
Πόσα κλειόμενης 
χρήσεως 2019

Ποσά προηγούμενης 
χρήσεως 2018

Αξία                  

κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπόσβεστη          

αξία

Αξία                  

κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπόσβεστη          

αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.054.898,22 999.782,74 55.115,48 1.054.445,62 988.758,87 65.686,75 Ι. Κεφάλαιο 10.754.200,98 10.754.200,98

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙI. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  - Δωρεές παγίων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 5.660.759,49 0,00 5.660.759,49 5.660.759,49 0,00 5.660.759,49 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 12.226.359,47 13.114.447,50

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 9.779.090,85 8.719.571,75 1.059.519,10 9.779.090,85 8.364.283,20 1.414.807,65 4.

Αξία ακινήτων & λοιπ.πάγιων 

στοιχ.παραχ/ντων δωρεάν 49.072,25 65.661,81
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 7.075.619,36 6.794.028,60 281.590,76 7.031.225,07 6.705.762,41 325.462,66 12.275.431,72 13.180.109,31
1γ. Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως 1.177.253,69 1.134.968,11 42.285,58 1.175.331,69 1.123.314,39 52.017,30 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα 13.192.037,86 7.855.145,10 5.336.892,76 12.771.640,63 7.446.859,15 5.324.781,48 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο -10.373.613,25 -5.640.719,65

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 10.531.515,10 9.419.000,50 1.112.514,60 10.531.515,10 8.885.392,50 1.646.122,60  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (AI+AΙΙ+AΙV) 12.656.019,45 18.293.590,64
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 552.178,83 477.701,14 74.477,69 552.178,83 447.886,08 104.292,75
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.156.857,97 4.273.920,10 882.937,87 5.143.981,73 4.052.088,25 1.091.893,48 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις-Λοιπός εξοπλισμός 576.279,78 425.814,64 150.465,14 564.186,51 398.991,31 165.195,20 1.

Προβλέψεις αποζημ.προσ/κού λόγ. 

εξόδ.απο υπηρ. 1.163.331,72 1.093.891,62

5. Μεταφορικά  Μέσα 3.218.311,99 1.886.909,24 1.331.402,75 2.950.245,98 2.388.857,62 561.388,36 2. Λοιπές προβλέψεις 1.087.518,67 1.223.446,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.192.820,52 2.630.903,58 561.916,94 3.088.820,73 2.524.430,50 564.390,23 Σύνολο προβλέψεων 2.250.850,39 2.317.338,15
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 7.053,71 0,00 7.053,71 9.120,42 0,00 9.120,42

 Σύνολο ακινητοποιήσεων  (Γ ΙΙ) 60.119.779,15 43.617.962,76 16.501.816,39 59.258.097,03 42.337.865,41 16.920.231,62 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 5.771.007,04 4.743.682,96

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 10.604,83 10.604,83 8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 360.894,06 0,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 10.604,83 0,00 10.604,83 0,00 6.131.901,10 4.743.682,96

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.274.638,11 86.964,20

1.274.638,11 86.964,20 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                    Δ Η Μ Ο Σ  Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018

1.274.638,11 86.964,20 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 17.776.454,50 17.007.195,82 1. Προμηθευτές 920.422,35 1.267.421,91

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρον.) 612,78 5.001,02

ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 113.322,42 161.623,40

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 9.526.710,04 10.476.094,82 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 31.679,79 20.625,86

Μείον: Προβλέψεις 7.409.642,64 2.117.067,40 3.495.675,94 6.980.418,88
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρηση 234.933,92 121.371,35

11 Χρεώστες διάφοροι 143.103,48 170.234,92 11. Πιστωτές διάφοροι 174.473,49 309.944,25
13 Προκαταβολές προσωπικού 166.209,18 2.426.380,06 145.718,26 7.296.372,06 1.475.444,75 1.885.987,79

IV. Διαθέσιμα  Σύνολο υποχρεώσεων  ( ΓΙ+ΓΙΙ ) 7.607.345,85 6.629.670,75

1. Ταμείο 0,00 0,00

3. Καταθέσεις  Όψεως και προθεσμίας 1.850.837,44 2.228.967,45

1.850.837,44 2.228.967,45
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 4.277.217,50 9.525.339,51

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 6.139,12 5.793,10 1, Έσοδα επομένων χρήσεων 3.866,67 63,61
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.121.630,91 1.127.770,03 1.155.734,98 1.161.528,08 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 718.475,15 519.087,01

722.341,82 519.150,62

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε) 23.236.557,51 27.759.750,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+B+Γ+Δ) 23.236.557,51 27.759.750,16

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί Προϋπολογισμού 73.152.613,42 69.534.002,65 2. Πιστωτικοί Λ/σμοί Προϋπολογισμού 73.152.613,42 69.534.002,65

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα του Δήμου είναι ελεύθερα βαρών, η δε αξία των γηπέδων και κτιρίων, που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του ενεργητικού Γ ΙΙ 1 και 2, προσδιορίσθηκε από την επιτροπή απογραφής, με βάση κυρίως τις αξίες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της 31-12-2000

Ποσά κλειόμενης 
χρήσεως 2019

Ποσά προηγουμενης 
χρήσεως 2018

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση υπηρεσιών 6.722.400,51 7.194.137,91

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 752.428,75 821.727,36 Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως -4.631.011,21 -573.806,66

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 6.152.365,51 13.627.194,77 5.680.776,70 13.696.641,97 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ. χρήσεων -5.640.719,65 -4.929.290,54

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών -10.717.757,43 -10.200.433,21 Σύνολο -10.271.730,86 -5.503.097,20

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 2.909.437,34 3.496.208,76 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος -101.882,39 -137.622,45

Πλέον: Άλλα έσοδα 1.859.832,69 1.479.548,93 Ζημίες εις νέο -10.373.613,25 -5.640.719,65

Σύνολο 4.769.270,03 4.975.757,69

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.930.700,97 5.614.335,41

          3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 847.242,98 6.777.943,95 802.047,91 6.416.383,32

Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -2.008.673,92 -1.440.625,63

    Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 31.363,96 42.880,54

    Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 361.611,15 -330.247,19 320.325,85 -277.445,31

Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -2.338.921,11 -1.718.070,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
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Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -2.338.921,11 -1.718.070,94

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.256.939,93 1.260.637,63

2. Έκτακτα κέρδη 6.211,56 0,00

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 623.887,46 664.836,67

4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 291.668,39 2.178.707,34 461.478,53 2.386.952,83

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 284,85 0,00

2. Έκτακτες  ζημιές 1.891,51 0,00

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 398.913,85 291.592,02

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 4.069.707,23 4.470.797,44 -2.292.090,10 951.096,53 1.242.688,55 1.144.264,28

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα -4.631.011,21 -573.806,66

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο  αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.950.543,67 1.950.930,98

   Mείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος 1.950.543,67 1.950.930,98

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -4.631.011,21 -573.806,66

                     Η    ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
                    Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

             ΚΟΡΟΝΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                 ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       Α.Δ.Τ: AE 539906
                    Α.Δ.Τ   ΑΜ 552582                                        Α.Δ.Τ.  ΑΑ 076149    Α.Δ.Τ: Π 312550                  ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 24377

                            

       Χαϊδάρι, 29 Μαϊου 2020

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Δήμου Χαϊδαρίου (ο Δήμος), οι οποίες αποτελούνται τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την  κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των  θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του 

Δήμου Χαϊδαρίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

1) Δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία μεταξύ Μητρώου Παγίων, της Μερίδας του Δήμου στο Υποθηκοφυλακείο και της έκθεσης απογραφής - αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου που συντάχθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.315/1999. Σημειώνεται δε ότι το 

σύνολο της ακίνητης περιουσίας δηλώθηκε σε προηγούμενη χρήση στην “Κτηματολόγιο Α.Ε.”, οι πίνακες του οποίου έχουν καταστεί οριστικοί. Επομένως διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των υπολοίπων των κονδυλίων Γήπεδα - Οικόπεδα και Κτίρια & Τεχνικά 

έργα

2) Κατά τον έλεγχο του κονδυλίου “Επιχορηγήσεις Επενδύσεων” δεν τέθηκε υπόψη μας ανάλυση για επιχορηγούμενα πάγια συνολικής αξίας € 3,1 εκ. περίπου και κατά συνέπεια, δεν ήταν εφικτή η συσχέτιση του εν λόγω κονδυλίου με τα αντίστοιχα πάγια του μητρώου 

παγίων. Λόγω ελλείψεως της ανάλυσης αυτής, δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε τον υπολογισμό των αναλογούντων εσόδων επιχορηγήσεων παγίων για την κλειόμενη χρήση, επομένως διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των υπολοίπων του κονδυλίου του 

παθητικού “Επιχορηγήσεις Επενδύσεων” κατά ποσό € 3,1 εκ. περίπου και των κονδυλίων των Αποτελεσμάτων χρήσεως “Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα” και “Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως” της κλειόμενης χρήσης.

3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων έως το 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε 

εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση 

σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166

Θεόδωρος Ζερβός 
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International

Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 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.

Άλλο Θέμα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Δήμου για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2018 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 17/9/2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη. Βάση για

γνώμη με επιφύλαξη είχαν αποτελέσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Άλλες Πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” αλλά δεν 

περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις 

γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 

αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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 

χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 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 την 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 την 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα 


