
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                     
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 12/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 27 του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε ε ι δ ι κ ή  «δια ζώσης & μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5547/20-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  11.  Βλάχος Αθαν. * 

2. Σίμος Βασ.   12. Κολλάτος Κων/νος 

3. Μητσογιάννης Nικ.  13. Κοντογιάννης Ιωα. 

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Διψάνας Αχιλλεύς 

5. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Σαΐτης Αστέριος 

6. Γκανάτσιος Ζήσης  16. Αργυρίου Ιωάννης * 

7. Κρικώνης Χρ.*  17. Ανδρέου Νικ. 

8. Τόπη - Σαΐτη Ζωή *  18. Κωστή Μαρία 

9. Νικολάου Γεώργιος  19. Χαδουλός Κων. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8) 

1. Κακαγιάννης Χρ.    5. Τσεργάς Κων/νος 

2. Γκατζόγιας Παναγιώτης    6. Ζησάκη Ξανθή 

3. Καρατέγος Μιχάλης  7. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Τσούγιας Χρήστος  8. Ντόντος Γεωργ.   
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

* Με  τηλεδιάσκεψη 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΜααννώώλληηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. ΜΜααϊϊμμάάρρηηςς  ΔΔηημμ..,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (1ο). «Ισολογισμός& Αποτελέσματα Χρήσης Δήμου Τεμπών, έτους 2020» 
Αριθμός   Απόφασης ( 75) 
 

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

ΑΔΑ: Ψ0Χ6ΩΗ7-Ξ0Λ



«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει 
δια  μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του 
οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της 
διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο 
λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, 
ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή 
τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον  
απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της 
στο  δημοτικό συμβούλιο. 
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  
συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  
οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  
(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων 
και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 
ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές 
αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο 
ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό 
σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το 
οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και 
όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων 
χρήσεως. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  
καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 
έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. 
Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο 
και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 
4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή 
και τον  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής 
επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του 
ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν 
το σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών 
υπηρεσιών του Δήμου. 
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική 
συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής 
του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - 
λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό 
τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. 
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από 
τη  συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να 
αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο 
Δήμο. 
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του 
ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ΑΔΑ: Ψ0Χ6ΩΗ7-Ξ0Λ



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 δημοσίευση και οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν 
εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που 
έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. 
 

Επειδή ο Δήμος Τεμπών εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 
1756/16-12-2021 απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε ο κ. Δόκος Γεώργιος ως ορκωτός 
ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020 και ο κ. 
Δόκος Απόστολος ως αναπληρωτής του. 

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και 
αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Τεμπών για το οικον. έτος 2020 προέβη στη σύνταξη 
πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. 
 

 Η Ο.Ε. με την αριθ.  185/2021 [ΑΔΑ: 965ΑΩΗ7-ΗΛΟ] απόφασή της ενέκρινε τον 
Απολογισμό του Δήμου Τεμπών, έτους 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 140/2022 [ΑΔΑ:ΨΙ2ΟΩΗ7-ΟΛΙ] απόφασή της 
σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου της 
χρήσης 2020, υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό του οικονομικού έτους 
2020,  προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση. 
 

 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε σσττοονν  οορρκκωωττόό  λλοογγιισσττήή  κκ..  ΔΔόόκκοο  ΑΑππόόσσττοολλοο (συμμετοχή 
μέσω τηλεδιάσκεψης) μετά από  εξουσιοδότηση του κ. Δόκου Γεώργιου, ο οποίος διάβασε 
την έκθεση ελέγχου και έδωσε τις διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν. 
 

Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος είπε: « …. ουσιαστικά,  αυτός ο Ισολογισμός είναι ο 
πρώτος της τωρινής Δημοτικής Αρχής. Είμαστε ικανοποιημένοι … το ταμειακό υπόλοιπο 
είναι αυξημένο άρα υπάρχει ταμειακή επάρκεια… αυτό που με προβληματίζει είναι η 
αύξηση των απαιτήσεων, ανείσπρακτα τέλη (χρέη δημοτών) . …. Υπάρχει μια ευρωστία στο 
ταμείο, άρα υπάρχει καλή λειτουργία στο Δήμο μας… Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, 
σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του».   
 

 Οι επικεφαλής των παρατάξεων, που πήραν το λόγο είπαν: 
Κολλάτος: «… θεωρούμε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε το 2020, απέτυχε. Δεν 
διαφωνούμε με την απεικόνιση την λογιστική, αλλά με την πολιτική.. ..  Η παράταξή μας 
ψηφίζει ΟΧΙ». 
Κωστή: «… ισολογισμός φτώχιας και αυτός… μήπως θα πρέπει να μειωθούν τα τέλη; …. Για  
το μητρώο παγίων, θεωρώ ότι και πάλι δεν έχει γίνει σωστή αποτίμηση … το ζήτημα της 
διεκδίκησης των κρατικών πόρων δεν γίνεται να το αναβάλουμε.... ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ». 

 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση  και είδε Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06, το N. 
3548/07 άρθρο 6 παρ 7, το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που 
υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, την υπ’ αριθμ. 140/2022 
[ΑΔΑ:ΨΙ2ΟΩΗ7-ΟΛΙ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του 
ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2020 και τη σχετική έκθεση 
της Οικονομικής Επιτροπής, τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της 
χρήσης του οικονομικού έτους 2020 και έπειτα από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν 
Κολλάτος, Κοντογιάννης, Διψάνας, Σαΐτης, Ανδρέου, Αργυρίου, οι οποίοι ψήφισαν 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ και Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ] 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

[11 υπέρ & 8 κατά] 
 

1. Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2020, όπως 
εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης.  

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

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

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 75/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

  Μαϊμάρης Δημήτριος. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501 

Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. 

Περ. 21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί 
καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την 

εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής 
εικόνας  

 
Δεν έγινε 

Περ. 21β  Παρέκκλιση από την αρχή του 
αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως 

του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα 
Χρήσεως" 

 
Δεν έγινε 

Περ 21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα 

λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με τους 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

Περ 21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους 
των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η 

ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.  

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

Περ 22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού 

που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς  
 

Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών 

Περ. 23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης 

χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα 
με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.  

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 

       
Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, 

 
Περ 1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών 

στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων 

καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία  που 

αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2011 αποτιμήθηκαν 

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

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

από το νόμο αποσβέσεις. 
2. Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών      
στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν τις 31/12/2010 

έγινε:  
α) των ακινήτων με βάση τα δεδομένα των 

Οικονομικών Καταστάσεων των πρώην Δήμων 

Κάτω Ολύμπου και Νέσσωνος και στους Δήμους 
Γόννων, Μακρυχωρίου και την Κοινότητα 

Αμπελακίων με το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού των ακινήτων  
β) τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 

315/1999 στην τρέχουσα τιμή  
3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 
προβλέψεων υποτιμήσεως. 
4. Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 
παράγραφο 1.1.108 

Περ. 7α Βάσεις μετατροπής σε δραχμές 

περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο 
νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των 

συναλλαγματικών διαφορών. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 
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Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 

Περιγραφή 

Αξία κτήσεως 
1.1.2020 

Μεταβολές 
χρήσεως 2020 

Αξία κτήσεως 
31.12.2020 

Αποσβεσθέντα 
έως 1.1.2020 

Αποσβέσεις 
χρήσης 2020 & 

μειώσεις 
Αποσβ/ων 

Αποσβεσθέντα 
έως 31.12.2020 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο έως 
31.12.2020 

1. Ασώματες 
ακινητοποιήσεις & 

έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης 

1.460.861,05 7.251,26 1.468.112,31 1.418.808,77 17.016,01 1.435.824,78 32.287,53 

2. Γήπεδα- Οικόπεδα 
4.317.576,76 0,00 4.317.576,76 0,00 0,00 0,00 4.317.576,76 

3. Πλατείες - Πάρκα - 

Παιδότοποι κοινής 
χρήσεως 

1.962.151,29 0,00 1.962.151,29 1.605.015,14 66.240,88 1.671.256,02 290.895,27 

4. Οδοί Οδοστρώματα 
κοινής χρήσεως 

12.226.591,81 121.088,51 12.347.680,32 10.217.352,89 381.967,76 10.599.320,65 1.748.359,67 

5. Πεζοδρόμια κοινής 
χρήσεως 793.949,99 0,00 793.949,99 686.682,36 27.902,35 714.584,71 79.365,28 

6. Αγροί 3.878.466,55 0,00 3.878.466,55 0,00 0,00 0,00 3.878.466,55 

7. Κτίρια και τεχνικά 

έργα 
10.975.333,27 -3.019.830,82 7.955.502,45 5.579.918,91 -903.269,71 4.676.649,20 3.278.853,25 

8. Κτιριακές 
εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσης 
6.902,00 0,00 6.902,00 6.279,26 574,94 6.854,20 47,80 

8. Εγκ/σεις 

ηλεκτροφωτισμού 
κοινής χρήσεως 

623.549,15 21.206,04 644.755,19 454.392,05 39.625,12 494.017,17 150.738,02 

9. Λοιπές μόνιμες 
εγκ/σεις κοινής 
χρήσεως 

1.176.434,86 162.292,52 1.338.727,38 585.275,63 77.552,72 662.828,35 675.899,03 

10. Μηχανήματα - 
Τεχνικές εγκαταστάσεις 
& Λοιπός 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

549.155,10 176.940,01 726.095,11 524.731,08 18.269,76 543.000,84 183.094,27 

11. Μεταφορικά μέσα 
527.380,41 4.100,00 531.480,41 503.032,66 7.679,01 510.711,67 20.768,74 

12. Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισμός 1.588.279,28 182.286,52 1.770.565,80 1.369.324,03 205.149,96 1.574.473,99 196.091,81 

13. Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές 

587.886,68 244.418,80 832.305,48 0,00 0,00 0,00 832.305,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
40.674.518,20 -2.100.247,16 38.574.271,04 22.950.812,78 -61.291,20 22.889.521,58 15.684.749,46 

 

 

Περ 25α  Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Δεν σχηματίστηκαν 
 

 
Περ 19α  Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των 

εξόδων εγκαταστάσεως (πολυτελούς αποσβέσεως) 

που αφορούν τη χρήση. 
 

Αφορούν στην προμήθεια λογισμικών 

προγραμμάτων ποσού ευρώ 7.251,26  

Περ 19β Ανάλυση ποσών “Τόκοι κατασκευαστικής 
περιόδου”  
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ.19γ  Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 

"Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως"  
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ. 7β Συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 
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απόκτηση παγίων  
 

Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης 
μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, 

αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές 

αναπροσαρμογής» 

Δεν έγινε 
 

 
Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα 

 
 

Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με 

συνδεμένες επιχειρήσεις  

 

Παρατίθεται σχετικός πίνακας  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Τ.)) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

100 % 

Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 100 % 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ     
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. 
5,06 % 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(ΑΕΝΟΛ) Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5,49 % 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1,634% 

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

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

Δεν υπάρχουν  
 

 
Περ 8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων πάγιας 

επένδυσης και αποτίμησης  
Παρατίθεται πίνακας . Η αποτίμηση τους έγινε στην 

τιμή κτήσεως τους. 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
31/12/2020 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Τ.) 1.953.083,16 
Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών 190.115,25 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ     
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 

9.069,90 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΕΝΟΛ) Α.Ε. 11.519,09 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 
Σύνολο 2.164.787,40 

 

 

 

Παράγραφος 5. Αποθέματα 
 

Περ. 6 Διαφορές από την αποτίμηση των 
αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στην 

τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την 
ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού  

Δεν υπάρχουν. 

Περ. 5 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 

στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται 

Δεν υπάρχουν 
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Παράγραφος 6. Κεφάλαιο 
 

Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται 
στην συμπλήρωση της απογραφής έναρξης 

τήρησης διπλογραφικού  βάση του ΠΔ. 315/99 

παρ.8β 

Το κεφάλαιο την 1/1/2020 ανερχόταν στο ποσό 
των ευρώ 14.973.728,30. Στη χρήση 2020 το 

Κεφάλαιο του «Δήμου» μειώθηκε κατά το ποσό 

ευρώ 925.257,34 με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 19/2019 για μεταφορά 

του συνόλου των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πυργετού στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. Έτσι 

τελικά το κεφάλαιο του Δήμου την 31/12/2020 
ανέρχεται στο ποσό ευρώ 14.048.470,96. 

 
 
 

Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις 
 

Περ 18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις 

κ.λ.π. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων 

παροχών για οικονομικές δεσμεύσεις για 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 

Δεν υπάρχουν 

Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στο 
ισολογισμό. 
   
 

Αφορούν σε δικαστικές διεκδικήσεις κατά του 
Δήμου οι οποίες θα απεικονιστούν στις 

Οικονομικές Καταστάσεις μόνο όταν αυτές 

καθιστούν τελεσίδικες. Για τις διεκδικήσεις αυτές 
έχει σχηματιστεί πρόβλεψη την 31/12/2020 

συνολικού ποσού ευρώ 300.000,00.  
 

Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 
5 έτη 
 

Αφορούν σε δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς και 
το ΤΠΔ με μακροπρόθεσμο υπόλοιπο την 

31.12.2020 ποσού ευρώ 972.901,24. 
 

Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με 

εμπράγματες ασφάλειες 
 

Αφορούν σε δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς που 

καλύπτονται από εμπράγματες ασφάλειες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 11. 

 
 

Παράγραφος 8. Προβλέψεις 
 
 

Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού «Λοιπές 
προβλέψεις» 

 

Προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις ευρώ 
300.000,00.  
 

 
 

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
 

Περ.17 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών 

λογαριασμών "Έξοδα επόμενων χρήσεων"  
 

 

 
 

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

εισπρακτέα 
 

Τα «Έξοδα επομένων χρήσεων» αφορούν σε: 

- Δαπάνες Μισθοδοσίας Προσωπικού € 28.823,03 
- Ασφάλιστρα επόμενων χρήσεων € 2.550,88 

-Τέλη κυκλοφορίας επόμενων χρήσεων € 4.776,82 

 
Τα «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» αφορούν σε : 

-Έσοδα για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 
για λογ/σμό τρίτων εισπρακτέα € 381.816,98 

-Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από έκτακτη 
επιχορήγηση για κάλυψη δικαστικής απόφασης € 
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1.178.618,52.  
-Διάφορα άλλα έσοδα εισπρακτέα € 17.923,85 

 
Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των 

μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα χρήσεως 

πληρωτέα" (δουλευμένα) 
 

 Τα έξοδα χρήσεως πληρωτέα (δεδουλευμένα) 

αφορούν σε : 
-Κόστος τηλεπικοινωνιών ποσού € 4.409,50 

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

Δεν υπάρχουν  

 
Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως 

 
Περ 25γ. Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως  
 

α) H ανάλυση των λογαριασμών τάξεως αφορά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού της χρήσης και 
φαίνεται στην συνοπτική κατάσταση του 

απολογισμού.  
β) Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία € 0,20  
γ)Διάφοροι λογαριασμοί (Κληροδότημα 
Σαρακατσάνη): € 116.250,58. 
δ) Υποθήκες επί ακινήτων του Δήμου υπέρ 

Τράπεζας Πειραιώς ποσού € 137.479,20 
 

Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 
 

Περ 15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που 

χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ του 

Δήμου. 
 

Υποθήκες επί ακινήτων του Δήμου υπέρ Τράπεζας 

Πειραιώς ποσού ευρώ 137.479,20 

 
Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 
 Περ 13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης  και 
διευθύνσεως του δήμου 
 

Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων,  
Προέδρου ΔΣ                                    €  102.822,41 
Έξοδα κινήσεως Δημοτικών Συμβούλων  €      1.845,00 

Έξοδα κινήσεως Προέδρων ΔΣ             €    80.970,00 
Εργοδοτικές εισφορές αιρετών             €    19.498,74 

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

διεύθυνσης 

Δεν υπάρχουν 

Περ 14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης. 
Δεν υπάρχουν 

 
Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού 

 

Περ 11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 

αυτού, με το συνολικό κόστος τους.  
 

1. Μέσος όρος προσωπικού 

άτομα κατά κατηγορίες:  

-Προσωπικό τακτικών υπαλλήλων  65 

- Προσωπικό αορίστου χρόνου 16 

- Προσωπικό ορισμένου χρόνου 39 

  Σύνολο άτομα: 120 
 Με σύμβαση κοινωφελούς 

εργασίας  36 

2. Δήμαρχος-Αιρετοί: 
48 άτομα  

(εκ των οποίων 
μισθοδοτούνται 26) 

3. Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού:           Ευρώ 
Μισθοί τακτικών υπαλλήλων 1.026.154,31 
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Μισθοί προσωπικού αορίστου 
χρόνου 

235.143,78 

Μισθοί προσωπικού ορισμένου 
χρόνου 123.410,76 

Εργοδοτικές εισφορές Μονίμων 223.481,92 

Εργοδοτικές εισφορές αορίστου 58.828,91 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 38.714,87 

Ετήσια εισφορά ΕΤΕΑΕΠ 24.820,36 

Αποδοχές ειδικού συμβούλου 23.163,97 

Εργοδοτικές εισφορές ειδικού 

συμβούλου 
 

5.747,00 
Παρεπόμενες παροχές 22.672,79 

Σύνολο  1.782.138,67 
 

 
Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως 

 
Περ.25δ Κύκλος εργασιών  Πώληση αγαθών και υπηρεσιών  2.009.487,32 

Φόροι-εισφορές-πρόστιμα-

προσαυξήσεις 
118.256,76 

Τακτικές επιχορηγήσεις 3.570.530,08 

Άλλα έσοδα 50.517,70 

 5.748.791,86 
 

Περ. 17α Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων 

εσόδων & εξόδων  
1. Τα  Έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν σε:  

         

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 8.747,87 
                                                                           8.747,87 
 

2. Τα  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν σε: 
 
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις 
πάγιων επενδύσεων 774.441,43 

 

 774.441,43  
 

 
 

 
 

 

 
Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα 

προηγούμενων χρήσεων, "Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων" 
 
 

 
1. Τα Έξοδα προηγουμένων χρήσεων αφορούν σε: 

 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 249.915,32 

 249.915,32 
 

2. Τα Έσοδα προηγουμένων χρήσεων αφορούν σε: 
 

Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που 
βεβαιώνονται και εισπράττονται για 

πρώτη φορά 216.188,05 

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.817,73 
Λοιπά τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε 

πρωτοβεβαιούμενα 35,20 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 62.643,37 

Επιστροφές εν γένει χρημάτων 1.215,25 

 282.899,60 
 

 
 
Παράγραφος 15 : Άλλες Πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. 
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(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα   Δεν  υπάρχουν 
καθοριστούν με ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες   

για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της   
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό   

δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 

 
 

 
Μακρυχώρι, 19 Ιουλίου 2022 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

     

     

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΙΡΗ ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 311281 Α.Δ.Τ. Χ 413117 Α.Δ.Τ. ΑΙ 280780 Α.Δ.Τ. ΑΑ 431228 

Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0121771 
Α' ΤΑΞΕΩΣ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

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

έκθεση ελέγχου που χορηγήθηκε με ημερομηνία 21 Ιουλίου 2022. 

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Δόκος Αθ. Γεώργιος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 2273 
 

  
 

FIVEB AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μανδηλαρά 5Β, 412 22 Λάρισα 

Ιφινενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Νέα Ιωνία Αττική 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 190 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 61 

 

ΑΔΑ: Ψ0Χ6ΩΗ7-Ξ0Λ



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά
κλειόμενης κλειόμενης

 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία Χρήσεως 2020 Χρήσεως 2019
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 465.462,43 465.462,07 0,36 465.462,43 465.462,07 0,36 Ι.Κεφάλαιο 
4.Λοιπά Εξοδα Εγκατάστασης 1.002.649,88 970.362,71 32.287,17 995.398,62 953.346,70 42.051,92 1. Καταβλημένο 14.048.470,96 14.973.728,30

1.468.112,31 1.435.824,78 32.287,53 1.460.861,05 1.418.808,77 42.052,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις 
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις    επενδύσεων-Δωρεές Παγίων
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 4.317.576,76 0,00 4.317.576,76 4.317.576,76 0,00 4.317.576,76 3.Δωρεές παγίων 1.156.479,68 1.156.479,68
1α. Πάρκα - Πλατείες - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.962.151,29 1.671.256,02 290.895,27 1.962.151,29 1.605.015,14 357.136,15 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 5.844.185,32 6.704.910,44
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 12.347.680,32 10.599.320,65 1.748.359,67 12.226.591,81 10.217.352,89 2.009.238,92 7.000.665,00 7.861.390,12
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 793.949,99 714.584,71 79.365,28 793.949,99 686.682,36 107.267,63
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 3.878.466,55 0,00 3.878.466,55 3.878.466,55 0,00 3.878.466,55
3.Κτίρια και τεχνικά έργα      7.955.502,45 4.676.649,20 3.278.853,25 10.975.333,27 5.579.918,91 5.395.414,36 ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
3α Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.902,00 6.854,20 47,80 6.902,00 6.279,26 622,74
3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 644.755,19 494.017,17 150.738,02 623.549,15 454.392,05 169.157,10 Υπόλοιπο ζημιών εις νεό -1.256.325,73 -1.178.027,55
3γ Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.338.727,38 662.828,35 675.899,03 1.176.434,86 585.275,63 591.159,23 -1.256.325,73 -1.178.027,55
4.Μηχ/τα -Τεχν.εγκαταστάσεις& λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 726.095,11 543.000,84 183.094,27 549.155,10 524.731,08 24.424,02 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙ+ΑΙV) 19.792.810,23 21.657.090,87
5.Μεταφορικά μέσα 531.480,41 510.711,67 20.768,74 527.380,41 503.032,66 24.347,75
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.770.565,80 1.574.473,99 196.091,81 1.588.279,28 1.369.324,03 218.955,25
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές  κτήσεως παγίων 832.305,48 0,00 832.305,48 587.886,68 0,00 587.886,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 37.106.158,73 21.453.696,80 15.652.461,93 39.213.657,15 21.532.004,01 17.681.653,14 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις 300.000,00 300.000,00
III.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες 
μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 2.164.787,40 2.164.640,66 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 Μειον οφειλόμενο κεφάλαιο 0,00 2.164.787,40 0,00 2.164.640,66 2. Δάνεια τραπεζών 6.364,81 12.729,53
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.354,65 4.354,65 3. Δάνεια ταμιευτηρίων 966.536,43 743.244,57

2.169.142,05 2.168.995,31 972.901,24 755.974,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 17.821.603,98 19.850.648,45

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες, αναλώσιμα υλικά, Αντ/κα και είδη 
συσκευασίας

19.441,69 19.441,69 8.786,30 8.786,30 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

19.441,69 8.786,30 1.Προμηθευτές 1.479.164,73 264.676,24
4.Προκαταβολές πελατών 92.397,60 5.080,15
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 56.810,57 45.385,81

ΙΙ.Απαιτήσεις 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 27.793,18 37.711,79
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.470.285,29 2.307.688,83 7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρ. στην επόμενη χρήση 67.774,31 113.329,90
4. Επισφαλείς -επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 5.243,73 2.475.529,02 5.243,73 2.312.932,56 11.Πιστωτές διάφοροι 69.857,92 92.199,96
Μείον: Προβλέψεις -700.000,00 1.775.529,02 -700.000,00 1.612.932,56 1.793.798,31 558.383,85
5. Χρεώστες διάφοροι 4.379,30 3.543,24

1.779.908,32 1.616.475,80 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.766.699,55 1.314.357,95
ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο                               923,81 10.586,64 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3.Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας                          1.595.243,87 1.441.766,31 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

1.596.167,68 1.452.352,95 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 4.409,50 2.441,50
4.409,50 2.441,50

Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔΙΙ+ΔΙV) 3.395.517,69 3.077.615,05

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 36.150,73 37.217,78
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.578.359,35 266.356,76

1.614.510,08 303.574,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ+Ε) 22.863.919,28 23.273.890,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 22.863.919,28 23.273.890,32

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. Στοιχείων 0,20 0,20 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. Στοιχείων 0,20 0,20
2. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών (χρεωστικοί) 116.250,58 126.250,58 2. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών (πιστωτικοί) 116.250,58 126.250,58
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 137.479,20 137.479,20 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 137.479,20 137.479,20

253.729,98 263.729,98 253.729,98 263.729,98

Ποσά Ποσά
  κλειόμενης κλειόμενης

Χρήσεως 2020 Χρήσεως 2019
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως -71.573,13 -212.876,30
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.009.487,32 1.919.869,50 Πλέον:Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων -1.178.027,55 -957.661,99
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 118.256,76 139.031,10 Σύνολο -1.249.600,68 -1.170.538,29
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 3.570.530,08 5.698.274,16 2.326.167,72 4.385.068,32 Μείον 1. Φόρος εισοδήματος 6.725,05 7.489,26
Μείον: Ζημίες εις νέο -1.256.325,73 -1.178.027,55
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 4.686.185,53 4.501.796,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 1.012.088,63 -116.728,61
Πλέον:
1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως 50.517,70 171.432,80
Σύνολο 1.062.606,33 54.704,19
ΜΕΙΟΝ:  1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.912.594,85 1.481.933,79
               3.Έξοδα Δημοσίων σχέσεων 0,00 1.912.594,85 0,00 1.481.933,79
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -849.988,53 -1.427.229,60
Πλέον:
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Εσοδα 12.388,36 16.305,63
Μειον:
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Εξοδα 32.650,80 -20.262,44 57.417,84 -41.112,21
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -870.250,97 -1.468.341,81
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
             1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα 774.441,43 1.177.034,47
             3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 282.899,60 238.619,94
             4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00 1.057.341,03 0,00 1.415.654,41
ΜΕΙΟΝ:
               1.Έκτακτα & ανόργανα Εξοδα 8.747,87 5.352,82
               2. Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00
               3.Έξοδα Προηγ.Χρήσεων 249.915,32 154.836,08
               4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 258.663,19 798.677,84 0,00 160.188,90 1.255.465,51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) -71.573,13 -212.876,30
ΜΕΙΟΝ:
      Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.118.948,27 1.285.429,37
      Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.118.948,27 0,00 1.285.429,37 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ -71.573,13 -212.876,30 Α.Δ.Τ. AΑ 431228

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΙΡΗ
Α.Δ.T. ΑΙ 280780

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  0121771 Α' ΤΑΞΕΩΣ  

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 311281

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 413117

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
                                           31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

    Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019

Μακρυχώρι, 19 Ιουλίου 2022

    Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2020

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

    Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019    Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

Ιφινενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Νέα Ιωνία Αττική
Α.Μ. ΣΟΕΛ 190 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 61

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δόκος Αθ. Γεώργιος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 2273

FIVEB AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μανδηλαρά 5Β, 412 22 Λάρισα

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

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τεμπών, 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, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Τεμπών 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 για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού € 1.080 χιλ. περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από τον Δήμο πρόβλεψη ποσού € 700 χιλ. υπολείπεται κατά € 380 χιλ., του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Λόγω του μη σχηματισμού της
πρόβλεψης αυτής, η αξία των Απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 380 χιλ.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματισθεί από το Δήμο πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 95 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι
προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό, τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου να είναι ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της χρήσεως αυξημένα κατά € 9 χιλ., περίπου.
3) Κατά του Δήμου, έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, συνολικού ποσού € 710 χιλ. περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, παρόλα αυτά σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού € 300 χιλ. στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, καθ’ όλη τη
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, δε λάβαμε από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τις επιβεβαιώσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε, σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου και τα υφιστάμενα επ' αυτών εμπράγματα βάρη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο

κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Τεμπών και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: Ψ0Χ6ΩΗ7-Ξ0Λ
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