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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 533 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 30 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ :«Έγκριση Aπολογισμού-Ισολογισμού, αποτελεσμάτων, 
προσαρτήματος και έκθεσης της χρήσεως 2017  » 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 3η Οκτωβρίου  , του έτους 2018, 
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. 
πρωτ. 28370 /  27/09/2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία 
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 5) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  
 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 8) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 10) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 11) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  

 12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 14) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 15) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 16) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 17) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
 18) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 19) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 20) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 
 21) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 22) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
 23) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 
 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 5) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 
 6) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 
 7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 8) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
 9) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  

 10) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 
 11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 12) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 13) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 15) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 16) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 17) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 
 18) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 23 , αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 
παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Aπολογισμού-
Ισολογισμού, αποτελεσμάτων, προσαρτήματος και έκθεσης της χρήσεως 
2017 », δίνει το λόγο  στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, κ. Παντελίδη Γεώργιο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέει τα 
εξής: 

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 υποβάλλονται 

σήμερα για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 
2017, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017, ο Πίνακας Διαθέσεως 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017 και το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού 31Ης 
Δεκεμβρίου 2017. Επίσης κοινοποιείται στο Δ.Σ. η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού 
Ελεγκτή –Λογιστή επί των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων. 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 239/2018  απόφασή της εισηγήθηκε την 
έγκριση  του Απολογισμού 2017, των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες  
ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν  από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή που εξέδωσε 
πιστοποιητικό Ελέγχου και συνέταξε σχετική Έκθεση Ελέγχου η οποία κοινοποιείται 
στο Δ.Σ. σήμερα. 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»,  άρθρο 72 «Οικονομική επιτροπή-Αρμοδιότητες» παράγραφος 
1 εδάφιο (γ)  

2. Τον Ν.3643/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων», άρθρο 163 «Απολογισμός − Ισολογισμός Δήμων» 
παράγραφος 1 
 

I. 

Σας υποβάλλουμε τον απολογιστικό πίνακα του οικονομικού έτους 2017 
(διαχειριστική περίοδος 01/1/2017-31/12/2017) μετά τον προέλεγχο από την 
Οικονομική Επιτροπή .  

1) (α) Τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το οικονομικό έτος 2017 ήταν : 
66.149.057,50 € 

(β) Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα για οικονομικό έτος 2017 μαζί με το 
χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2016 που αντιστοιχεί στο ποσό των 9.071.824,29 € 
ήταν : 

 Τακτικά…………………………………………..…….35.586.673,42 € 

 Έκτακτα ανειδίκευτα……………………………………6.651.022,25 € 

 Έκτακτα ειδικευμένα…………………………….……...6.910.163,76 € 

Σύνολο………………………………………..………..49.147.859.43 € 

(γ) Στα τακτικά έσοδα περιλαμβάνεται ποσό ύψους 3.285,00 € που 
αφορούν έσοδα εισπράξεων κολυμβητηρίου τα οποία δεν αποδόθηκαν το 2016 από 
τους εισπράκτορες στο δημοτικό ταμείο και για το λόγο αυτό δεν εκδόθηκαν τα 
σχετικά γραμμάτια, το οποίο ποσό όμως αποτυπώνεται στον Κ.Α. 00.8511.099 
«Προβλέψεις μη είσπραξης  επί του εισπρακτέου χρηματικού υπολοίπου 
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5119.003» σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ.  οικ. 23976/22.7.2016 (ΦΕΚ Β' 2311/26-
07-2016) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, 
οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθ.  7028/2004 (Β' 253) 
απόφασης. 

 
2)  (α) Τα προϋπολογισθέντα έξοδα για το οικονομικό έτος 2017 ήταν : 

65.962.910,75 € 
(β) Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα για το οικονομικό έτος 2017 ήταν : 

 Τακτικά…………………………………………..…….30.070.033,97 € 
 Έκτακτα ανειδίκευτα……………………………………1.491.415,35 € 
 Έκτακτα ειδικευμένα…………………………….……...4.062.422,22 € 

Σύνολο………………………………………..………..39.292.063,10 € 
3) Οι αδιάθετες πιστώσεις ήταν : 26.655.359,45 € 
4) Το αποθεματικό ήταν : 186.146,75 € 
5) Το χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017 που μεταφέρθηκε στη 

χρήση 2018 ήταν 9.855.796,33 €  
Σας αναφέρουμε επίσης ότι όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών 

βρίσκονται στο δημοτικό ταμείο και είναι στη διάθεσή σας για κάθε έλεγχο. 
 
II. 
 

 
Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 (Ισολογισμό-

Αποτελέσματα-Διάθεση-Προσάρτημα) μετά τον προέλεγχο από την Οικονομική 
Επιτροπή και τον έλεγχο και τις διορθώσεις  από τον  Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή  

 
 Αναφέρω συγκεντρωτικά τα ποσά των παραπάνω καταστάσεων της 31 
Δεκεμβρίου 2017 που είναι τα εξής: 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     
 214.184.293.21 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      
 214.184.293.21 € 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ     
 147.537.905.61 € 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     
 147.537.905.61  € 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 
MIKTA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΈΛΛΕΙΜΑ)  (2.138.942.75) 
€  
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΑ)               
(8.790.370,35)€ 
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΑ)              
(6.792.906,36)€ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)                              
880.111,03€ 
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)                                                     
880.111,03€ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2017 
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)                       880.111,03€ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2.598.574,22€ 

MEION: 

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
            

51.482,22€ 
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2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΟΡΟΙ              -  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 
          

3.427.203,03€  

  
 
 
 Αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με την σύνταξη των παραπάνω 
καταστάσεων – αντίγραφα των οποίων σας έχουν διανεμηθεί – βρίσκονται στο 
αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας. 
 
Εισηγούμαστε 
1. Την έγκριση του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2017(διαχειριστική 

περίοδος 01/1/2017-31/12/2017) 
2. Την έγκριση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 

(Ισολογισμό – Αποτελέσματα – Διάθεση – Προσάρτημα) που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και σύμφωνα με το ύψος του Ισολογισμού 
της 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται στο ποσό των 214.184.293.21 € ενώ το 
αποτέλεσμα (Πλεόνασμα) της χρήσεως 2017 ανέρχεται στο ποσό των 
880.111,03€. 

3. Την αποδοχή της Έκθεσης Ελέγχου της χρήσης 2017 του Ορκωτού Ελεγκτή 
όπως αυτή κοινοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης». 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα, την αριθ. 239/2018 
Α.Ο.Ε.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 , καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ:17, Λευκό: 4 ( οι κ.κ. Γουμενίδης Ε.,Δευτεραίος 
Σ.,Δραμανίδου Ν.,Τρέλλη Φ.) ενώ απουσίαζαν από την ψηφοφορία οι κ.κ. 
Ταρτανής Ι., και Μαυρίδης Κ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 Α) Εγκρίνει τον Απολογισμό του Οικονομικού έτους 

2017(διαχειριστική περίοδος 01/1/2017-31/12/2017), όπως αναλυτικά 
αναφέρεται παραπάνω και όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, 
αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της , ήτοι: 

1) (α) Τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το οικονομικό έτος 2017 ήταν : 
66.149.057,50 € 

(β) Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα για οικονομικό έτος 2017 μαζί με το 
χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2016 που αντιστοιχεί στο ποσό των 9.071.824,29 € 
ήταν : 

 Τακτικά…………………………………………..…….35.586.673,42 € 

 Έκτακτα ανειδίκευτα……………………………………6.651.022,25 € 

 Έκτακτα ειδικευμένα…………………………….……...6.910.163,76 € 

Σύνολο………………………………………..………..49.147.859.43 € 

(γ) Στα τακτικά έσοδα περιλαμβάνεται ποσό ύψους 3.285,00 € που 
αφορούν έσοδα εισπράξεων κολυμβητηρίου τα οποία δεν αποδόθηκαν το 2016 από 
τους εισπράκτορες στο δημοτικό ταμείο και για το λόγο αυτό δεν εκδόθηκαν τα 
σχετικά γραμμάτια, το οποίο ποσό όμως αποτυπώνεται στον Κ.Α. 00.8511.099 
«Προβλέψεις μη είσπραξης  επί του εισπρακτέου χρηματικού υπολοίπου 
5119.003» σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ.  οικ. 23976/22.7.2016 (ΦΕΚ Β' 2311/26-
07-2016) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, 
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οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθ.  7028/2004 (Β' 253) 
απόφασης. 

 
2)  (α) Τα προϋπολογισθέντα έξοδα για το οικονομικό έτος 2017 ήταν : 

65.962.910,75 € 
(β) Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα για το οικονομικό έτος 2017 ήταν : 

 Τακτικά…………………………………………..…….30.070.033,97 € 
 Έκτακτα ανειδίκευτα……………………………………1.491.415,35 € 
 Έκτακτα ειδικευμένα…………………………….……...4.062.422,22 € 

Σύνολο………………………………………..………..39.292.063,10 € 
3) Οι αδιάθετες πιστώσεις ήταν : 26.655.359,45 € 
4) Το αποθεματικό ήταν : 186.146,75 € 
5) Το χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017 που μεταφέρθηκε στη 

χρήση 2018 ήταν 9.855.796,33 €  
 

Β)  Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2017 (Ισολογισμός-
Αποτελέσματα-Διάθεση- Προσάρτημα) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης και σύμφωνα με το ύψος του Ισολογισμού της 31η Δεκεμβρίου 2017 
ανέρχεται στο ποσό των 214.184.293.21 € ενώ το αποτέλεσμα (Πλεόνασμα) της 
χρήσεως 2017 ανέρχεται στο ποσό των 880.111,03€. 

 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     
 214.184.293.21 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      
 214.184.293.21 € 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ     
 147.537.905.61 € 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     
 147.537.905.61  € 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 
MIKTA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΈΛΛΕΙΜΑ)  (2.138.942.75) 
€  
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΑ)               
(8.790.370,35)€ 
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΑ)              
(6.792.906,36)€ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)                              
880.111,03€ 
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)                                                     
880.111,03€ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2017 
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)                       880.111,03€ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2.598.574,22€ 

MEION: 

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
            

51.482,22€ 

2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΟΡΟΙ              -  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 
          

3.427.203,03€  
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Γ) Αποδέχεται  την Έκθεση Ελέγχου  χρήσης 2017 του Ορκωτού 
Ελεγκτή όπως αυτή κοινοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

         Η ως άνω Έκθεση Ελέγχου συντάχθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή κ. Νίκου Γεώργιο του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841, της 
εταιρείας ΚSI Greece,  που ορίστηκε με την  2498/2017 Απόφαση Δημάρχου. 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
    Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 ΤΟΥ 

«ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(Βάσει των διατάξεων του Π.Δ.  315/99,όπως ισχύει) 

 

1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 1  Π.Δ.  

315/99: 

Μέθοδοι αποτίμησης και 

υπολογισμού αποσβέσεων, 

προβλέψεων &  συναλλαγ- 

ματικών διαφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.2 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από τις 

βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης. Εφαρ-

μογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

3. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 3 Π.Δ.  

315/99: 

Αποσβέσεις παγίων στοι-

χείων και διαφορές στην 

 
1. α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 

όπως κατά περίπτωση ορίζει το Π.Δ. 315/1999, πλέον 

αξίας βελτιώσεων προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων. 

   β) Οι συμμετοχές στις Δημοτικές επιχειρήσεις 

αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλην της 

περίπτωσης της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) για την οποία 

διενεργήθηκε από το 2009 πρόβλεψη υποτίμησης ύψους € 

2.074.805,28 επί του μετοχικού της κεφαλαίου 

ονομαστικής αξίας € 2.074.805,28.   

   γ) Στη χρήση 2017 είχαμε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ "ΕΒΡΟΣ" 

Α.Ε. τμηματικά 13.712,40€ και 3.750,40€ σύνολο ποσού 

17.462,80€ και σχηματίστηκαν οι εξής προβλέψεις 

υποτίμησης τίτλων Πάγιας Επένδυσης βάσει των 

τελευταίων νόμιμα συνταγμένων ισολογισμών της 

παραπάνω επιχείρησης ποσού 738.669,71€   που είχαμε 

στην διάθεσή μας κατά την ημερομηνία κατάρτισης του 

ισολογισμού του δήμου.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης ούτε έγινε εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

  

 

 

 

 

 

3. α) Οι αποσβέσεις των  πάγιων στοιχείων για την 

χρήση 2017 αναλυτικά είναι οι εξής: 

 

   Λογ/μός                 Αποσβ. 
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Αποτίμηση των συμμετο- 

χών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.4 Π.Δ. 

315/99: 

Πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

5.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501περίπτ.5 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές υποτίμησης κυ- 

κλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού. 

 
 

6. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 6 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές αποτίμησης  

αποθεμάτων. 

 

7.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.7  Π.Δ. 

315/99:  

Συναλλαγματικές διαφο-

ρές & λογιστικός χειρι-

σμός τους. 

 

 

8.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 8 Π.Δ. 

315/99: Συμμετοχές. 

 

 

 

 

 

 

   Παγίου                  Χρήσης 

    11               €  3.042.131,51€ 

    12               €    198.948,50€ 

    13               €     50.561,76€ 

    14               €    207.168,03€ 

    16               €    446.457,23€ 

    17               €  3.546.883,25€ 

  ΣΥΝΟΛΟ             €  7.492.150,28€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

5. Δεν υπάρχουν  διαφορές  υποτίμησης   κυκλοφο-

ρούντων στοιχείων ενεργητικού. 

 

 

 

 

 

6. Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης  αποθεμάτων. 

 

 

 

 

 

7.Δεν υπάρχουν Συναλλαγματικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ο Δήμος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 

παρακάτω  επιχειρήσεων ως εξής:                                             

                        ΠΟΣΟ           ΠΟΣΟΣΤΟ   

ΑΣΤ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤ.    €    26.738,81      100,00%  

Δ.ΕΠ.Ε.Α.          € 2.074.805,28      100,00% 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.         € 2.225.096,50      100,00% 

Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.       €   100.000,00      100,00% 

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.         €   100.000,00      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.       €    13.793,10      100,00% 
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9.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 9 Π.Δ. 

315/1999: 

Μακροπρόθεσμες υποχρε-

ώσεις άνω των 5 ετών και 

υποχρεώσεις που κα-

λύπτονται με εμπράγ-

ματες ασφάλειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.       €   278.796,77      100,00% 

ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ. €    50.000,00      100.00%  

ΚΟΙΝ.ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΤΡΑΙ.€   118.041,09      100.00%   

ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε.       €   480.000,00       98,77% 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.    €    11.460,00        1,25% 

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.    €   864.386,00      100,00% 

ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. €    72.781,20       33,05%(468)  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€    94.100,00       12,14% 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΙΝ/ΓΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ            €       293,47        4,76% 

ΣΥΝΟΛΟ             € 6.510.292.22 
 
  Από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει 

στην έκδοση τίτλων οι ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε., Ε.Δ.Ε.Χ.Υ 

Α.Ε.,ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

   Ο πίνακας κατεχόμενων από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης τίτλων των επιχειρήσεων αυτών έχει 

ως ακολούθως: 

                Τεμ.    Ονομαστ.      Τρέχουσα 

                        αξία/τεμ      αξία/τεμ. 

ΑΝ.ΕΤ.Α.      16.000    € 30,00       €  0,000 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ.       382    € 30,00       €  0,086 

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤ/ΚΗ     468    € 58,60    € 27.424.80 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.     1.882    € 50,00       € 11,314  
 
 
             Ονομαστική     Προβλέψεις     Τρέχουσα   

                Αξία        Υποτίμησης        Αξία  

ΑΝ.ΕΤ.Α.   € 480.000,00  € 480.000,00    €      0,00 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. €  11.460,00  €  11.427,12    €     32,88  

ΔΗΜ. ΕΒΡΟΣ €  72.781,20  €  70.163,30    €  2.617,90 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€   94.100,00  €         0,00   €  94.100,00 

           €   769.092   €    610.499.12  €    158.592,88 
 
 
   Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις η συμμετοχή του Δήμου 

έχει λάβει χώρα με την μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων από τον Δήμο σε αυτές. 

 

 

9. α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών κατά 

την 31/12/17: 

 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 12)          €     39.503,03€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 13)          €      8.556,79€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 14)          €    156.286,37€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 15)          €     51.170,30€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 17)          €     41.070,44€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 19)          €    293.441,77€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 20)          €    132.776,20€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 21)          €  1.267.648,93€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 22)          €    205.038,23€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 23)          €  1.176.204,84€   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 24)          €    292.181,06€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 25)          €     33.640,90€                         
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10. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 10 Π.Δ. 

315/1999:  

Υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον Ισο-

λογισμό. 

 

 
 

 

 

 

 

 

11. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 11 Π.Δ. 

315/99:Κατηγορίες και 

κόστος προσωπικού.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 12 Π.Δ. 

315/99:  

Επηρεασμός απότελεσμά-

των χρήσης από τυχόν 

παρεκκλίσεις από τις 

αρχές αποτίμησης. 

 

13. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 13 Π.Δ. 

315/99:  

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 26)          €     25.316,79€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 27)          €     53.906,71€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 28)          €     23.042,37€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 29)          €      8.509,88€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 30)          €  2.419.662,51€   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 31)          €    148.769,27€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 32)          €    484.479,98€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 34)          €  1.496.956,42€ 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 35)          €  1.557.069,65€ 

ΣΥΝΟΛΟ                           €  9.915.232,44€ 

 

β) Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες:  

    Επί ενός οικοπέδου του Δήμου εκτάσεως 738 τ.μ. 

(Δημοτικό Κατάστημα) υφίσταται υποθήκη υπέρ του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για εξασφάλιση 

δανείων του τα οποία κατά την 31/12/2017 εμφάνιζαν 

υπόλοιπο € 2.291.882,57.  
 

10. Σύμφωνα με τον νόμο 4071/12 και την απόφαση 

393/2014 μεταβιβάστηκαν στο Δήμο από την Δημοτική 

επιχείρηση του Δήμου ΔΕΠΕΑ Α.Ε ληξιπρόθεσμές οφειλές 

το υπόλοιπο των οποίων στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

ανέρχεται σε € 165.231,77. Ο Δήμος δεν έχει 

αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις αυτές στις οικονομικές 

του καταστάσεις, με συνέπεια τα Αποτελέσματα χρήσεως 

και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα 

αυξημένα και ο λογαριασμός του Παθητικού «Πιστωτές 

διάφοροι» ισόποσα μειωμένος. Ο Δήμος για το παραπάνω 

ποσό επιβαρύνει τα αποτελέσματα του με βάση τις 

καταβολές που διενεργεί έναντι αυτών των 

υποχρεώσεων. 

 

11.Αναλύεται ως εξής:                                         

                                     Εργοδοτικές   

                     Αμοιβές           Εισφορές                                                    

 

Μόνιμοι    293   € 5.636.785,75   €   833.446,87 

Αορίστου    78   € 1.278.489,26   €   348.830,09 

Ειδ. Συνερ.  5   €   155.601,27   €    26.116,92 

Έκτακτοι   131   €   224.341,31   €   350.195,45 

ΣΥΝΟΛΟ     507   € 7.295.217,59   € 1.558.589,33 

 
 

12.Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης  

που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χρήσης. 
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Αμοιβές μελών οργάνων 

διοίκησης. 

 

14. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 14 Π.Δ. 

315/99: 

Προκαταβολές και πιστώ 

σεις σε όργανα διοί-

κησης. 

 
 

15. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 15 Π.Δ. 

315/99: 

Εγγυήσεις - εμπράγματες 

ασφάλειες - εγγυήσεις 

προς όφελος τρίτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 16 Π.Δ. 

315/99: 

Μεταβολές παγίων στοι-

χείων. 

 

17. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 17 Π.Δ. 

315/99: 

Επεξηγηματικές πληρο-

φορίες για τα έκτακτα 

13.α) Έξοδα παράστασης:        €   199.980,66 

   β) Έξοδα κίνησης:           €    77.400,00 

         

      ΣΥΝΟΛΟ                   €   277.380,66  

 

 

14. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

15. Εμπράγματες ασφάλειες:  

α)Εγγυήσεις προς όφελος τρίτων: Μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 έχουν καταβληθεί από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή σε λήψη δανείου- για την 

αποπληρωμή δανείων της Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΑΝ.ΕΤ.Α. 

Α.Ε. τα εξής ποσά:     

Δ.ΕΠ.Ε.Α.:             €   329.340,41  

ΑΝ.ΕΤ.Α.  Α.Ε.:        €   603.329,87 

ΣΥΝΟΛΟ                 €   932.670,28 

τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α και ΑΝΕΤΑ Α.Ε. Σε 

παρελθούσες χρήσεις, ο Δήμος έχει σχηματίσει  

πρόβλεψη για τον ενδεχόμενο κίνδυνο μη ρευστοποίησης 

των ανωτέρω απαιτήσεων ποσού € 762.982,29. 

Επιπλέον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχουν 

καταβληθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή 

σε λήψη δανείου- για την αποπληρωμή δανείων της 

Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΚΔΕΠΑΦ καθώς και μια επιστροφή σε 

ΔΕΠΕΑ αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων με τα εξής 

ποσά:     

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΠΛ.ΔΑΝΕΙΟΥ Δ.ΕΠ.Ε.Α. ΚΑΙ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. και 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. ΑΠΟ Τ.Π.Δ. €  64.232.93 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΠΕΑ      €   2.925,63   

ΣΥΝΟΛΟ                  €  67.158,56 

τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α, ΚΔΕΤΑΦ, ΚΔΕΠΑΦ και 

ΚΟΜΝΗΝΟΙ. 

 

γ) Εγγυήσεις ύψους € 5.440.899,80 υπέρ Τ.Π.Δ. για 

εξασφάλιση δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

16. Υποβάλλεται συνημμένος πίνακας  

μεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήματος.     

 

 

 

 

17. α) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

και έξοδα προηγουμένων χρήσεων διαμορφώθηκαν ως 
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και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 18 Π.Δ. 

315/99: 

Οικονομικές δεσμεύσεις 

και πιθανές υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό 

 

19. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 19 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση των λογαριασμών 

εξής: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις        €     5.250,00  

Έξοδα χρήσης από διαγρ.απαιτ.κατά τρίτων    €   244.688,01  

Λοιπά έκτακτα έξοδα                         €     9.960,15 

Έκτακτες ζημιές                             €         2,19                   

ΣΥΝΟΛΟ                                      €   259.900,35 

 

β) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Αναλογούσες αποσβ. επιχ/σεων               €  5.598.826,06 

Έσοδα κρ.υπερ Δήμου λόγω απεργείας υπαλ.   €      4.771,44 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα           €      3.063,00            

ΣΥΝΟΛΟ                                     €  5.606.660,50  

 

γ) Τα σημαντικότερα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού 

         

19.161,54 €  

Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 

           2.276,85 

€  

Τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας 

         

17.119,16 €  

Τακτικά έσοδα απο δυνητικά ανταποδ.τέλη & 

εισφορές 

           7.600,30 

€  

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 

       

234.113,07 €  

΄Εσοδα 2% επί μικτών κερδών παιγνίων 

         

13.759,20 €  

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 

         

39.831,17 €  

Μισθώματα Αστικών Ακινήτων 

         

39.040,93 €  

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 

         

16.108,12 €  

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων(ΆΡΘΡΟ 3ν 

1080/80) 

         

14.468,28 €  

Τέλη από λαϊκές και εμποροπανηγύρεις 

         

71.523,50 €  

Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 

24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93)  

         

17.726,44 €  

Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 

           1.320,00 

€  

Έσοδα ΠΟΕ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 

         

57.600,00 €  

Πρόστιμα Ανέγερσης & Διατήρησης Αυθαιρέτου 

               

924,89 €  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, 

Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 

       

103.785,29 €  
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του ισολο-γισμού Β(1) 

“έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως” 

Β(3) “τόκοι δανείων 

κατά-σκευαστικής περι-

όδου” και Γ(Ι) (1) 

“έξοδα ερευνών και 

αναπτύξεως” 

 

20. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 20 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση του λογαριασμού 

του ισολογισμού “λοιπές 

προβλέψεις”. 

 

21. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 21 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από την αρχή 

της μη μεταβολής της 

καθορισμένης δομής του 

Ισολογισμού. 

 

22. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 22 Π.Δ. 

315/99: 

Συμπτύξεις στοιχείων του 

Ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβι-

κούς αριθμούς / καταχώ-

ρηση ανομοιογενών στοι-

χείων 

 

 

23. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 23 Π.Δ. 

315/99:  

Συγκρισιμότητα κονδυ-

λίων.  
 

24. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 24 Π.Δ. 

315/99:  

Πληροφορίες για τις 

συνδεδεμένες επιχειρή-

σεις. 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, 

Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 

                 

55,10 €  

Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών 

               

137,34 €  

Κοστολόγηση Ζημιάς  

       

135.820,35 €  

Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς) 

               

500,00 €  

Εκποίηση οικοπέδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 

187 του Ν.3463/06 

               

400,00 €  

Εσοδα παρελθόντων ετών 

-     110.389,17 

€  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, 

Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 

         

48.523,48 €  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                            € 735.060,23  

 
 

δ) Τα σημαντικότερα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α  Ν.Π. 2014  σύμφωνα με την 615/2017 

Α.Δ.Σ.  

           2.284,96 

€  

Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Ν.Π.του έτους  2012 

σύμφωνα με την 615/2017 Α.Δ.Σ 

               

129,76 €  

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας   (ΕΝ.Φ.Ι.Α)   Ν.Π.των 

ετών 2012 & 2013  σύμφωνα με την 615/2017 Α.Δ.Σ. 

               

129,74 €  

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ πρώην ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ  

Απόφαση 75/26-05-2017 (12 δόσεις) 

         

24.518,47 €  

Τόκοι υπερημερίας 

         

15.380,49 €  

Διάφορα έξοδα προηγούμενων ετών 

         

37.035,20 €  

Πιστωτικά τιμολόγια για χρεώσεις προηγούμενων 

ετών 

-          

5.143,76 €  

Ακύρωση οφειλής απο Μή νόμιμες δαπάνες λόγω 

έκδοσης Δικαστικής Απόφασης 

-             500,00 

€  

Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως εισπραχθέντα) 

           4.967,25 

€  

Επιστροφή μη επιλέξιμου ποσού της 

χρηματοδότησης "INTEREG CULTTOUR" 

           5.386,35 

€  

Επιστροφή υπολοίπου της χρηματοδότησης "MARE 

NOSTRUM" 

         

34.176,42 €  

Επιστροφή υπολοίπου της χρηματοδότησης "ΥΛΟΠ 

ΕΡΓ ΑΠΕ ΣΤΗΡ ΚΟΙΝ ΚΛΠ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΡΓΑ 

ΑΠΕ)" 

           4.381,77 

€  
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25.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.25 Π.Δ. 

315/99: 

Άλλες αναγκαίες επεξη-

γηματικές πληροφορίες. 

 

α)Έσοδα από Δ.Τ. /Δ.Φ. & 

Τ.Α.Π. και έξοδα 

εισπράξεώς τους (προμή-

θεια είσπραξης ,Φ.Π.Α. 

προμήθειας)-έξοδα ηλεκ-

τροφωτισμού. 

 

β)Μεταβολές λογ/μου  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 

 

 
 

 

γ) Άλλες επεξηγηματικές 

πληροφορίες 

 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ                                     €   122.746,65 
 

 

18.Βλέπε παρ. 10. 

 

19. Ο λογαριασμός “Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως” αναλύεται ως εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ/ΚΤΗΡ.ΕΓΚΑΤ.     € 1.008.075,60 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓ.€ 3.327.170,59 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ   € 5.139.769,42 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                  €    24.095,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                   € 9.499.110,61 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                € 7.860.522,27 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                € 1.638.588,34  

 

 

 

20. Λοιπές προβλέψεις € 4.030.095,44   

Αφορούν στο σύνολο τους προβλέψεις για εξαιρετικούς 

κινδύνους και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από 

την τελική έκβαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σχετικής εκτιμήσεως 

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 

 

21. Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την αρχή της μη 

μεταβολής της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού. 

 

 

 

 

 
 

22. Δεν έγιναν συμπτύξεις στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

23. Τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 

είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 

της απογραφής έναρξης. 

 

 

 

24.Οι συμμετοχές του Δήμου στις συνδεδεμένες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 του παρόντος, σχηματίζονται είτε από 

καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο  του Δήμου προς 
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αυτές, είτε από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.  

Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης 

(Δ.ΕΠ.Ε.Α.), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης 

(ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.), η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ», η Κοινωφελούς Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.), η Δημοτική 

Κοινωφελούς Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ), η Κοινωφελής 

Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), η 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης 

(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.), η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.) βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης   

όλες οι παραπάνω εκτός των  1)Δημοτική Επιχείρηση 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) και 2) Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Αλεξανδρούπολης (ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.) θα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης εντός το 2018.  

 
25.α) Ο λογαριασμός του Παθητικού 40 "Κεφάλαιο" 

εμφανίζεται αυξημένος συνολικά κατά 800.031,21 € και 

προήλθαν για το ποσό των 664.137,61€ από απόκτηση 

παγίου με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αλεξανδρούπολης αρ.413/2017 και το υπόλοιπο ποσό με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 20038/22-11-2016 απόκτηση Αγρών ποσού 

22.701,99€ και απόκτηση κτηρίων ποσού 113.191,61€. 
 

1)Το κόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών και 

κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από 

τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε εσωλογιστικά 

σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του 

κόστους.  

2)Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων 2017. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 ΧΡΗΣΗ :  2017 

 

                     ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ  &  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΕΣ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΛΟΓ.  ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Υπόλ.31/12/16 

Προσθήκες 

2017 

Μειώσεις 

2017 Υπόλ.31/12/17 Υπόλ.31/12/2016 

Αποσβ. 

2017 

Μειώσεις 

2017 Υπόλ.31/12/2017 Υπόλ.31/12/16 Υπόλ.31/12/17 

10  ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 133.739.469,37 776.503,77   134.515.973,14 0,00 0,00   0,00 133.739.469,37 134.515.973,14 

11  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 91.868.124,31 3.672.866,08   95.540.990,39 53.362.867,18 3.042.131,51   56.404.998,69 38.505.257,13 39.135.991,70 

12  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛ. 4.005.005,38 279.850,46   4.284.855,84 3.431.488,29 183.717,48   3.615.205,77 573.517,09 669.650,07 

13  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 7.204.752,97 7.663,20   7.212.416,17 7.107.592,24 50.561,76   7.158.154,00 97.160,73 54.262,17 

14  ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. 7.128.464,44 362.081,85   7.490.546,29 6.041.213,92   115.859,86 5.925.354,06 1.087.250,52 1.565.192,23 

15 
 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΥΠΟ   
ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ  3.987.223,85 2.104.814,07 5.433.987,12 658.050,80 0,00     0,00 3.987.223,85 658.050,80 

17 
ΠΑΓΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 73.951.862,36 448.393,87   74.400.256,23 55.049.609,49 3.546.883,25   58.596.492,74 18.902.252,87 15.803.763,49 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 321.884.902,68 7.652.173,30 5.433.987,12 324.103.088,86 124.992.771,12 6.823.294,00 115.859,86 131.700.205,26 196.892.131,56 192.402.883,60 

16 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 11.644.561,86 326.825,16   11.971.387,02 9.428.767,70 373.349,36   9.802.117,06 2.215.794,16 2.169.269,96 

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 333.529.464,54 7.978.998,46 5.433.987,12 336.074.475,88 134.421.538,82 7.196.643,36 115.859,86 141.502.322,32 199.107.925,72 194.572.153,56 
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Αλεξανδρούπολη, 05/09/2018 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

 

 

 

 

 

   

ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. Ν 

762046 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 

928546 

ΚΑΤΣΙΑΝΝΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. 

Ξ 765292 

ΚΥΡΙΤΣΙΔΗΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. 

ΑΗ 918180 

 
 
 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

       Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες είναι 

αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε την ίδια ημερομηνία. 

 

 

 

 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων 

Επιχειρήσεων 

 

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 
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Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2018  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Γεώργιος Ν. Νίκου 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

(εφεξής ο «Δήμος»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 
2017, 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 πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 2 και 3 και την 
επίπτωση του θέματος 1 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με 
Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017 

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. Στο κονδύλι του ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται η 
συμμετοχή του Δήμου κατά 100% στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α)» αξίας κτήσης € 2.225.097. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμιμα συντεταγμένο ισολογισμό της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. της χρήσης 2017 το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου ανέρχεται σε € 
2.730.667 και υπολείπεται της αξίας κτήσης που αναφέρεται ανωτέρω κατά € 
505.570. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε πάγια που έχουν εκχωρηθεί και δεν έχουν 
προσαυξήσει την αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία του Δήμου, συνεπώς το 
κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1. «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» και το κονδύλι του 
Παθητικού «Κεφάλαιο» εμφανίζονται μειωμένα κατά € 505.570. 
2.Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων 
λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε πελάτες 
συνολικού ύψους € 1.349.306 επί του συνόλου απαιτήσεων € 10.567.635 που 
περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση 
αγαθών και υπηρεσιών». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης 
ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης ούτε και οι 
εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των 
υπολοίπων αυτών μας παρείχαν εύλογη διασφάλιση για το ποσό των απαιτήσεων 
αυτών. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των απαιτήσεων 
αυτών. 
3. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολές 
από τους Νομικούς Σύμβουλους του Δήμου αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές 
υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν 
υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη 
για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση λόγω της ύπαρξης αξιώσεων και 
διεκδικήσεων έναντι του Δήμου, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των 
προηγούμενων χρήσεων στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του 

Δήμου κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, δε λάβαμε ενημέρωση από τους 

Νομικούς Συμβούλους αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του 
Δήμου. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων 

βαρών επί των ακινήτων κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017. 

Έμφαση Θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση  του Προσαρτήματος όπου αναφέρεται ότι η 
κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης 
περιλαμβάνει έσοδο και αντίστοιχο ισόποσο έξοδο που προέρχεται από την 
ιδιόχρηση ακινήτων που υπολογίζεται με (3%) επί των αντικειμενικών αξίων των 
ακινήτων. Ως εκ τούτου, τα έσοδα και αντίστοιχα ισόποσα τα έξοδα είναι 
προσαυξημένα κατά το ποσό € 2.478.393. Η επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια είναι 
μηδενική. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το 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 θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον 
Δήμο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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 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.  
•Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της 
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με 
γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 
την ικανότητα του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε 
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Δήμος να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
•Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 
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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 
1.Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 
ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 
2.Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων 
(ΠΔ. 315/1999) εκτός από τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση 
για γνώμη με επιφύλαξη». 
3. Η μεταβολή του κονδυλίου του Α.Ι «Κεφάλαιο» τελεί υπό την έγκριση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2018 
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