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1. Νομικό καθεστώς σύστασης Δήμου Σερίφου 
 

Στο Δήμο Σερίφου με έδρα τη Χώρα Σερίφου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» δεν επήλθε καμία μεταβολή και παρέμεινε αυτόνομος. 
 
2. Στόχος της παρούσας έκθεσης 
 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος Γ’ του 
Ν. 3146/2003 και αφορά τον έλεγχο που έγινε από εμάς επί των οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης 2018 του Δήμου Σερίφου, αποτελεί δε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2021 
χορηγηθείσας «έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή», η οποία τέθηκε 
στο κάτω μέρος του Ισολογισμού 31.12.2018. 
Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά την εικόνα κάθε επιμέρους 
λογαριασμού του Ισολογισμού της 31.12.2018 (το άνω μισό της σελίδας Α3 του ισολογισμού) 
και της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 (δεύτερο μισό της σελίδας 
Α3 του ισολογισμού), καθώς και να καταγράψει τις απόψεις και προτάσεις μας για τα 
οικονομικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Η κατανόηση του περιεχομένου της παρούσας έκθεσης θα γίνει ευχερέστερα δυνατή αν 
αναγνωστεί παράλληλα με το φύλλο Α3 του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 καθώς 
και το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης της οικονομικής επιτροπής. 
 
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισολογισμού αποτυπώνουν μια φωτογραφία (μια στάση) 
της οικονομικής κατάστασης του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και όχι όλη την 
εξελικτική πορεία των υπολοίπων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018. 
Αντίθετα, τα υπόλοιπα των λογαριασμών της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Χρήσης 2018 (έσοδα και έξοδα) περιλαμβάνουν την εξελικτική πορεία, το άθροισμα δηλαδή 
των καταχωρήσεων των επιμέρους ποσών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018. 
 
Στα ποσά της χρήσης 2018 παρατίθενται παραπλεύρως τα ποσά της προηγούμενης χρήσης 
2017 για λόγους συγκρισιμότητας. 
 
3. Ανάθεση και διαδικασίες τακτικού ελέγχου 
 

Η ανάθεση σε εμάς του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, έγινε με 
την υπ’ αριθ. 178/1.9.2020 απόφαση του Δημάρχου και τη σχετική «Σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών» η οποία καταρτίστηκε την ίδια ημερομηνία. Είχε προηγηθεί η από 13.8.2020 
οικονομική μας πρόταση. 
 
Για την διενέργεια του ελέγχου λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΚΛΣΔΚ), δηλαδή το Π.Δ. 315/1999, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίθηκαν κατάλληλες με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων που έχουν υιοθετηθεί από την εγχώρια νομοθεσία και το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). 
 
Ο έλεγχός μας πραγματοποιήθηκε σε δειγματοληπτική βάση και βασίστηκε στα βιβλία και 
στοιχεία του Δήμου από τα οποία προκύπτουν ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Χρήσης. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές ελεγκτικές αρχές, ο έλεγχός 
μας δεν αποσκοπεί αναγκαστικά στην ανακάλυψη ατασθαλιών και φορολογικών ή άλλης 
φύσεως παραλείψεων. Λόγω δε του ότι δεν είναι δυνατό να ελέγξουμε όλες τις συναλλαγές 
του Δήμου, οι τυχόν αδυναμίες και παραλείψεις που εντοπίσθηκαν, πιθανόν να μην είναι και 
οι μόνες που υπάρχουν. Επίσης, η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί πηγή ενημέρωσης και 
ολοκληρωμένων προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 
καθώς αυτά θα απαιτούσαν μια πιο εξειδικευμένη έρευνα. 
 
Ο διενεργούμενος τακτικός έλεγχος των οικονομικών μονάδων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή 
υπεισέρχεται μόνο στη νομιμότητα του ελεγχόμενου αντικειμένου και όχι στη σκοπιμότητά 
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του, η οποία αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα, προνόμιο και ευθύνη της Διοίκησης των 
ελεγχόμενων μονάδων. Μια ενδεχόμενη εμπλοκή των ελεγκτών σε τέτοια θέματα θα 
συνιστούσε υποκατάσταση της Διοίκησης στο έργο της και παρέκκλιση από το σκοπό του 
τακτικού ελέγχου, υπάρχει όμως η δυνατότητα κατόπιν ειδικής εντολής να ελεγχθούν 
συγκεκριμένα θέματα σκοπιμότητας και να εκφραστεί γνώμη επί αυτών. 
 
Η υποχρέωση τήρησης των λογιστικών βιβλίων του Δήμου Σερίφου (εκτός από τους 
λογαριασμούς του Δημόσιου Λογιστικού) και σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα και 
επομένως η σύνταξη Ισολογισμού, προέκυψε από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Οι Δήμοι στους οποίους δεν 
επήλθε καμία μεταβολή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 και δεν 
εφάρμοζαν το «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο», είχαν την υποχρέωση καταγραφής των 
απαιτήσεων, υποχρεώσεων, πάγιου εξοπλισμού και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
διενεργώντας την προβλεπόμενη «Απογραφής Έναρξης» με ημερομηνία 1.1.2011 ώστε να 
ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη του Ισολογισμού της χρήσης 2011. 
 
Ο κατά νόμο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σερίφου είναι 
υποχρεωτικός σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 163 του 
Ν.3463/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
Ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, 
Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) βασίστηκε στις παρακάτω διαδικασίες: 
 
α) Ζητήσαμε και εξετάσαμε σε δειγματοληπτική βάση, όπως το δείγμα αυτό προέκυψε από 
τον προσδιορισμό του «επιπέδου σημαντικότητας», στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από 
την Οικονομική και Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, τα οποία εκλάβαμε ότι είναι ακριβή και 
αντικατοπτρίζουν τη δραστηριότητά του. 
β) Συζητήσαμε με τους υπαλλήλους του Δήμου τη φύση και το αντικείμενο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, μέσα στα οριοθετημένα πλαίσια ως δρώσας οικονομικής μονάδας, τόσο με τους 
Δημότες όσο και με τρίτα Νομικά Πρόσωπα (εμπορικές επιχειρήσεις). 
γ) Αναλύσαμε τα συγκεντρωθέντα στοιχεία σύμφωνα με το ελεγκτικό μας πρόγραμμα, 
προκειμένου να αποκομίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη για τη χρηματοοικονομική 
δραστηριότητα του Δήμου. 
δ) Οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας είναι απόρροια του διεξαχθέντος τακτικού ελέγχου, 
προοριζόμενες αποκλειστικά στην ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων για τη 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 
 
Παρακάτω αναφέρουμε τα ευρήματα του ελέγχου που προέκυψαν από τον έλεγχο των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 και δίνουμε διευκρινίσεις για σημαντικούς 
λογαριασμούς που περιλαμβάνονται σε αυτές. 
 
4. Βασικές λογιστικές αρχές 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική νομοθεσία και 
συγκεκριμένα από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΠΔ 315/1999) και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) είναι: 
 
α) Η αρχή του ιστορικού κόστους, 
β) Η αρχή της αντικειμενικότητας, 
γ) Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης, 
δ) Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων (από χρήση σε χρήση), 
ε) Η αρχή της σύνεσης ή συντηρητικότητας, 
στ) Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης και της αυτοτέλειας των χρήσεων, 
ζ) Η αρχή της πραγματοποίησης των εσόδων και, 
η) Η αρχή του συσχετισμού εσόδων και εξόδων (που αφορούν στη χρήση). 
 

Οι ανωτέρω λογιστικές αρχές τηρήθηκαν από το Δήμο. 
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5. Σχετικά με την «έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή» που 
συνοδεύει τον Ισολογισμό 

 

Η «έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή» συντάσσεται από τον ορκωτό 
λογιστή με το πέρας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και των βιβλίων του Δήμου, 
τίθεται στο κάτω μέρος των οικονομικών καταστάσεων (σελίδα Α3) και δημοσιεύεται μαζί με 
αυτές σε μία τοπική εφημερίδα ή αν δεν υπάρχει τέτοια σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός του 
νομού στον οποίο έχει την έδρα του ο Δήμος. 
Η έκθεση αυτή συντάσσεται βάσει εγκεκριμένου προτύπου από το Εποπτικό Συμβούλιο του 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
Στόχος της έκθεσης ελέγχου είναι να πληροφορήσει, με τη συνοπτική και σαφή έκφραση 
γνώμης, τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων (Δημοτικό Συμβούλιο, Υπουργείο 
Εσωτερικών, Περιφέρεια, δημότες, προμηθευτές, πιστωτές και τράπεζες) εάν οι οικονομικές 
καταστάσεις «παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του 
Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την χρήση 
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 
«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
 

Βάση για την έκφραση της γνώμης μας αποτελεί η απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις. Η 
εύλογη διασφάλιση αποκτάται με το διενεργούμενο έλεγχο σε δειγματοληπτική βάση, 
γεγονός που γνωστοποιείται και καθίσταται προφανές στην παρούσα έκθεση. 
 

Στην έκθεση ελέγχου που χορηγήθηκε επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 
δεν υπάρχουν επιφυλάξεις (παρατηρήσεις), δεδομένης της συμμόρφωσης του Δήμου με τις 
λογιστικές αρχές. Υφίσταται όμως μία έμφαση θέματος. 
 
Επιφύλαξη (ή παλιότερα παρατήρηση) σημαίνει διαφωνία του ορκωτού λογιστή (βάσει της 
νομοθεσίας που ισχύει) επί λογιστικών χειρισμών και τρόπων απεικόνισης κάποιων 
οικονομικών μεγεθών στα λογιστικά βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό ή / 
και Αποτελέσματα Χρήσης). Η επιφύλαξη γνωστοποιεί ένα οικονομικό μέγεθος (ποσό) και 
αναφέρει σαφώς την επίδρασή του στα αποτελέσματα της χρήσης, στα ίδια κεφάλαια και σε 
άλλα σχετικά κονδύλια του ισολογισμού. 
Έμφαση σημαίνει γνωστοποίηση θεμάτων που προέκυψαν από το διενεργηθέντα έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων και των λογιστικών βιβλίων και που σε κάποιες περιπτώσεις θα 
μπορούσαν να παρατίθενται ως σημειώσεις / γνωστοποιήσεις του Δήμου κάτω από τον 
Ισολογισμό και πριν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης 
Αποτελεσμάτων. 
 

Παρακάτω παραθέτουμε τις τρεις πρώτες και πιο σημαντικές παραγράφους της από 
20.4.2021 έκθεσης ελέγχου που συνοδεύει τον Ισολογισμό 31.12.2018: 
 

Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Σερίφου, οι οποίες αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 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 Δήμου Σερίφου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, 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 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 



PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 του Δήμου Σερίφου 

[6] 

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 στην παράγραφο 1 του προσαρτήματος ισολογισμού, όπου περιγράφεται 
ότι η αποτίμηση ορισμένων οικοπέδων και αγροτεμαχίων έχει γίνει με αξία μνείας € 0,01 αντί της 
αντικειμενικής τους αξίας και ότι οι σχετικές διορθώσεις θα γίνουν κατά τη διαδικασία δήλωσης των 
ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα 
αυτό. 
 
 

6. Κύρια σημεία των οικονομικών καταστάσεων 
 
6.1 Κύρια σημεία του ταμειακού απολογισμού 
 

Οι εισπράξεις (έσοδα) της χρήσης 2018 ανήλθαν σε € 1.186.197, από € 1.386.719 στην 
προηγούμενη χρήση, όπως φαίνεται στην προτελευταία στήλη του παρακάτω πίνακα. 
 

Είδος εσόδου 
Προϋπολο-

γισθέντα Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)-(4)-(5) 

Τακτικά έσοδα 2.545.205,88 2.192.819,11 13.648,41 895.448,77 1.283.721,93 

Έκτακτα & Λοιπά 
Έσοδα 870.032,54 371.051,77 2.317,22 290.748,67 77.985,88 

Σύνολα 3.415.238,42 2.563.870,88 15.965,63 1.186.197,44 1.361.707,81 

 
Οι πληρωμές (δαπάνες) της χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν σε € 1.245.533, από € 1.211.512 
στην προηγούμενη χρήση (βλ. στήλη (4) παρακάτω). 
 

Είδος δαπάνης 
Προϋπολογι-

σθείσες Ενταλθείσες Πληρωθείσες 
Υπόλοιπο προς 

πληρωμή 
Αδιάθετες 
πιστώσεις 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) 

Σύνολο 
δαπανών 3.775.123,12 1.266.826,14 1.245.533,10 21.293,04 2.508.296,98 

 
Ως αποτέλεσμα των μεγαλύτερων πληρωμών σε σχέση με τις εισπράξεις κατά € 59.336 ήταν 
η ισόποση μείωση του «αποθεματικού» του απολογισμού από € 359.885 στις 31.12.2017 σε 
€ 300.549 στις 31.12.2018. 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μεταβολή του αποθεματικού του ταμειακού απολογισμού 
του έτους 2018. 
 

Περιγραφή 
Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

Αποθεματικό ταμειακού απολογισμού 31.12.2017 359.884,70 

Πλέον: εισπραχθέντα τακτικά έσοδα 895.448,77 

Πλέον: εισπραχθέντα έκτακτα & λοιπά έσοδα 290.748,67 

Μείον: πληρωθέντες δαπάνες -1.245.533,10 

Αποθεματικό ταμειακού απολογισμού 31.12.2018 300.549,04 

 
 
6.2 Κύρια σημεία του Ισολογισμού 
 

Από την επισκόπηση των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και 
συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσά του Ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης, προκύπτουν 
τα κατωτέρω: 
1. Τα ποσά που επενδύθηκαν από το Δήμο για την αγορά και κατασκευή νέων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν στη χρήση 2018 σε € 52.228 από € 62.263 στην 
προηγούμενη χρήση. 

2. Για την υλοποίηση των έργων αυτών εισπράχθηκαν ποσά επιχορηγήσεων ύψους €5.885 
από € 31.775 στην προηγούμενη χρήση. 



PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 του Δήμου Σερίφου 

[7] 

3. Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από δημότες και επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα 
γεωγραφικά όρια του Δήμου διαμορφώθηκαν στο τέλος της χρήσης 2018 σε € 1.361.708 
από € 1.447.735 στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. 

4. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και πιστωτές στο τέλος της χρήσης 2018 
ανέρχονταν σε € 25.687 από € 37.795 την προηγούμενη χρήση. 

5. Τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στο τέλος της χρήσης 2018 ανέρχονταν σε € 300.550 
από € 359.885 την προηγούμενη χρήση. 

6. Τα έσοδα χρήσης εισπρακτέα την 31.12.2018 ύψους € 219.695 αφορούν στα έσοδα 
παρελθόντων ετών που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στη χρήση 2019 αλλά αφορούσαν 
στη χρήση 2018 (κυρίως έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης). Το αντίστοιχο ποσό κατά το 
τέλος της προηγούμενης χρήσης είχε ανέλθει σε € 41.259. 

 
 
6.3 Κύρια σημεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (εσόδων και εξόδων) 
 

Από την εξέταση των λογαριασμών της «Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 
2018» και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης, προκύπτουν τα 
εξής: 
 

1. Τα έσοδα (από παροχή υπηρεσιών, από φόρους - εισφορές και από επιχορηγήσεις από 
τον κρατικό προϋπολογισμό) ανήλθαν σε € 1.228.180 στη χρήση 2018 από € 986.237 στη 
χρήση 2017, σημειώνοντας μείωση ποσού € 241.944 ή ποσοστού 24,5%. 
Η αύξηση των εσόδων προέρχεται συμψηφιστικά από την αύξηση των «τακτικών 
επιχορηγήσεων από κρατικό προϋπολογισμό» κατά € 229.926, από την επίσης αύξηση 
των «εσόδων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» κατά € 100.099 και τέλος από τη 
μείωση των «εσόδων από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις» κατά € 88.082. 

2. Για την απόκτηση των ανωτέρω εσόδων έγιναν δαπάνες ποσού € 1.016.284 στη χρήση 
2018 από € 975.042 στην προηγούμενη χρήση. Τα ποσά αυτά απεικονίζονται στο 
λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων «κόστος αγαθών και υπηρεσιών». 

3. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας δημοσίων σχέσεων διαμορφώθηκαν στη 
χρήση 2018 σε € 476.592 από € 535.626 στην προηγούμενη χρήση. 

4. Οι αποσβέσεις (μη ταμιακά έξοδα) των παγίων περιουσιακών της χρήσης 2018 ανήλθαν 
σε € 437.035 από € 431.997 στην προηγούμενη χρήση. 
Οι αποσβέσεις της χρήσης 2018, όπως και αυτές της προηγούμενης χρήσης, 
περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στο λογαριασμό «Κόστος αγαθών και υπηρεσιών» και 
δευτερευόντως στα «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας». 
Οι αναλογούσες στα αποτελέσματα της χρήσης 2018 επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων (μη 
ταμιακά έσοδα) ανήλθαν σε € 301.987 από € 311.104 που ήταν στη χρήση 2017. 
Μετά τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η λογιστική και όχι ταμειακή επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων (του ελλείμματος των € 465 χιλ.) της χρήσης 2018 από τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία ανήλθε σε € 135.048 (€ 437.035 αποσβέσεις μείον € 301.987 
επιχορηγήσεις), από € 120.893 (€ 431.997 αποσβέσεις μείον € 311.104 επιχορηγήσεις) 
που ήταν στη χρήση 2017. 

5. Κατά τη διαδικασία των εγγραφών κλεισίματος του Ισολογισμού 2018, σχηματίστηκε ορθά 
εις βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης, πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς 
ανείσπρακτες απαιτήσεις από δημότες ύψους € 508.608. Το ποσό αυτό απεικονίστηκε (η 
χρέωσή του) στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης «Προβλέψεις για 
έκτακτους κινδύνους» και η πίστωσή του προσαύξησε την σχηματισμένη από 
προηγούμενες χρήσεις σωρευμένη πρόβλεψη από € 772.510 σε € 1.281.118 
(λογαριασμός προβλέψεων μετά το κονδύλι του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
«Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». 

6. Τέλος, από τη συσχέτιση των εσόδων και εξόδων που αφορούσαν στη χρήση 2018, 
προέκυψε λογιστικό έλλειμμα ύψους € 464.530 από πλεόνασμα στην προηγούμενη 
χρήση 2017 ύψους € 61.246. 
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7. Ανάλυση των λογαριασμών ενεργητικού του Ισολογισμού 
 

7.1 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 
 

Στον παρόντα λογαριασμό του ενεργητικού καταχωρούνται κατά κύριο λόγο: 
α) Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων που έχει αγοράσει ο Δήμος από τρίτους και τα 
οποία θεωρούνται άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (χωρίς υλική υπόσταση). Τα λογισμικά 
προγράμματα αποσβένονται (εξοδοποιούνται) κατ’ έτος με συντελεστή 20%. 
β) Διάφορα έξοδα που έχουν γίνει (όπως π.χ. οι μελέτες) και που στόχο έχουν να 
εξυπηρετήσουν τη λειτουργία του Δήμου για περισσότερες από μία διαχειριστικές χρήσεις. 
Ως εκ τούτου, δεν καταχωρούνται στα κονδύλια των εξόδων της κατάστασης αποτελεσμάτων 
της χρήσης που πραγματοποιήθηκαν αλλά, αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα στα 10 
επόμενα από τη διενέργειά τους έτη (εξοδοποιούνται με συντελεστή 10% ετησίως). 
 

Η αξία κτήσης των «λοιπών εξόδων εγκατάστασης» ανερχόταν κατά την 31.12.2018 σε 
€209.519, είχαν αποσβεστεί σωρευτικά κατά € 153.306 και η αναπόσβεστη αξία τους 
ανερχόταν σε € 56.213. Η αναλυτική εικόνα των εξόδων εγκατάστασης είναι η κατωτέρω: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων 977,27 977,27 

Λογισμικά προγράμματα 28.980,03 28.980,03 

Μελέτες έργων 179.561,83 154.431,39 

Συνολική αξία κτήσης 209.519,13 184.388,69 

Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις -153.306,54 -148.546,45 

Αναπόσβεστη αξία 56.212,59 35.842,24 

 
 
7.2 Γήπεδα – οικόπεδα 
 

Η αξία των γηπέδων και οικοπέδων του Δήμου ανέρχονταν κατά την 31.12.2018, όπως και 
κατά την προηγούμενη χρήση, σε € 45.000 και αφορούσε στην αντικειμενική αξία του ΧΑΔΑ 
Σερίφου. 
Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να εξεταστεί πιο ενδελεχώς το σύνολο της ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου και να καταχωρηθεί στα βιβλία με βάση την αντικειμενική του αξία. 
Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνει κατά τη δήλωση των ακινήτων στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο. 
 
 
7.3 Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 
 

Η αξία κτήσης των «πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης» ανερχόταν κατά την 31.12.2018 
σε € 3.614.885, είχαν αποσβεστεί σωρευτικά κατά € 1.606.119 και η αναπόσβεστη αξία τους 
ανερχόταν σε € 2.008.765. Η αναλυτική εικόνα του λογαριασμού έχει ως εξής: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι κοινής χρήσης 24.861,80 24.861,80 

Οδοί – οδοστρώματα 622.184,04 622.184,04 

Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 58.510,14 58.510,14 

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού 20.774,51 20.774,51 

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις 2.888.554,21 2.888.554,21 

Συνολική αξία κτήσης 3.614.884,70 3.614.884,70 

Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις -1.606.119,31 -1.334.240,73 

Αναπόσβεστη αξία 2.008.765,39 2.280.643,97 
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7.4 Κτίρια και τεχνικά έργα 
 

Η αξία κτήσης των «κτιρίων και τεχνικών έργων» ανερχόταν κατά την 31.12.2018 σε 
€2.976.595, είχαν αποσβεστεί σωρευτικά κατά € 1.194.221 και η αναπόσβεστη αξία τους 
ανερχόταν σε € 1.782.374. Αναλυτικότερα, τα κτίρια και τεχνικά έργα έχουν ως εξής: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 630.425,59 630.425,59 

Λοιπά τεχνικά έργα 2.346.169,40 2.059.441,01 

Συνολική αξία κτήσης 2.976.594,99 2.689.866,60 

Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις -1.194.220,58 -1.086.625,92 

Αναπόσβεστη αξία 1.782.374,41 1.603.240,68 
 

Οι προσθήκες στα «λοιπά τεχνικά έργα» αφορούν κατά κύριο λόγο τα ολοκληρωμένα έργα 
εντός της χρήσης 2018 «κατασκευή αγωγού ΒΙΟΚΑ Σερίφου (τελικής διάθεσης επεξεργασίας 
λυμάτων)» αξίας € 149.279 και την «υδατοδεξαμενή στο Γάνεμα» αξίας € 117.450. 
Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει η συνολική αξία των τεχνικών έργων να επιμεριστεί στα 
διπλογραφικά βιβλία και στο μητρώο παγίων σε έργα ύδρευσης, σε έργα αποχέτευσης και το 
υπόλοιπο ποσό να παραμείνει στον ανωτέρω λογαριασμό. 
 
7.5 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
 

Η αξία κτήσης του λογαριασμού ανερχόταν κατά την 31.12.2018 σε € 100.313, είχε 
αποσβεστεί σωρευτικά κατά € 59.325 και η αναπόσβεστη αξία του ανερχόταν σε € 40.988. Η 
αναλυτική εικόνα του λογαριασμού φαίνεται παρακάτω: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Μηχανήματα 77.048,75 58.064,75 

Tεχνικές εγκαταστάσεις 23.040,34 23.040,34 

Φορητά μηχανήματα χειρός 0,07 0,07 

Εργαλεία 223,52 223,52 

Συνολική αξία κτήσης 100.312,68 81.328,68 

Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις -59.324,68 -48.848,98 

Αναπόσβεστη αξία 40.988,00 32.479,70 

 
7.6 Μεταφορικά μέσα 
 

Η αξία κτήσης των «μεταφορικών μέσων» ανερχόταν κατά την 31.12.2018 σε € 339.016, 
είχαν αποσβεστεί σωρευτικά κατά € 287.603 και η αναπόσβεστη αξία τους ανερχόταν σε 
€51.413. 
Τα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Αυτοκίνητα λεωφορεία 0,01 0,01 

Αυτοκίνητα φορτηγά - ρυμούλκες - ειδικής χρήσης 339.016,03 339.016,03 

Λοιπά μέσα μεταφοράς 0,01 0,01 

Συνολική αξία κτήσης 339.016,05 339.016,05 

Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις -287.603,11 -261.561,19 

Αναπόσβεστη αξία 51.412,94 77.454,86 

 
 
7.7 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 
 

Η αξία κτήσης των «επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» ανερχόταν κατά την 31.12.2018 σε 
€304.257, είχαν αποσβεστεί σωρευτικά κατά € 284.568 και η αναπόσβεστη αξία τους 
ανερχόταν σε € 19.689. 
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Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες επίπλων και λοιπού εξοπλισμού: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Έπιπλα 18.601,46 15.852,44 

Σκεύη 1.370,12 1.370,12 

Μηχανές γραφείου 3.045,00 3.045,00 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 30.178,67 30.178,67 

Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς 238.522,85 212.471,25 

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 743,27 743,27 

Λοιπός εξοπλισμός 11.795,75 6.547,55 

Συνολική αξία κτήσης 304.257,12 270.208,30 

Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις -284.568,37 -268.284,75 

Αναπόσβεστη αξία 19.688,75 1.923,55 

 
7.8 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 
 
Στον παρόντα, προσωρινό λογαριασμό, καταχωρούνται τα έργα κατά το στάδιο της 
εκτέλεσής τους και μέχρι την οριστική παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου, οπότε και μεταφέρονται στους υπόλοιπους οικείους λογαριασμούς του πάγιου 
ενεργητικού. 
Όταν μεταφερθούν στους οριστικούς λογαριασμούς, όπως π.χ. είναι τα «Κτίρια και τεχνικά 
έργα», τότε και αρχίζει η κατ’ έτος απόσβεσή τους (τμηματική μεταφορά της αξίας τους στα 
αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα αποσβέσεων). Αυτό συμβαίνει διότι από την ημερομηνία 
παραλαβής των έργων – παγίων, αρχίζει η χρησιμοποίησή τους και επομένως η αξία τους 
μειώνεται λόγω της χρονικής φθοράς, της λειτουργικής φθοράς και αν πρόκειται για 
μηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μεταφορικά μέσα κ.λ.π. λόγω της οικονομικής τους 
απαξίωσης εξ’ αιτίας της παρόδου του χρόνου. 
 

Η εικόνα του εξεταζόμενου λογαριασμού είναι η κατωτέρω: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Χώρα 
Σερίφου (β΄ φάση) 60.496,00 60.496,00 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πάχυ του Δήμου Σερίφου 191.541,41 191.541,41 
Κατασκευή αγωγού ΒΙΟΚΑ Σερίφου (τελικής διάθεσης 
επεξεργασίας λυμάτων) 0,00 149.278,70 

Υδατοδεξαμενή στο Γάνεμα 0,00 117.449,69 

Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Σερίφου 127.927,98 127.927,98 

Λοιπές μελέτες έργων υπό εκτέλεση 0,00 20.805,06 

Συνολική αξία 379.965,39 667.498,84 

 
Κατά τη χρήση 2018 δεν έγιναν προσθήκες στον παρόντα λογαριασμό, ενώ ολοκληρώθηκαν 
τα παρακάτω έργα συνολικής αξίας € 287.533. 
 

Έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2018   

Κατασκευή αγωγού ΒΙΟΚΑ Σερίφου (τελικής διάθεσης 
επεξεργασίας λυμάτων) 149.278,70 

Υδατοδεξαμενή στο Γάνεμα 117.449,69 

Μελέτες έργων ολοκληρωμένες 20.805,06 

Σύνολo 287.533,45 

 
Ο λογαριασμός ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση τηρείται μόνο σε λογαριασμούς της γενικής 
λογιστικής. Θα έπρεπε να τηρείται και αντίστοιχο μητρώο παγίων αναλυτικά. 
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7.9 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
 

Ο λογαριασμός με υπόλοιπο την 31.12.2018 € 6.624,38 από € 6.623,45 στο τέλος της 
προηγούμενης χρήσης, αφορά ορθά στην τρέχουσα αξία της συμμετοχής του Δήμου στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.». 
 
Ο Δήμος κατέχει 1.001 μετοχές επί συνόλου 57.767 (πσοστό συμμετοχής 1,73%) της ως 
άνω ανώνυμης εταιρείας με αξία κτήσης € 4.954,88 (€ 4,95 ανά μετοχή). Η θετική διαφορά 
ύψους € 1.669,50 μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας αξίας αποτίμησης, 
απεικονίστηκε ορθά στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «Ειδικά αποθεματικά». 
 
 

7.10 Αναλώσιμα υλικά 
 

Ο ανωτέρω λογαριασμός δεν απεικονίζεται στον Ισολογισμό 31.12.2018, ενώ θα έπρεπε να 
περιλαμβάνεται σε αυτόν η αξία τέλους χρήσης των σχετικών αποθεμάτων που πιθανόν να 
υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 2.2.204 του Π.Δ. 315/1999, «…ο Δήμος είναι 
υποχρεωμένος να πραγματοποιεί πραγματική (φυσική) απογραφή των αποθεμάτων του μία 
(1) φορά σε κάθε χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής…». 
 
Κατά την γνώμη μας η εσωλογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων «Αναλωσίμων 
Υλικών» μέσω τήρησης Λογιστικής Αποθήκης, παράλληλα με την ασφαλή και εποπτευόμενη 
αποθήκευσής τους, θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχειριστική παρακολούθηση τους 
διαφυλάσσοντας τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία του Δήμου από κινδύνους «απωλειών». 
Επίσης μέσω της Λογιστικής Αποθήκης θα προκύπτει η ποσότητα και η αξία των 
αποθεμάτων τέλους χρήσεως τα οποία (μικρής ή μεγάλης αξίας) εκτιμούμε ότι σχεδόν πάντα 
υπάρχουν αλλά δεν αξιολογούνται επαρκώς και δεν απογράφονται. 
 
Η Λογιστική Αποθήκη παρέχει δυνατότητες αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των 
αποθεμάτων όπως: (α) δειγματοληπτικές απογραφές και επαληθεύσεις ποσοτήτων, 
ελλειμάτων, απαξιωθέντων υλικών, (β) καλύτερος προγραμματισμός προμηθειών ώστε να 
μην δημιουργούνται τυχόν καθυστερήσεις λόγω ελλείψεως ορισμένων υλικών ή αντιθέτως 
δέσμευση κεφαλαίων σε υλικά που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα και (γ) τακτοποίηση τυχόν 
διαφορών (κατά είδος, ποσότητα και αξία) που ενδέχεται να προκύπτουν κατά την φυσική 
απογραφή τέλους χρήσεως. 
 
 
7.11 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
 

Το ύψος των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου από τους Δημότες του (από πώληση 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών) κατά την 31.12.2018 ανερχόταν σε € 1.361.708 ενώ κατά 
την 31.12.2017 σε € 1.447.735. 
Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι καθυστερεί η είσπραξη απαιτήσεων ύψους 
€1.281.118 για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Για αυτές τις καθυστερημένης 
είσπραξης επισφαλείς απαιτήσεις, ορθά ο Δήμος έχει σχηματίσει σωρευτικά έως την 
31.12.2018 ισόποση «πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις». Στόχος του σχηματισμού της 
εν λόγω πρόβλεψης είναι να καλύψει τη λογιστική (και όχι ταμειακή) ζημιά ή μέρος αυτής που 
θα υποστεί ο Δήμος από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων που βρίσκονται σε 
καθυστέρηση. 
Κατά τη γνώμη μας, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να 
ενταθούν οι προσπάθειες της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την είσπραξή τους, μέσω 
της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας των οφειλετών (για ποσά άνω των € 300) 
αλλά και της έκδοσης διαταγών πληρωμής και της εκτέλεσής τους. 
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7.12 Χρεώστες διάφοροι 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι 
φόροι 566,81 549,64 

Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προς συμψηφισμό 61.719,28 14.006,67 

Λοιποί χρεώστες 1.744,20 2.461,26 

Σύνολο 64.030,29 17.017,57 

 
 
7.13 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 
 
Ο λογαριασμός αφορά στα μετρητά που είχε κατατεθειμένα ο Δήμος στις παρακάτω 
τράπεζες κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος των ισολογισμών. 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Καταθέσεις όψεως στην ALPHA BANK 299.457,81 355.367,58 

Λοιπές τραπεζικές καταθέσεις 0,00 4.245,26 

Σύνολο 299.457,81 359.612,84 

 
Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών στο τέλος της χρήσης 2018 και 2017 
συμφωνήθηκαν με τα «αντίγραφα κίνησης λογαριασμού (extraits)» των τραπεζών που 
λάβαμε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
 
 
7.14 Έξοδα επόμενων χρήσεων 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Αμοιβές προσωπικού επόμενης χρήσης 5.938,97 6.802,73 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επόμενης χρήσης 2.525,34 2.563,85 

Τέλη κυκλοφορίας επόμενης χρήσης 215,00 0,00 

  8.679,31 9.366,58 

 
 
7.15 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 
 
Τα έσοδα που αφορούσαν στις χρήσεις 2018 και 2017, αλλά βεβαιώθηκαν και ξεκίνησε η 
είσπραξή τους στα έτη 2019 και 2018, αντιστοίχως, ως «έσοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά», κυρίως, αποτελούν τα «έσοδα χρήσης 
εισπρακτέα» (των χρήσεων 2018 και 2017) και έχουν ως κατωτέρω: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων ειπρακτέοι 17.145,62 17.205,30 

Τέλη ύδρευσης εισπρακτέα 60.217,92 0,00 

Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης εισπρακτέα 115.584,00 0,00 

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού εισπρακτέα 21.984,12 22.847,72 

Τέλος ακίνητης περιουσίας ειπρακτέο 1.144,49 1.205,90 

Επιχορήγηση ΙΚΑ κοινωφελούς προγράμμματος ΟΑΕΔ προς 
απόδοση σε τρίτους εισπρακτέα 3.618,38 0,00 

Σύνολο 219.694,53 41.258,92 
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8. Ανάλυση των λογαριασμών των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού 
 

8.1 Κεφάλαιο 
 

Το κεφάλαιο του Δήμου ύψους € 2.449.294,54 αφορά στη διαφορά της αξίας των 
ενεργητικών στοιχείων μείον των υποχρεώσεων κατά την απογραφή έναρξης 1.1.2011. Μετά 
την ημερομηνία αυτή έγιναν αρκετές αυξομειώσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 74445/2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Κατά τη διάρκεια 
των χρήσεων 2014 - 2018 δε σημειώθηκε μεταβολή του κεφαλαίου. 
 
 

8.2 Δωρεές παγίων 
 

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός με υπόλοιπο € 29.450 την 31.12.2018 από € 40.850 στην 
προηγούμενη χρήση καταδεικνύει ότι, κάποια πάγια περιουσιακά στοιχεία (του ενεργητικού 
του Ισολογισμού) δεν αγοράστηκαν, αλλά δωρίθηκαν στο Δήμο από τρίτους, όπως για 
παράδειγμα ένα απορριμματοφόρο όχημα αξίας € 95.000 στη χρήση 2013. Το υπόλοιπο του 
λογαριασμού μειώνεται κατά € 11.400 ανά χρήση μέσω των αναλογουσών στα 
αποτελέσματα χρήσης δωρεών (κατ’ αντιστοιχίαν των αποσβέσεων παγίων). 
 
 

8.3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
 

Η εικόνα του λογαριασμού είναι η κατωτέρω: 
 

  1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων την 1.1.2018 και 1.1.2017 3.528.158,98 3.796.088,22 

Πλέον: Επιχορηγήσεις που εισπράχθηκαν στα έτη 2018 και 
2017, αντιστοίχως 5.885,13 31.774,68 
Μείον: Επιχορηγήσεις που μεταφέρθηκαν εις όφελος των 
αποτελεσμάτων των χρήσεων 2018 και 2017, (κατ' 
αντιστοιχίαν των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων) -290.586,89 -299.703,92 

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων την 31.12.2018 και 2017 3.243.457,22 3.528.158,98 

 
 
 
9. Ανάλυση των λογαριασμών των υποχρεώσεων του Ισολογισμού 
 
9.1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Το εν λόγω ποσό της πρόβλεψης ύψους € 18.881 κατά την 31.12.2018 από € 20.065 στην 
προηγούμενη χρήση, αφορά στο ποσό που δικαιούνταν για συνταξιοδότηση (το 50% της 
αποζημίωσης απόλυσης) οι υπάλληλοι του Δήμου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
στις ανωτέρω ημερομηνίες. 
Η διαφορά των δύο ανωτέρω ποσών ύψους € 1.184 ωφέλησε τα αποτελέσματα χρήσης 
2018. 
 
9.2 Προμηθευτές 
 

Η συνοπτική εικόνα των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά την 31.12.2018 και 2017 
είναι η κατωτέρω: 
 

  
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές εσωτερικού & εργολάβους 23.289,25 29.631,35 

 
Έως την ημερομηνία του ελέγχου μας διαπιστώθηκε η πληρωμή εντός του 2019 ποσού 
€11.279, δηλαδή του 48,4% του συνολικού οφειλόμενου ποσού σε προμηθευτές και 
εργολάβους στις 31.12.2018. 
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9.3 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 
 

Οι υποχρεώσεις για καταβλητέους φόρους και τέλη είχαν ως κατωτέρω: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 54,25 0,00 

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων 10,07 242,68 

Φόρος εισοδήματος 2.440,44 424,90 

Φόρος εργολάβων 0,00 570,57 

Φόρος προμηθευτών 18.487,91 7.128,03 

Λοιπές κρατήσεις φόρων - τελών υπέρ Δημασίου 245,75 82,79 

Σύνολα 21.238,42 8.448,97 

 
 
9.4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
 

Οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ ΤΥΔΚΥ) 487,38 5.484,53 

Φορείς επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ) 16,73 4,36 

Σύνολα 504,11 5.488,89 

 
 
9.5 Πιστωτές διάφοροι 
 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις παρακάτω οφειλές: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.929,74 7.988,80 

Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό του Δημοσίου 
και τρίτων 468,48 167,19 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 7,77 

Σύνολα 2.398,22 8.163,76 

 
 
9.6 Έξοδα χρήσης δουλευμένα 
 

Τα έξοδα που πληρώθηκαν στην επόμενη χρήση αλλά ήταν δουλευμένα (αφορούσαν) στη 
χρήση 2018 και 2017 αντιστοίχως είναι τα παρακάτω: 
 

Περιγραφή 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 

Υπόλοιπα 
31.12.2017 

Αποδοχές υπαλλήλων δουλευμένες 5.740,96 12.411,03 

Αμοιβές αιρετών δουλευμένες 4.648,37 4.562,69 

Αμοιβές τρίτων δουλευμένες 998,79 1.023,21 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, έξοδα τηλεφωνίας και 
μισθώματα δουλευμένα 15.461,51 21.625,00 

Διάφορα έξοδα δουλευμένα 642,42 176,40 

Σύνολα 27.492,05 39.798,33 
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10. Ανάλυση των λογαριασμών της «Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσης» 
 
 

10.1 Σύνολο λειτουργικών (οργανικών) εσόδων 
 

Η εικόνα των λειτουργικών εσόδων (που σχετίζονται με τις κύριες λειτουργίες του Δήμου) για 
τη χρήση 2018 και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης, είναι η 
κατωτέρω: 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Φόροι αυτοτελείς 122.761,74 209.570,14 

Πρόστιμα 4.629,44 5.847,82 

Παράβολα 630,00 685,00 

Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 165.492,34 161.294,29 

Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 127.812,56 9.436,82 

Έσοδα υπηρεσίας υδρεύσεως 61.717,92 2.245,17 

Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 45.799,76 127.309,68 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών νεκροταφείων 1.000,00 1.600,00 

Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και 
κοινόχρηστων χώρων 6.774,15 6.611,36 

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 691.562,58 461.636,48 

Επιχορηγήσεις έκτακτες για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 15.939,13 72.647,24 

Διάφορα άλλα έσοδα 3.252,20 4.545,69 

Σύνολα 1.247.371,82 1.063.429,69 

 
Τα ανωτέρω σύνολα αφορούν στο άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών: 
(α) «Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», 
(β) «Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα – προσαυξήσεις», 
(γ) «Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό» και 
(δ) «Άλλα έσοδα». 
 
Κατά τον έλεγχό μας, εξετάσαμε όλα τα γραμμάτια είσπραξης με αξία ανώτερη των € 20.000, 
τα αντιπαραβάλαμε με τις καταχωρήσεις στα βιβλία και επαληθεύσαμε την είσπραξή τους με 
βάση με τα τραπεζικά έγγραφα (extraits). Το σύνολο των ελεγμένων εισπράξεων ανέρχονταν 
σε ποσό € 847.963 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 71,5% επί του συνόλου των εισπράξεων 
του έτους 2018. Από τον έλεγχό μας δε διαπιστώσαμε διαφορές. 
 
Εντός του τρέχοντος έτους 2021 πρόκειται να βεβαιωθεί το τέλος παρεπιδημούντων της 
χρήσης 2018. 
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10.2 Σύνολο λειτουργικών (οργανικών) εξόδων 
 
Αντίστοιχα, τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου, κατά κατηγορία, για τη χρήση 2018 και σε 
σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης, αναλύονται ως εξής: 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 165.865,19 158.396,63 

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 50.770,08 45.094,79 

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.450,32 0,00 

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 49.507,05 75.911,49 

Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 52.014,58 64.386,90 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.562,40 0,00 

Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.430,73 0,00 

Σύνολα κόστους μισθοδοσίας (α) 327.600,35 343.789,81 

      

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 0,00 8.060,00 

Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών 19.787,40 15.914,01 

Δαπάνες αιρετών 64.006,93 64.771,09 

Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 9.594,00 56.647,73 

Δικαιώματα ΔΕΗ και τρίτων από είσπραξη τελών και φόρων 7.337,60 7.144,41 

Λοιπά έξοδα τρίτων 491,04 10.350,05 

Σύνολα αμοιβών αιρετών αρχόντων και τρίτων (β) 101.216,97 162.887,29 

      
Hλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων 
χώρων 112.396,00 151.065,00 

Tηλεπικοινωνίες 23.369,13 5.916,10 

Eνοίκια-μισθώματα 36.263,01 28.638,86 

Ασφάλιστρα 5.378,10 6.041,72 

Eπισκευές και συντηρήσεις (πραγματοποιούμενες από τρίτους) 127.229,29 93.354,24 

Επισκευές και συντηρήσεις (πραγματοποιούμενες από τρίτους) 
παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 83.170,40 24.815,32 

Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. 3.225,81 3.225,79 

Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα) 52.947,22 52.399,99 

Σύνολα παροχών τρίτων (γ) 443.978,96 365.457,02 

      

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 443,18 0,00 

ΕΝΦΙΑ, τέλη και φόροι 0,00 40.045,77 

Διάφοροι φόροι - τέλη 56,03 88,38 

Σύνολα φόρων και τελών (δ) 499,21 40.134,15 

      

Έξοδα μεταφορών 59.371,50 22.711,04 

Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως 6.404,10 1.256,39 

Δημόσιες Σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 43.076,22 21.102,04 

Συνδρομές 2.479,98 1.924,14 

Έντυπα και γραφική ύλη 7.779,45 9.216,00 

Υλικά άμεσης αναλώσεως 9.299,65 57.850,79 

Έξοδα δημοσιεύσεων 1.798,62 1.144,03 

Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 19.025,28 5.595,20 

Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ 1.267,91 4.261,01 

Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ 9.400,00 4.000,00 

Δικ. έξοδα εκτέλεσης δικασ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 0,00 

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 0,00 0,00 

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 889,79 11.529,56 

Σύνολο διαφόρων εξόδων (ε) 160.792,50 140.590,20 
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Περιγραφή (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

   

Επιδοτήσεις 18.675,00 9.900,00 

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 0,00 13.600,00 

Σύνολα παροχών, χορηγιών, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και 
δωρεών (στ) 18.675,00 23.500,00 

      

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 3.078,80 2.312,93 

Σύνολα προβλέψεων εκμετάλλευσης (ζ) 3.078,80 2.312,93 

      

Σύνολα λειτουργικών (οργανικών) εξόδων (προ αποσβέσεων) 
(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ)+(ζ) 1.055.841,79 1.078.671,40 

      

Πλέον: αποσβέσεις χρήσης παγίων στοιχείων & εξόδων 
εγκατάστασης 437.034,57 431.997,03 

Σύνολα λειτουργικών (οργανικών) εξόδων 1.492.876,36 1.510.668,43 
 

Τα ανωτέρω σύνολα αφορούν στο άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών: 
(α) «Κόστος αγαθών και υπηρεσιών», 
(β) «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» και 
(γ) «Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων». 
 
Κατά τον έλεγχό μας, εξετάσαμε όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής με αξία ανώτερη 
των € 10.000 και διαπιστώσαμε την ορθή καταχώρησή τους στα λογιστικά βιβλία. Ο έλεγχός 
μας περιλάμβανε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως την απόφαση ανάληψη δαπάνης, 
την απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το είδος της ανάθεσης (απευθείας, πρόχειρος 
διαγωνισμός κ.λπ.). Το σύνολο των ελεγμένων πληρωμών ανέρχονταν σε ποσό € 220.076 
και αντιπροσωπεύει ποσοστό 17,7% επί του συνόλου των πληρωμών. Από τον έλεγχό μας 
δε διαπιστώσαμε διαφορές. 
 
 

10.3 Πιστωτικοί (έσοδα) και χρεωστικοί (έξοδα) τόκοι 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.641,12 695,11 

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες -1.288,29 -1.164,76 

Σύνολα 352,83 -469,65 
 
 

10.4 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Aναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 290.586,89 299.703,92 

Αναλογούσα στη χρήση αξία παγίων στοιχείων αποκτηθέντων με 
δωρεά 11.400,00 11.400,00 

Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 0,00 28.939,73 

Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα 0,49 0,00 

Σύνολα 301.987,38 340.043,65 

 
Οι αναλογούσες στα αποτελέσματα χρήσης επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα, καθώς 
και η αναλογούσα στη χρήση αξία παγίων στοιχείων αποκτηθέντων με δωρεά, είναι μη 
ταμειακά έσοδα και αντικρίζουν το ποσό των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων (που είναι 
μη ταμειακό έξοδο). 
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10.5 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 
 

Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων αφορούσαν στις παρακάτω κατηγορίες εσόδων. 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 121.171,20 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 115.346,00 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από παραγραφή οφειλων 2.610,00 0,00 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,81 0,00 

Έκτακτα γενικά έσοδα 11.048,42 0,00 

Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 226,36 

Σύνολα 13.659,23 236.743,56 

 
 
10.6 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3.753,72 10.096,46 

Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα 1,76 0,01 

Σύνολα 3.755,48 10.096,47 
 
 

10.7 Έκτακτες ζημίες 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Ζημίες από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις (διαγραφές 
απαιτήσεων) 15.965,63 47.925,04 

 
 

10.8 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
 

Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων αναλύονται ως εξής: 
 

Περιγραφή 
1.1 - 

31.12.2018 
1.1 - 

31.12.2017 

Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 0,00 9.811,27 

Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων 13,19 0,00 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 6.701,91 0,00 

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων 4.243,50 0,00 

Σύνολα 10.958,60 9.811,27 

 
 
10.9 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
 
Στη διαχειριστική χρήση 2018 σχηματίστηκε ορθά εις βάρος των αποτελεσμάτων πρόσθετη 
πρόβλεψη για επισφαλείς ανείσπρακτες απαιτήσεις από δημότες ύψους € 508.608. Το ποσό 
αυτό προσαύξησε τη ήδη σχηματισμένη από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη στο συνολικό 
ποσό των € 1.281.118 (βλ. λογαριασμό κυκλοφορούντος ενεργητικού «Απαιτήσεις από 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών»). 
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11. Τελικά συμπεράσματα 
 

Από το δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του 
Δήμου της διαχειριστικής χρήσης 2018, συμπεραίνουμε τα εξής: 
 

α) Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(Ν.3463/2006) και το Π.Δ. 315/1999. 
 

β) Η λογιστική οργάνωση και η ανάπτυξη του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου είναι 
ικανοποιητικές. 
 

γ) Τηρήθηκε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με το 
Π.Δ.315/1999 ως προς τη γενική λογιστική. Δεν τηρείται η αναλυτική λογιστική. 
 
δ) Δεν τηρείται Λογιστική Αποθήκη για τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά παγίων και 
επομένως δεν εμφανίζεται η αξία τους στον Ισολογισμό. 
 

ε) Η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται με σχετική 
καθυστέρηση. Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των υπηρεσιών του Δήμου για τη 
βελτίωση των χρηματικών εισροών του (βεβαίωση και είσπραξη). Προς τούτο θα βοηθήσει η 
συμπλήρωση των στοιχείων ορισμένων οφειλετών – δημοτών στο ισοζύγιο χρεωστών. 
 

στ) Η εξόφληση των υποχρεώσεων σε δημόσια ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
πιστωτικά ιδρύματα γίνεται εμπρόθεσμα. 
 

ζ) Τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, ενημερώνονται και ελέγχονται εγκαίρως. 
 

η) Η αρχειοθέτηση (τήρηση του αρχείου) κρίνεται ικανοποιητική και τα παραστατικά 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. 
 
θ) Ο Δήμος έστειλε για λογαριασμό μας επιστολές σε δύο (2) συνεργαζόμενους δικηγόρους, 
καλώντας τους να μας γνωρίσουν εγγράφως τις νομικές του υποθέσεις που χειρίζονται, το 
στάδιο της εξέλιξής τους και την πιθανή κατά τη γνώμη τους οικονομική επιβάρυνση που 
μπορεί να υποστεί ο Δήμος στο μέλλον. Έως την ημερομηνία της παρούσας δεν έχουμε 
λάβει απαντήσεις και επομένως δε μπορούμε να εκτιμήσουμε την ύπαρξη και το ύψος των 
οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων κατά του Δήμου δια της νομικής οδού. 
 
 
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τις οικονομικές υπηρεσίες και το 
προσωπικό του Δήμου Σερίφου, καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες σας λογιστές, για 
την πρόθυμη συμβολή τους, με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, στην ολοκλήρωση 
του ελέγχου μας. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή συμπληρωματική 
πληροφορία σχετικά με τα προαναφερθέντα στοιχεία στα πλαίσια πληροφόρησης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 132 
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