,00

ΣΥΝΟΛΑ 10.080,00

§ 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.

§ 9. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των
κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς
συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα
νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού,
εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της
χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων
βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε
συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 

Στους λογαριασμούς Τάξεως απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού
των εσόδων και εξόδων του έτους 2020, όπως προκύπτουν από το
Δημόσιο Λογιστικό καθώς και οι ληφθείσες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής
εγγυήσεις του ΝΠΔΔ 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. 

Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(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. 

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
έλαβαν αμοιβές για έξοδα παράστασης συνολικού ποσού ευρώ
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(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 κατά την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του
ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών
όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα
ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 

Προσωπικό κατά κατηγορίες

Μόνιμο προσωπικό 20 άτομα

Προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου 7 άτομα

Προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 28 άτομα

Σύνολο υπαλλήλων                                   55 άτομα

Ανάλυση αμοιβών προσωπικού

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 855.679,33

Αποδοχές τακτικών υπαλληλων με σύμβαση αορ. χρόνου 34.948,00

Aμοιβές έκτακτων υπαλληλων 90.010,73

Εργοδοτικές εισφορές 68.771,99

Ετήσια Εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 117,27

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.149,95

ΣΥΝΟΛΟ 1.050.677,27

(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.

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00
Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται:

Τόκοι Υπερημερίας χρήσης 0,00
Σύνολο 0,00

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 31.105,00
Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται:

Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγούμενων 
παγίων  

29.720,76

Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.384,24

Σύνολο 31.105,00

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00
Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται:

Προσαυξησεις εισφ. ασφ ταμειων 0,00

Αμοιβές τρίτων βάσει δικαστικής απόφασης 0,00
Σύνολο 0,00

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 8.115,09

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται:

Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών 850,00

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών 0,00

Έσοδα από αχρεωστήτως καταβληθέντα 7.265,09
Σύνολο 8.115,09

Δεν υπάρχουν.

§ 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. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές
πληροφορίες για τα "έκτακτα και ανόργανα έσοδα" και "έκτακτα
και ανόργανα έξοδα", καθώς και για τα "έσοδα και έξοδα
προηγούμενων χρήσεων", τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του
ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του
Δήμου.
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(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 νπδδ, όταν αυτό δεν
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

Νέο Πετρίτσι Σερρών, 21 Ιανουαρίου 2022

Κατά του Ν.Π.Δ.Δ είχαν ασκηθεί οι εξής αγωγές: 
1. Αγωγή για την αναγνώριση επιδόματος ενώπιων του Ειρηνοδικείου
Σιντικής, με την οποία 14 εργαζόμενοι ζητούν ποσό ευρώ 5.000,00
έκαστος νομιμοτόκως, ήτοι συνολικά ποσό ευρώ 70.000,00 νομιμοτόκως.
Η αγωγή εκδικάστηκε την 9/5/2019 και εξεδόθη η με αρ. 173/2019
απόφαση, η οποία αναστέλλει την δίκη μέχρι αποφάσεως του ΣτΕ. Νέα
δικάσιμος δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.
2. Αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) ενώπιων του Μονομελούς
πρωτοδικείου Σερρών με την οποία εργαζόμενοι ζητούν την μετατροπή
των συμβάσεων τους. Εκδικάσθηκε την 25/05/2021 και εκκρεμεί η έκδοση
της δικαστικής απόφασης.
3. Αγωγή για την αναγνώριση επιδόματος στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Σερρών, με την οποία 15 εργαζόμενοι ζητούν ποσό ευρώ
4.250,00 έκαστος νομιμοτόκως, ήτοι συνολικά ποσό ευρώ 63.750,00
νομιμοτόκως. Η αγωγή εκδικάστηκε την 9/7/2020 και εκδόθηκε η με αρ.
223/2020 απορριπτική απόφαση υπέρ του Δήμου.
4. Αγωγή για την αναγνώριση επιδόματος στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Σερρών, με την οποία 20 εργαζόμενοι ζητούν ποσό ευρώ
51.000,00 νομιμοτόκως. Εκδικάσθηκε την 13/05/2021 και εκκρεμεί η
έκδοση της δικαστικής απόφασης. 
5. Αγωγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών, με την οποία 7
εργαζόμενοι ζητούν την μετατροπή της σύμβασης τους σε αορίστου
χρόνου. Εκδικάσθηκε την 29/06/2021. Οι ενάγοντες παραιτήθηκαν του
δικογράφου κατά την δικάσιμο.

ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΝΤΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ & ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ.ΚΟΤΣΙΚΑΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 29481

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από έξι (6) σελίδες και ένα πίνακα είναι αυτό που αναφέρεται
στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2022.
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