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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την 
χρήση 2013, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την 
κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 εσωτερικές δικλείδες 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή. 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 όπως ισχύει και τις μεταβατικές 
διατάξεις του Ν.3852/2010). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

 
1. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» ποσού € 

6.611.901. απεικονίζονται εταιρείες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση ύψους € 
3.203.635 για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης ύψους € 
2.967.627. Με βάση τις εκτιμήσεις εκκαθάρισης των εταιρειών αυτών από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή-Εκκαθαριστή, προκύπτει ότι ο Δήμος έπρεπε να 
σχηματίσει επιπλέον πρόβλεψη ύψους € 130.483, με συνέπεια το κονδύλι του 
Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης», τα αποτελέσματα χρήσεως και τα Ίδια 
Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 

2. 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 ύψους € 1.150.000 περίπου. Στη χρήση 2013, ο Δήμος δεν αναγνώρισε 
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 έχει υπαχθεί σε ρύθμιση από 12 
έως 24 δόσεις.  

3. Στους λογαριασμούς των επιχορηγήσεων των αποτελεσμάτων χρήσεως δεν 
περιλαμβάνονται παρακρατηθέντα έσοδα του Ν.3756/09 συνολικού ποσού € 
110.713 τα οποία αφορούν έσοδα από επιχορηγήσεις της χρήσεως 2013 τα 
οποία όμως καταχωρήθηκαν στη χρήση 2014, με συνέπεια τα αποτελέσματα 
χρήσεως, ο λογαριασμός «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και τα Ίδια Κεφάλαια 
να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 

4. Στο λογαριασμό του Παθητικού «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» δεν 
περιλαμβάνεται ποσό € 232.071 το οποίο αφορά δόση επιχορήγησης ΣΑΤΑ της 
χρήσεως 2013 η οποία καταχωρήθηκε τη χρήση 2014, με συνέπεια ο 
παραπάνω λογαριασμός, ο λογαριασμός «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και τα 
Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα.  

5. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων 
λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης ύψους € 
900.215 επί του συνόλου απαιτήσεων € 9.468.748. Μέχρι την ημερομηνία 
χορήγησης της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει καμία 
επιστολή επιβεβαίωσης για την επιβεβαίωση των απαιτήσεων αυτών. 
Εφαρμόσαμε όμως εναλλακτικές διαδικασίες ικανές να μας παρέχουν επαρκή 
τεκμήρια αναφορικά με την ορθότητα των απαιτήσεων αυτών με 31 Δεκεμβρίου 
2013. Για τις παραπάνω απαιτήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πιθανή 
ζημία από την μη ρευστοποίησή τους ύψους € 7.864.542 η οποία κατά την 
γνώμη μας κρίνεται επαρκής. Το ποσό των απαιτήσεων που δεν παρουσιάζει 
κίνηση για τουλάχιστο πέντε έτη ανέρχεται σε € 1.600.000 περίπου.  
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Γνώμη με Επιφύλαξη. 
 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1,2,3,4 και την πιθανή 
επίπτωση του θέματος 5 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 Δεκεμβρίου 2013 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». 
 
Έμφαση Θεμάτων 
 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:  
 
 
1. Σύμφωνα με τις απαντητικές επιστολές που λάβαμε από τους νομικούς 

συμβούλους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκύπτει ότι υφίστανται εκκρεμείς 
δικαστικές υποθέσεις απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου ποσού € 4.199.926 για 
τις οποίες διενεργήθηκε πρόβλεψη ποσού €  3.678.852 η οποία κρίνεται επαρκής 
από τη Διοίκηση του Δήμου  για την κάλυψη ζημιών που ενδεχομένως θα 
προκύψουν από τις παραπάνω επίδικες υποθέσεις, κατά την οριστικοποίηση της 
έκβασης των υποθέσεων αυτών και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

2. Στους λογαριασμούς τάξεως εμφανίζεται ποσό € 6.076.486 που αφορά έσοδα της 

χρήσεως 2013 και προγενέστερων χρήσεων (κυρίως πρόστιμα για ρύθμιση 

αυθαιρέτων χώρων), μέρος αυτών βεβαιώθηκαν στη χρήση 2014 και το υπόλοιπο 

αναμένεται να βεβαιωθεί. Δεν έχει γίνει καμία επιπρόσθετη εγγραφή στα βιβλία του 

Δήμου καθώς κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των οικονομικών καταστάσεων 

της χρήσης 2013 δεν ήταν οριστικοποιημένο το σχετικό ποσό. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

Άλλο θέμα 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη χρήση που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 
εξέφρασε σύμφωνη γνώμη την 18 Ιουνίου 2013 επί των οικονομικών καταστάσεων της 
προηγούμενης χρήσεως.  
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. 

 

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) Το άνοιγμα των λογιστικών βιβλίων του νέου «Καλλικράτειου Δήμου» έγινε με βάση 
την απογραφή που διενεργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υ.Α. με Α.Π. 74445 / 27-12-2010.(1/1/2011 έγινε απογραφή έναρξης) 
 

3) 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». 
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4) Η μεταβολή του λογαριασμού του Παθητικού «Κεφαλαίου Δήμου» τελεί υπό την 
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 

 

 
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014 

   Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Γεώργιος Ν. Νίκου 
A.M. ΣΟΕΛ 21841 

 

 
Για την KSi Greece IKE (Α.Μ. 171) 

Μέλος της KSi International 
Λεωφόρος Κηφισίας 62 και Πρεμέτης, 151 25 Μαρούσι 

 


