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Προς 

το Δηµοτικό Συµβούλιο 

του Δήµου Αλεξανδρούπολης 

Αλεξανδρούπολη 

 

          Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2015 
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Κοινοποίηση: 

1) Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

   

Ο σκοπός του Π.Δ. 315/1999 είναι η απεικόνιση όλων των συναλλαγών του 

Δήµου µε βάση το διπλογραφικό σύστηµα ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη 

δυνατή διασφάλιση της διαχειριστικής τάξης, η αρτιότερη ενηµέρωση, η  άµεση 

άντληση της πληροφορίας στο νέο περιβάλλον λειτουργίας καθώς και η 

καλύτερη διοικητική οργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου.  

Bασική   προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η υιοθέτηση και 

η εφαρµογή των αρχών και διατάξεων που προβλέπει το Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο Δήµων & Κοινοτήτων (Π.Δ.315/1999). 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται µε βάση το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006. Ο 

έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων του Δήµου για τη χρήση 2014, έγινε 

κατόπιν ανάθεσης αυτού µε την 339/2014 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 

του Δήµου Αλεξανδρούπολης. Παρατίθεται ανάλυση των κονδυλίων του 

Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως καθώς και πρόσθετες 

διευκρινήσεις επί λοιπών θεµάτων. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 

1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

Αξία κτήσεως έως  την 31/12/2014               € 8.683.619,58 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014      € 6.869.574,22 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     € 1.814.045,36 

   

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά κυρίως ειδικές δαπάνες εφαρµογής του σχεδίου πόλεως 

(πολεοδοµικές, τοπογραφικές κλπ. µελέτες) καθώς και δαπάνες για µελέτες και έρευνες 

κατασκευής, επεκτάσεως ή συµπληρώσεως κτιρίων και λοιπών έργων που έχει εκπονήσει ο 

Δήµος και το κόστος τους δεν έχει ενσωµατωθεί σε κάποιο πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Ο 

Δήµος εφάρµοσε ορθούς συντελεστές απόσβεσης βάσει του Ν. 4172/2013 οι οποίοι είναι 

σύµφωνοι µε αυτούς που εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 

 

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
 

Αξία κτήσεως 31/12/2014                €        2.222.067,18 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2014       €        1.686.906,03 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014             €           535.161,15 

 

Το ανώτερο αναπόσβεστο υπόλοιπο  € 535.161,15 αφορά κατά € 4.865,40 λογισµικά 

προγράµµατα Η/Υ (Software) διάφορων υπηρεσιών του Δήµου, κατά € 44.804,10 την 

αναπόσβεστη αξία εξόδων αναδιοργανώσεως του Δήµου και κατά € 485.491,65 λοιπά έξοδα 

πολυετούς αποσβέσεως. Ο Δήµος εφάρµοσε ορθούς συντελεστές απόσβεσης βάσει του Ν. 

4172/2013 οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε αυτούς που εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Β)      € 2.349.206,51 
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Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ανάλυση κατ’ είδους παγίου, ηµεροµηνία κτήσης κτλ υπάρχει στο Μητρώο Παγίων 

Στοιχείων του Δήµου για όλο το πάγιο ενεργητικό, το οποίο εµφανίζεται στον ισολογισµό της 

31/12/2014 ως ακολούθως: 

 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Αξία κτήσεως έως την 31/12/2014               € 67.869.309,21 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2014      €                 0,00 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014     € 67.869.309,21 

 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά γήπεδα – οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήµου Αλεξανδρούπολης. 

Τα Γήπεδα – Οικόπεδα που αποκτήθηκαν πριν την 01/01/2000 αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε 

τους πίνακες αντικειµενικών αξιών ή βάσει εκτίµησης από την  αρµόδια Δ.Ο.Υ., ενώ αυτά 

που αποκτήθηκαν µεταγενέστερα στο ιστορικό κόστος κτήσεώς τους.  

Κίνηση λογαριασµού στη χρήση 2014: 

Υπόλοιπο 31/12/2013 € 64.051.399,25 

Πλέον: Προσθήκες χρήσεως 2014 €   3.817.909,96 

Μείον: Μειώσεις χρήσεως 2014 €                 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2014 € 67.869.309,21 

 

 

 

1α. ΠΛΑΤΕΙΕΣ –ΠΑΡΚΑ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Αξία κτήσης έως την 31/12/2014              € 11.219.770,55 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014       €   7.237.139,84 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014     €   3.982.630,71 

 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά πλατείες, πάρκα και παιδότοπους κοινής χρήσεως που έχει 

κατασκευάσει ο Δήµος σε διάφορους οικισµούς. Εφαρµόσθηκαν οι ίδιοι συντελεστές 

απόσβεσης µε αυτούς της προηγούµενης χρήσεως. Ο Δήµος κατά πάγια τακτική αποσβένει 

τις πλατείες, τα πάρκα και τους παιδότοπους κοινής χρήσεως εντός 12ετίας. 
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1β. ΟΔΟΙ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Αξία κτήσεως έως την  31/12/2014            € 39.333.596,33 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014       € 29.233.856,71 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     € 10.099.739,62 

 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά οδούς και οδοστρώµατα κοινής χρήσεως καθώς και αγροτικούς 

δρόµους που έχει κατασκευάσει ο Δήµος. Εφαρµόσθηκαν οι ίδιοι συντελεστές απόσβεσης µε 

αυτούς της προηγούµενης χρήσεως. Ο Δήµος κατά πάγια τακτική αποσβένει τις οδούς και τα 

οδοστρώµατα κοινής χρήσεως εντός 12ετίας. 

 

1γ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Αξία κτήσεως 31/12/2014                € 2.852.848,12 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2014       € 1.639.092,63 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014     € 1.213.755,49 

 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά πεζοδρόµια που έχει κατασκευάσει ο Δήµος και αναφέρεται  σε 

έργα κατασκευής / προσθήκης ή βελτίωσης πεζοδροµίων αµιγώς.   

Ωστόσο επισηµαίνουµε ότι σε περιπτώσεις που οι κατασκευές / προσθήκες ή βελτιώσεις 

πεζοδροµίων έχουν αποτελέσει τµήµα ευρύτερου έργου παρέµβασης, ανάπλασης ή βελτίωσης 

µιας περιοχής, τότε  η αξία αυτών  των κατασκευών / προσθηκών ή βελτιώσεων πεζοδροµίων 

είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται όχι στο παρόν κονδύλι, αλλά στα κονδύλια του ενεργητικού 

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως  «3.γ» ή  Οδοποιία «1.β» όπου εντάχθηκε εξ 

αρχής το ευρύτερο έργο.  

Εφαρµόσθηκαν οι ίδιοι συντελεστές απόσβεσης µε αυτούς της προηγούµενης χρήσεως. Ο 

Δήµος κατά πάγια τακτική αποσβένει τα πεζοδρόµια κοινής χρήσεως εντός 12ετίας. 

 

2.ΑΓΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Αξία κτήσεως έως την 31/12/2014              €        41.096.781,71 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2014     €               0,00 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014     €        41.096.781,71 

 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά αγροτεµάχια και εδαφικές εκτάσεις σε αγροτικές περιοχές 

(Βοσκότοποι, Ρεύµατα, Αγροτικοί δρόµοι και δρόµοι αγέλης)  ιδιοκτησίας του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης. Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν την 
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01/01/2000 αποτιµήθηκαν βάσει αντικειµενικών αξιών (ΑΑ-Γής), ενώ αυτά που 

αποκτήθηκαν µεταγενέστερα  αποτιµήθηκαν στο ιστορικό κόστος κτήσεώς τους.  

Κίνηση λογαριασµού στη χρήση 2014: 

Υπόλοιπο 31/12/2013 € 41.096.781,71 

Πλέον: Προσθήκες χρήσεως 2014 €                0,00 

Μείον: Μειώσεις χρήσεως 2014 €                0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2014 € 41.096.781,71 

 

3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Αξία κτήσεως έως την  31/12/2014               € 83.699.304,32 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014       € 46.469.769,89 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     € 37.229.534,43 

 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά κτίρια & τεχνικά έργα ιδιοκτησίας του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης. Τα Κτίρια & τεχνικά έργα που αποκτήθηκαν πριν την 01/01/2000 

αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τους πίνακες αντικειµενικών αξιών ή βάσει εκτίµησης από την  

αρµόδια Δ.Ο.Υ., ενώ αυτά που αποκτήθηκαν µεταγενέστερα αποτιµήθηκαν στο ιστορικό 

κόστος κτήσεώς τους ή βάσει των στοιχείων κόστους ιδιοκατασκευής τους, τα οποία είναι 

προσαυξηµένα µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένα µε τις 

προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις (Ν. 4172/2013). 

 

3α.ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Αξία κτήσεως έως την 31/12/2014               € 239.289,48 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014       € 193.438,83 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     €   45.850,65 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως που έχει 

κατασκευάσει ο Δήµος. Εφαρµόσθηκαν οι ίδιοι συντελεστές απόσβεσης µε αυτούς της 

προηγούµενης χρήσεως. Ο Δήµος κατά πάγια τακτική αποσβένει τις εγκαταστάσεις 

ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως εντός 12ετίας. 

  

3β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Αξία κτήσεως έως την 31/12/2014               € 3.985.351,64 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014       € 2.923.821,84 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     € 1.061.529,80 
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Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως που έχει 

κατασκευάσει ο Δήµος. Εφαρµόσθηκαν οι ίδιοι συντελεστές απόσβεσης µε αυτούς της 

προηγούµενης χρήσεως. Ο Δήµος κατά πάγια τακτική αποσβένει τις εγκαταστάσεις 

ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως εντός 12ετίας. 

 

3γ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Αξία κτήσεως έως την  31/12/2014               €          8.717.762,61 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014      € 7.031.058,61 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     € 1.686.704,00 

 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως που έχει 

κατασκευάσει ο Δήµος (διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

διευθετήσεις χειµάρρων, αρδευτικά,  φράγµατα, βελτιώσεις βοσκοτόπων, οµβροδεξαµενές,  

ποτίστρες, γεωτρήσεις, βελτιώσεις ύδρευσης, έργα Χ.Υ.Τ.Α. κ.λ.π) και οι οποίες δεν 

εντάσσονται σε κάποιο από τα παραπάνω κονδύλια πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

Γ.ΙΙ.1α , Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3β . Εφαρµόσθηκαν οι ίδιοι συντελεστές απόσβεσης µε αυτούς 

της προηγούµενης χρήσεως. Ο Δήµος κατά πάγια τακτική αποσβένει τις λοιπές µόνιµες 

εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως εντός 12ετίας. 

 

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ - ΛΟΙΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αξία κτήσεως έως την  31/12/2014               €       3.848.813,30 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014      €       3.031.049,00 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014     €          817.764,30 

 

Η αξία κτήσεως του ανωτέρω κονδυλίου αναλύεται ως εξής: 

Μηχανήµατα   €     854.517,77 

Τεχνικές  Εγκαταστάσεις  €  1.511.712,03 

Φορητά Μηχ/τα «χειρός»       €     488.451,89 

Εργαλεία              €       78.688,05 

Μηχανολογικά όργανα           €       12.431,13 

Λοιπός εξοπλισµός  €     903.012,43 

 ΣΥΝΟΛΟ  €  3.848.813,30 
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Ο Δήµος εφάρµοσε τους ορθούς συντελεστές απόσβεσης βάσει του Ν. 4172/2013 οι οποίοι 

δεν διαφέρουν από αυτούς που εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 

 

5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Αξία κτήσεως έως την 31/12/2014              € 7.200.338,96 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014       € 6.955.448,54 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     €    244.890,42 

Η αξία κτήσεως του ανωτέρω κονδυλίου αναλύεται ως εξής: 

Λεωφορεία                           €     716.980,34 

Επιβατικά αυτοκίνητα                          €     393.923,89 

Φορτηγά-ρυµούλκες -ειδ. χρήσεως             €  5.685.918,41 

Πλωτά µέσα     €       38.116,42 

Δίκυκλα – Τρίκυκλα                                       €       44.453,09 

Λεωφορεία εκτός εκµετάλλευσης                  €       92.429,05 

Λοιπά επιβατικά εκτός εκµετάλλευσης          €       62.314,74 

Αυτοκίνητα φορτηγά ειδικής χρήσεως           €     166.203,02 

 ΣΥΝΟΛΟ               €   7.200.338,96 

 

Ο Δήµος εφάρµοσε τους ορθούς συντελεστές απόσβεσης βάσει του Ν. 4172/2013 οι οποίοι 

δεν διαφέρουν από αυτούς που εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 

 

6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αξία κτήσεως έως την 31/12/2014               € 6.702.496,00 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014      €          5.467.089,70 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2014     € 1.235.406,30 

 

Η αξία κτήσεως του ανωτέρω κονδυλίου αναλύεται ως εξής: 

Έπιπλα                                         € 1.180.543,80 

Σκεύη                                                                           €    390.629,31 

Μηχανές γραφείου                                                       €    221.124,61 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές     €    684.019,35 

Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς                            €  1.612.757,17 

Επιστηµονικά όργανα                                                 €           1.095,93 

Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών                                     €  1.378.998,57 
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Λοιπός εξοπλισµός                                      €   1.203.259,61 

Έπιπλα εκτός εκµετάλλευσης                                     €         3.435,25 

Η/Υ εκτός εκµετάλλευσης                                          €            166,22 

Λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµ/σης                             €         1.015,00    

Έργα τέχνης                                                                €        25.451,18 

          ΣΥΝΟΛΟ                                                 €   6.702.496,00 

Ο Δήµος εφάρµοσε τους ορθούς συντελεστές απόσβεσης βάσει του Ν. 4172/2013 οι οποίοι 

δεν διαφέρουν από αυτούς που εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 

 

7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Αξία κτήσεως έως την  31/12/2014               €      12.216.864,06 

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2014      €                     0,00 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014     €      12.216.864,06 

 

 Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έργα του Δήµου τα οποία µέχρι την 31/12/2014 

βρίσκονταν στο στάδιο της κατασκευής. Για τα παραπάνω έργα δεν είχε αρχίσει η διαδικασία 

απόσβεσής τους µέχρι την 31/12/2014. 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής: 

ΕΡΓΟ  ΠΟΣΟ 
Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνοµάγαζου (ΕΣΠΑ) € 1.147.160,97 
Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην νοσοκοµείο) προκειµένο €  747.587,47 
Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ενσωµάτωσης 
Α.Π.Ε. στο νέο κολυµβητήριο Αλεξανδρούπολης € 125.330,38 
Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας (συνεχ) (ΕΣΠΑ) € 470.457,60 
Αναβάθµιση και επέκταση του Δηµοτικού Ωδείου (ΕΣΠΑ) € 371.571,50 
Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς  € 223.090,53 
Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Φερών € 301.955,09 
Έργα υποδοµής στον οικισµό τέρµα της οδού Άβαντος €  1.078.525,42 
Αντικατάσταση  παλαιωµένων δικτύων ύδρευσης  (1ος λογ) € 810.345,15 
Επισκευή Α' κρατικού βρεφονηπιακού σταθµού € 363.498,64 
Εκπόνηση σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης 
ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δηµ.Εν. Τραϊανούπολης 
(συνεχ)  (ΘΗΣΕΑΣ)  € 113.421,72 
Μελέτες και έργα Οικοπα΄ρκου Αλτιναµάζη € 1.098.031,73 
Κατασκευή πάρκου στην Αγγ.Ποιµενίδη € 30.039,53 
Κατασκευή παράπλευρων έργων του περιφερειακού δρόµου € 170.663,51 
Κατασκευή περιφερειακού δρόµου € 3.812.348,93 
Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη παραλιακή περιοχή 
Απολλωνιάδας € 1.104.606,51 
Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού & θερµότητας υψηλής απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ) στο νέο κλειστό κολυµβητήριο Αλεξανδρούπολης € 6.790,01 
Κυκλοφοριακή µελέτη Δήµου Αλεξ/πολης 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ € 32.519,76 
Αξιοποίηση της γεωθερµίας µε δίκτυα για την τηλεθέρµανση € 63.769,57 
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δηµοτικών κτιρίων και για τη θέρµανση γεωργικών και 
άλλων εγκαταστάσεων. 
Προκαταβολές Κτήσεως Παγίων Στοιχείων € 145.150,04 

ΣΥΝΟΛΟ € 12.216.864,06 

 

ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ          €   6.611.901,42 

(Πλέον) Διαφορές αποτίµησης                                                        €                  99.376,35 

(Μείον) Προβλέψεις υποτιµήσεως                                                  €           (3.096.194,89) 

(Μείον) Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών                                      €               (36.866,69) 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                          €            3.578.196,19 

 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής, ως προς τις αξίες κτήσεως: 
  ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία "ΚΟΜΝΗΝΟΙ" € 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% 
Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.    € 278.796,77 100,00% 
Δηµοτική Επιχείρηση Ραδιοφώνου € 50.000,00 100,00% 
Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Δήµου ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ € 118.041,09 100,00% 
ΑΝ.Ε.ΤΑ ΑΕ € 480.000,00 98,77% 
Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. ΑΕ € 11.460,00 1,25% 
Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. € 864.386,00 100,00% 
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. € 174.390,40 29,41% 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. € 94.100,00 12,14% 
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ € 293,47  4,76% 
ΣΥΝΟΛΟ € 6.611.901,42  

 

 

Διαφορές αποτίµησης 

 Οι διαφορές αποτίµησης των συµµετοχών του Δήµου Αλεξανδρούπολης κατά την 

31/12/2014 οι οποίες ανέρχονταν σε € 99.376,35 αφορούν εξ’ ολοκλήρου την Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. 

 

Προβλέψεις υποτίµησης 

Οι προβλέψεις υποτίµησης των συµµετοχών του Δήµου Αλεξανδρούπολης κατά την 

31/12/2014, οι οποίες ανέρχονταν σε € 3.096.194,89, αφορούν τις παρακάτω επιχειρήσεις: 
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Εταιρεία  Συσσωρευµένη 
Υποτίµηση 
31/12/2014 

ΔΕΠΕΑ € 2.074.805,28 
Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α. € 100.000,00 
ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ € 48.697,39 
ΚΔΕΤΑΦ € 141.950,12 
ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΦΕΡΩΝ € 21.204,01 
Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Δήµου 
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ € 110.746,99 
AN.ET.A A.E. € 480.000,00 
Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε. € 11.427,12 
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ "ΕΒΡΟΣ" Α.Ε. € 107.363,98 
ΣΥΝΟΛΟ € 3.096.194,89 

 

Από τις ανωτέρω προβλέψεις, ποσό € 42.770,14 σχηµατίστηκε στην παρούσα χρήση και 

αφορά στη ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ "ΕΒΡΟΣ" Α.Ε.      

Σηµειώνουµε ότι µε βάση των έλεγχο µας επί της καθαρής θέσης των συµµετοχών του Δήµου 

βάσει των τελευταίων νόµιµα συνταγµένων Ισολογισµών, διαπιστώσαµε ότι η καθαρή τους 

θέση είναι χαµηλότερη από την αξία µε την οποία εµφανίζονται στα βιβλία του Δήµου κατά € 

135.132,97. Ο Δήµος δεν διενέργησε συµπληρωµατική πρόβλεψη υποτίµησης για τις 

ανωτέρω συµµετοχές µε συνέπεια, η αξία των τίτλων πάγιας επένδυσης, τα ίδια κεφάλαια και 

τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης του Δήµου να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά 

€ 135.132,97. 

    

Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών 

 

Το κονδύλι «Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών» ποσού € 36.866,69 που εµφανίζεται 

αφαιρετικά της αξίας κτήσεως των τίτλων πάγιας επένδυσης στο Ενεργητικό του Δήµου, 

αφορά οφειλόµενες δόσεις κατά ποσό € 23.500,00 για την αξία κτήσεως συµµετοχής στην 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πρώην Διαδηµοτική επιχείρηση Δ.Ε.Λ.Τ.Α.) και 

κατά ποσό € 13.386,69 για την αξία κτήσεως συµµετοχής στην Κοινωφελή Δηµοτική 

Επιχείρηση Δήµου Τραϊανούπολης. 

 

Από τον έλεγχο µας στον ανωτέρω λογαριασµό έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής: 

Υφίσταται διαφορά ύψους  € 505.460,40 ανάµεσα στο Κεφάλαιο της ΔΕΥΑΑ και στην αξία 

που εµφανίζεται η συµµετοχή στα βιβλία του Δήµου. Συγκεκριµένα ο Δήµος συµµετέχει στο 

κεφάλαιο της ΔΕΥΑΑ µε ποσοστό συµµετοχής 100% και µε αξία κτήσεως συµµετοχής στα 
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βιβλία του € 2.225.096,50 ενώ η ΔΕΥΑΑ στον Ισολογισµό της εµφανίζει κεφάλαιο ύψους € 

2.730.556,90. Η Διαφορά αυτή (€ 2.730.556,90 - € 2.225.096,50 = € 505.460,40) οφείλεται 

σε δύο (2) δωρεές οικοπέδων του Δήµου προς τη ΔΕΥΑΑ συνολικής αντικειµενικής αξίας € 

505.460,40. Οι παραπάνω δωρεές αποτυπώθηκαν στους λογαριασµούς της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ως 

αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου αντί ως αποθεµατικού από δωρεάν παραχώρηση παγίων και 

στο γεγονός αυτό οφείλεται η εν λόγω διαφορά. Συνιστούµε τη διευθέτηση του θέµατος στην 

επόµενη χρήση, ώστε να εµφανίζεται ορθά το κεφάλαιο της ΔΕΥΑΑ και να µην υφίστανται 

διαφορές µε τα λογιστικά βιβλία του Δήµου. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     € 182.378.956,89 

 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ                            €     264.945,68 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά τα αποθέµατα αναλωσίµων υλικών του Δήµου κατά την 

31/12/2014 σύµφωνα µε το πρακτικό της επιτροπής που διενέργησε την φυσική απογραφή. 

Τα ανωτέρω αποθέµατα αποτιµήθηκαν βάσει της τελευταίας τιµής αγοράς τους.  
 

 

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  €  9.970.579,29 

Μείον: Προβλέψεις                                                                                       €  7.918.428,14 

Υπόλοιπο                                                                                                        €  2.052.151,15 

       Το ανωτέρω κονδύλι  αναλύεται ως εξής: 

Απαιτήσεις από Χρηµατικούς Καταλόγους Τρέχουσας Χρήσης € 1.219.540,35 

Απαιτήσεις από βεβαιωµένα Π.Ο.Ε. τακτικά έσοδα € 3.084.335,97 

Απαιτήσεις από βεβαιωµένα Π.Ο.Ε. έκτακτα έσοδα € 5.666.702,97 

Σύνολο € 9.970.579,29 

 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις συνολικού ποσού € 9.970.579,29 αφορούν ανείσπρακτα έσοδα από 

Χρηµατικούς Κατάλογους που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούµενες χρήσεις και στη παρούσα 

χρήση. Από το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου µας είχε 
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τακτοποιηθεί στην επόµενη χρήση 2015 ποσό € 1.661.103,43. Για τα υπόλοιπα € 

8.309.475,86 τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση για διάστηµα µεγαλύτερο του έτους ο 

Δήµος διενέργησε στην παρούσα χρήση 2014 πρόβλεψη ποσού € 816.867,44 εις βάρος των 

αποτελεσµάτων του. Επίσης, σε προηγούµενες χρήσεις είχε διενεργήσει πρόβλεψη ποσού € 

7.101.560,70. Συνολικά έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού € 7.918.428,14.  

Σύµφωνα µε την άποψη µας η διενεργηθείσα πρόβλεψη κρίνεται επαρκής.  

 

3. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ                                     €     35.742,94 

 Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά προϊόν µη αναληφθέντος µέχρι την 31/12/2014 δανείου του 

Δήµου από εγκεκριµένη πίστωση από το Τ.Π.Δ. της χρήσεως 2014. Έναντι του παραπάνω 

κονδυλίου δεν διενεργήθηκε κάποια τακτοποίηση εντός του 2015. Δεν λάβαµε επιστολή από 

το Τ.Π.Δ. µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου µας η οποία να επιβεβαιώνει το ανωτέρω 

υπόλοιπο. 

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                 €     1.039.274,47 

Μείον: Προβλέψεις                                                                                       €       762.982,29 

Υπόλοιπο                                                                                                        €       276.292,18 

Το ανωτέρω κονδύλι  αφορά απαιτήσεις του Δήµου από το Ελληνικό Δηµόσιο από κρατήσεις 

απεργίας προσωπικού, καθώς και απαιτήσεις του Δήµου από την αποπληρωµή δανείων των 

Δ.ΕΠ.Ε.Α. και ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε., επιχειρήσεις στις οποίες ο Δήµος είναι εγγυητής, και 

αναλύεται ως εξής: 

 

Χρεώστες από µισθώµατα ακινήτων Δήµου  € 8.689,47 

Ελληνικό Δηµόσιο-προκαταβολές και παρακρατούµενοι φόροι € 42.133,93 

Τακτοποίηση υποχρεώσεων της Αστικής µη κερδοσκοπικής 

εταιρείας ''ΚΟΜΝΗΝΟΙ'' από τον Δήµο Αλεξ/πολης 

€ 6.724,45 

Δαπάνες αποπληρωµής δανείου ΔΕΠΕΑ (Τ.Π.Δ.) € 329.340,41 

Δαπάνες αποπληρωµής δανείου ΑΝΕΤΑ από ΑΤΕ € 603.329,87 

Επιστροφή σε  ΔΕΠΕΑ αποζηµίωσης απολύσεων υπαλλήλων € 8.359,43 

Δαπάνες αποπλ.  δανείου Δ.ΕΠ.Ε.Α. και Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ από ΤΠ&Δ € 40.696,91 

ΣΥΝΟΛΟ € 1.039.274,47 

Οι ανωτέρω δύο (2) Δηµοτικές Επιχειρήσεις (ΔΕΠΕΑ και ΑΝΕΤΑ) βρίσκονται σε 

εκκαθάριση. Ο Δήµος σε προηγούµενες χρήσεις διενέργησε πρόβλεψη ποσού € 762.982,29 

εις βάρος των αποτελεσµάτων για τη ζηµιά που θα προκύψει από την µη είσπραξη των 

απαιτήσεων αυτών. Ο Δήµος δεν διενήργησε συµπληρωµατική πρόβλεψη έναντι αυτών των 
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απαιτήσεων. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των 

απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 169.687,99. Λόγω του 

µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από τους Χρεώστες 

Διάφορους, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης εµφανίζονται 

αυξηµένα κατά ευρώ 169.687,99..  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                             €   11.045.596,70 

Μείον: Προβλέψεις για απαιτήσεις από πώληση  

αγαθών και υπηρεσιών                                            €  7.918.428,14 

Μείον: Προβλέψεις για Χρεώστες Διάφορους       €    762.982,29           €   8.681.410,43 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                 €   2.364.186,27 
 
 

ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
Λοιπά Χρεόγραφα € 9.000,00 
Μείον: Προβλέψεις υποτίµησης χρεογράφων € 1.350,00 
Υπόλοιπο  € 7.650,00 
 
 
 
 
Τα λοιπά χρεόγραφα που βρίσκονταν στην κατοχή του Δήµου στις 31 Δεκεµβρίου 2014 
αφορούν την κατοχή από το Δήµο 90 µερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Έβρου  
ΣΥΝ.Π.Ε. Η τρέχουσα αξία ανά µερίδα κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία ήταν € 85,00.    
 
 
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
1. ΤΑΜΕΙΟ         €       13.956,51 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τα µετρητά που είχε στο ταµείο του ο Δήµος  Αλεξανδρούπολης 

της 31/12/2014. Σηµειώνεται ότι στις 4 Σεπτεµβρίου 2015 πραγµατοποιήσαµε καταµέτρηση 

των διαθεσίµων που βρίσκονταν στο κεντρικό ταµείο του Δήµου στην Αλεξανδρούπολη και 

δεν διαπιστώσαµε σηµαντική διαφορά από το λογιστικό υπόλοιπο του ταµείου κατά την 

ανωτέρω ηµεροµηνία (η διαφορά ανέρχεται σε € 0,14). Το υπόλοιπο που καταµετρήσαµε 

ήταν € 11.173,42.    

 

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ                €      5.284.310,46 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής: 

Καταθέσεις όψεως στην EUROBANK € 154.413,28 

Καταθέσεις όψεως στην Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου € 4.545.601,23 
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Καταθέσεις όψεως στην ALPHA BANK € 306.812,20 

Καταθέσεις όψεως στην Τράπεζα Ελλάδος € 277.387,15 

Καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα  €             96,60 

ΣΥΝΟΛΟ € 5.284.310,46 
 
Πρόκειται για τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως που είχε ο Δήµος κατά την 31-12-2014 σε 

Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, Alpha Bank, Τράπεζα της Ελλάδας, Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος και EUROBANK. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας διενεργήσαµε έλεγχο της 

συµφωνίας µε τα αντίστοιχα Εxtraits των ανωτέρω Τραπεζών και δεν διαπιστώθηκε καµία 

διαφορά. Επίσης τα ανωτέρω υπόλοιπα µας επιβεβαιώθηκαν και από σχετικές επιστολές των 

ανωτέρω Τραπεζών.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ         €          5.298.266,97 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝ/ΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)       €     7.935.048,92 

 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                                  €         146.234,91 
Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε προπληρωµή της µισθοδοσίας του Α΄ 15ηµερου του 

Ιανουαρίου 2015. 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)    € 192.809.447,23 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
1. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   €    154.411.078,72 
  
Οι ανωτέρω λογαριασµοί τηρούνται για να παρακολουθούν την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού του Δήµου στο Διπλογραφικό σύστηµα κατά € 121.895.727,12, κονδύλι 

ύψους € 21.252.341,38 αφορά πληροφοριακούς λογαριασµούς όπου εµφανίζεται το ύψος των 

εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών που έχει παραχωρήσει ο Δήµος είτε για την κάλυψη 

δανείων που προορίζονται για δική του χρήση είτε για την κάλυψη δανείων Δηµοτικών 

επιχειρήσεων στις οποίες είναι εγγυητής, ενώ κατά € 11.263.010,22 αφορά λοιπούς 

λογαριασµούς τάξεως. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ι.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ        € 19.325.643,74 

 
Το κεφάλαιο αρχικά προσδιορίσθηκε ως διαφορά Ενεργητικού και Παθητικού. Σύµφωνα  µε 

την παραγρ. 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999 οποιεσδήποτε αποκλίσεις προκύπτουν µεταξύ της 

Απογραφής Έναρξης και της πραγµατικής περιουσιακής κατάστασης του Δήµου 

καταχωρούνται µε µεταβολή του κεφαλαίου.           

 

Στο 2014, το κεφάλαιο του Δήµου παρέµεινε αµετάβλητο. 

 

II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ                        €      124.816,40 

 

Το ανωτέρω ποσό αφορά κατά: 

 α) € 58.366,40 την αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως συµµετοχής στην Ανώνυµη Εταιρεία 

ΔΗ.Τ.Ε.Α. Α.Ε. η οποία προέκυψε ως εξής: 

 

- µε κεφαλαιοποίηση µέρους του σωρευµένου πλεονάσµατος της ύψους € 24.366,40 

κατά την διαχειριστική χρήση 2005.  

- µε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς € 31.153,62 στην καθαρή της θέση που προέκυψε 

κατά τη µετατροπή της ΔΗΤΕΑ σε ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε την σχετική 

έκθεση της αρµόδιας επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά τη 

διαχειριστική χρήση 2008. 

- µε κεφαλαιοποίηση µέρους του σωρευµένου πλεονάσµατος της ΔΗΤΕΑ ύψους € 

2.846,38 κατά τη διαχειριστική χρήση 2008. 

 

β) €54.000,00 την αξία των δωρεάν παραχωρηθέντων µετοχών της ανώνυµης εταιρείας 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. η οποία πραγµατοποιήθηκε στην χρήση 2009. 

γ) €12.450,00 τις διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας τίτλων της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Εύρου κατά € 1.200,00 και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α. Α.Ε. κατά € 11.250,00. 



   
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 
 

18 

3. ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                             € 89.773.335,75 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά την αξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

παραχωρηθεί στο Δήµο δωρεάν τα οποία αναλύονται ως εξής: 

Αποθεµατικό από δωρεάν παραχώρηση σχολικής περιουσίας 

(Εδαφικές εκτάσεις) € 45.172.571,91 

Αποθεµατικό από δωρεάν παραχώρηση λοιπών ακινήτων 

(Εδαφικές εκτάσεις) € 44.600.763,84 

Σύνολο € 89.773.335,75 

Ακολουθεί ανάλυση της κινήσεως του λογαριασµού στην παρούσα χρήση 2014: 

Υπόλοιπο Έναρξης 31/12/2013 € 85.955.425,79 

Δωρεάν παραχωρήσεις εδαφικών εκτάσεων στη χρήση 2014    €   3.817.909,96 

Απόσβεση αποθεµατικού δωρεών λόγω παραχωρήσεων/εκποιήσεων  

εδαφικών εκτάσεων στη χρήση 2014 €                0,00 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 € 89.773.335,75 

  

4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ               € 63.842.533,32 
 
Το ανωτέρω ποσό αφορά επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί στο Δήµο από διάφορα 

προγράµµατα  (όπως Σ.Α.Τ.Α., ΘΗΣΕΑΣ, ΕΠΤΑ, Π.Ε.Π., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) για αγορά/κτήση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι παραπάνω 

επιχορηγήσεις δεν εµφανίζονται απευθείας στα έσοδα του Δήµου αλλά µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα κάθε χρόνο τµηµατικά ανάλογα µε τις αποσβέσεις των παγίων τα οποία 

χρηµατοδοτούν. Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων παγίων που πραγµατοποιήθηκαν στην 

παρούσα χρήση ανήλθαν σε €5.630.025,11 και υπολογίσθηκαν σε ευθεία αναλογία µε τις 

αποσβέσεις των παγίων τα οποία χρηµατοδοτούν και επίσης δεν διαπιστώθηκε αλλαγή στη 

µέθοδο υπολογισµού τους σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

ΙΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

3. ΕΙΔΙΚΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                          €        114.916,61 

Το παραπάνω κονδύλι αφορά τις διαφορές αποτιµήσεως που προέκυψαν κατά το 2010 από 

την Ανώνυµη Εταιρεία ΔΗΤΕΑ Α.Ε. κατά την αποτίµηση της στην τρέχουσα αξία της 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2.2.112 του Π.Δ. 315/1999.  
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ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΕΟ                                     €         848.787,83 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά το άθροισµα του σωρευτικού πλεονάσµατος που προέκυψε µέχρι 

την προηγούµενη χρήση 2013 ποσού € 774.905,87 και του πλεονάσµατος που προέκυψε στην 

τρέχουσα χρήση 2014 ποσού € 219.232,79 από το οποίο αφαιρέθηκαν ο φόρος εισοδήµατος 

της τρέχουσας χρήσης ποσού € 99.929,16 και οι λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 

κόστος φόροι ποσού € 45.421,67. 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)    € 174.030.033,65 
 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
 
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                €        319.071,57 

Ο Δήµος έχει από το νόµο, υποχρέωση να καταβάλλει στους υπαλλήλους του µε σύµβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου, συγκεκριµένα χρηµατικά οφέλη κατά το χρόνο της 

αφυπηρέτησης τους. Το παραπάνω κονδύλι αφορά την αξία των δεδουλευµένων αυτών 

υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεµβρίου 2014, που αναµένεται ότι θα καταβληθούν στο 

µέλλον. 

Έχουµε ελέγξει την ορθότητα της παραπάνω πρόβλεψης. 

 

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                         €    4.030.095,44 

Οι παραπάνω προβλέψεις αφορούν ενδεχόµενες ζηµίες που θα προκύψουν στο Δήµο από την 

τελική έκβαση εκκρεµών κατά την 31/12/2014 δικαστικών υποθέσεων. Η πρόβλεψη που έχει 

σχηµατίσει ο Δήµος βασίστηκε στις εκθέσεις των Νοµικών του Συµβούλων.  

Κατά την γνώµη µας η παραπάνω πρόβλεψη είναι επαρκής. 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                                             € 262.292,79 

Ανάλυση: 

Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων € 262.292,79 

Σύνολο € 262.292,79 
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Το ανωτέρω κονδύλι αφορά χρεολυτικές δόσεις δανείων προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων οι οποίες είναι πληρωτέες µετά την 31/12/2015 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 691/2012 

Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου περί επιµήκυνσης αποπληρωµής δανειακών 

συµβάσεων και µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας (αριθ. 

πρωτοκόλλου απόφασης Γραµµατέα Περιφέρειας 27116/2012). Η ανωτέρω απόφαση 

βασίστηκε στις διατάξεις του Ν. 4093/2012. Για την περίοδο µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2015, 

ο Δήµος θα πραγµατοποιεί µόνο πληρωµές τόκων. 

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω δάνειο ελήφθη από τον Δήµο στην χρήση 2008 σύµφωνα µε 

την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου υπ’αριθµ. 469/2008 µε σκοπό την αποπληρωµή 

ληξιπρόθεσµων οφειλών της Δ.ΕΠ.Ε.Α. προς το Ι.Κ.Α.  

              
4.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        €  10.948.389,81 

Ανάλυση: 

Δάνεια Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων € 10.948.389,81 

Σύνολο € 10.948.389,81 

  

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά χρεολυτικές δόσεις δανείων προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων οι οποίες είναι πληρωτέες µετά την 31/12/2015 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 691/2012 

απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου περί επιµήκυνσης αποπληρωµής δανειακών 

συµβάσεων και µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας (αριθ. 

πρωτοκόλλου απόφασης Γραµµατέα Περιφέρειας 27116/2012). Η ανωτέρω απόφαση 

βασίστηκε στις διατάξεις του Ν. 4093/2012. Για την περίοδο µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2015, 

ο Δήµος θα πραγµατοποιεί µόνο πληρωµές τόκων. 

Το σύνολο µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων του Δήµου κατά την 31 Δεκεµβρίου 

2014 ανερχόταν σε € 11.210.682,60, το οποίο οφείλεται στο σύνολο του προς το Τ.Π.Δ. 

Μέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου µας δεν είχαµε λάβει επιστολή από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω υπόλοιπα. Εντούτοις, 

διενεργήσαµε επαλήθευση των υπολοίπων µε τα extraits και τους τοκοχρεολυτικούς πίνακες 

που µας έστειλε το Ταµείο και δεν προέκυψε καµία διαφορά. Σε περίπτωση που λάβουµε 

επιστολή από το Τ.Π.Δ. η οποία θα εµφανίζει σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τα παραπάνω 

δάνεια θα σας ενηµερώσουµε εγκαίρως µε σχετική επιστολή µας. 

Ο Δήµος για την εξασφάλιση των δανείων του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων έχει 

εκχωρήσει για όλη τη διάρκεια των δανείων ως εγγύηση αναλογία από όλα τα τακτικά και 

έκτακτα έσοδα του για την κανονική εξυπηρέτηση των ανωτέρω δανείων.  
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ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                                                        €   1.400.655,10 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τα ανεξόφλητα τιµολόγια προµηθευτών του Δήµου κατά την 

31/12/2014. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου µας στείλαµε επιστολές για επιβεβαίωση 

υπολοίπου στους προµηθευτές µε τα µεγαλύτερα υπόλοιπα καθώς και τη µεγαλύτερη κίνηση 

στη χρήση 2014. Οι προµηθευτές για τους οποίους ζητήθηκε επιβεβαίωση εµφάνιζαν 

υπόλοιπα κατά την 31/12/2014 συνολικού ύψους € 653.219,08 και αντιπροσώπευαν το 

46,64% του συνόλου των οφειλών του Δήµου σε προµηθευτές. Σηµειώνουµε ότι εάν µετά την 

ηµεροµηνία του ελέγχου µας ληφθούν επιστολές από τους προµηθευτές του παραπάνω 

δείγµατος οι οποίες θα εµφανίσουν σηµαντική διαφορά µε τα υπόλοιπα του Δήµου, θα σας 

ενηµερώσουµε άµεσα µε σχετική επιστολή µας. 

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ    €         198.252,23 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τις υποχρεώσεις του Δήµου προς τη Δ.Ο.Υ. για φόρο 

εισοδήµατος για την τρέχουσα χρήση και προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για την επόµενη 

χρήση συνολικού ποσού € 132.987,69, για ΕΝΦΙΑ € 45.421,67 και για χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. 

χαρτοσήµου µισθωµάτων 2014 συνολικού ποσού € 19.842,87.   

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις τακτοποιούνται εµπρόθεσµα στην επόµενη διαχειριστική χρήση 

2015. Κατά την διάρκεια του ελέγχου µας διενεργήσαµε έλεγχο των αποδόσεων των 

υποχρεώσεων του Δήµου προς τη Δ.Ο.Υ. για φόρους και τέλη της χρήσεως 2014 και 

διαπιστώσαµε ότι είχαν αποδοθεί εµπρόθεσµα όλες οι υποχρεώσεις του Δήµου. 

Σηµειώνεται ότι βάσει της ΠΟΛ 1237/24.11.2011 η απόδοση του Φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) πραγµατοποιείται από την Ενιαία Αρχή και όχι από τους Δήµους.  

 

8.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                    €           257.427,68 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε αποδοχές προσωπικού πληρωτέες κατά € 31.431,67, σε 

υποχρεώσεις σε διάφορους δικαιούχους αµοιβών κατά € 32.396,58, σε δικαιούχους µη 

εµφανισθεισών επιταγών κατά € 112.387,21 και σε λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

κατά € 81.212,22. Οι αποδοχές στο προσωπικό τακτοποιούνται στην επόµενη χρήση 2015.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)                                                          €   1.856.335,01 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)                €  13.067.017,61 
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Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                                                  €        1.363.228,96 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής: 

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) € 202.375,22 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ € 653.867,52 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   € 124.941,27 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν3852 € 67.676,34 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ € 197.224,67 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ € 19.602,30 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΧΥ03) € 13.772,11 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ €         83.769,53 

ΣΥΝΟΛΟ € 1.363.228,96 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)      € 192.809.447,23 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     €  154.411.078,72 
  
Οι ανωτέρω λογαριασµοί τηρούνται για να παρακολουθούν την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού του Δήµου στο Διπλογραφικό σύστηµα κατά € 121.895.727,12, κονδύλι 

ύψους € 21.252.341,38 αφορά πληροφοριακούς λογαριασµούς όπου εµφανίζεται το ύψος 

των εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών που έχει παραχωρήσει ο Δήµος είτε για την 

κάλυψη δανείων που προορίζονται για δική του χρήση είτε για την κάλυψη δανείων 

Δηµοτικών επιχειρήσεων στις οποίες είναι εγγυητής, ενώ κατά € 11.263.010,22 αφορά 

λοιπούς λογαριασµούς τάξεως. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Α. ΕΣΟΔΑ 
 
1.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     €    5.289.301,84 

2.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ                       €       585.287,61 

3.ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.                   €  23.293.913,98 

ΣΥΝΟΛΟ €  29.168.503,43 

Από την επισκόπηση των παραπάνω λογαριασµών εσόδων της χρήσεως 2014 και το 

δειγµατοληπτικό έλεγχο αυτών, προέκυψε ότι τα κονδύλια που καταχωρήθηκαν στους 

λογαριασµούς αυτούς  προέρχονταν από τις συνήθεις συναλλαγές του Δήµου και αφορούν 

δουλευµένα έσοδα της χρήσεως 2014. 
 

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                               €     1.601.155,41 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά κατά € 1.535.866,49 επιχορηγήσεις µη τακτικής µορφής από 

διάφορους φορείς οι οποίες δεν προορίζονται για αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

αλλά για κάλυψη εξειδικευµένων λειτουργικών δαπανών, κατά € 5.683,41 έσοδα από δωρεές 

και κατά € 59.605,51 λοιπά έκτακτα έσοδα. 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ                                     €       64.027,58 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά πιστωτικούς τόκους (έσοδα) από καταθέσεις όψεως του Δήµου 

κυρίως στη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου αλλά και στην Alpha Bank. Επαληθεύσαµε το 

ανωτέρω κονδύλι από τα extraits των τραπεζών. 

 

Β. ΕΞΟΔΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              €  30.435.150,51 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                              €    5.243.667,22 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                              €       881.244,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012                                                    €  36.560.061,93 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής: 

 

1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ €    8.250.533,01 

2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ €       423.196,21 

3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                      €    1.421.358,49 
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4.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ €         23.195,58 

5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ €   14.512.952,29 

6.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                     €     7.379.854,52 

7.ΠΑΡΟΧΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ                     €     3.480.185,33 

8.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                              €           80.688,31 

ΣΥΝΟΛΟ                    €   36.560.061,93 
 

Από την επισκόπηση των λογαριασµών εξόδων της χρήσεως 2014 και το δειγµατοληπτικό 

έλεγχο αυτών, προέκυψε ότι τα κονδύλια που καταχωρήθηκαν στους λογαριασµούς αυτούς  

προέρχονταν από τις συνήθεις συναλλαγές του Δήµου. Δεν υπήρξε µετάθεση εξόδων από τη 

µία χρήση στην άλλη.  

Επισηµαίνουµε επίσης ότι το Κόστος παρεχόµενων αγαθών & υπηρεσιών και κατασκευής 

παγίων εγκαταστάσεων προσδιορίστηκε µε βάση την αναλυτική λογιστική που τηρεί ο Δήµος 

από την 1/1/2014.  

 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                   €     636.054,55 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά κυρίως δεδουλευµένους τόκους δανείων της χρήσεως 2014 

καθώς και λοιπές προµήθειες τραπεζών. Επαληθεύσαµε το παραπάνω κονδύλι από τα extraits 

των τραπεζών. 
 

 

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ    €  5.644.873,70 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:  

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων                € 5.630.025,11 

Έσοδα κρατήσεων υπέρ Δήµου λόγω απεργίας υπαλλήλων   € 12.606,53 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα            €           2.242,06             

ΣΥΝΟΛΟ € 5.644.873,70 
 

3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ    €    2.287.966,30 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έκτακτα και τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που 

βεβαιώθηκαν σε προηγούµενες χρήσεις και αναλύεται ως εξής: 

 

Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού € 756.302,93 

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας € 107.555,28 
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Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη & εισφορές € 18.780,53 

Τακτικά Έσοδα επιτηδευµατιών                                € 56.729,14 

Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων                           € 19.295,31 

Λοιπά Τακτικά Έσοδα Π.Ο.Ε. € 24.019,49 

Ειδικό Τέλος Λατοµικών Προϊόντων  € 55.865,92 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων              € 2.394,77 

Τέλη από λαϊκές και εµπορόπανήγυρεις             € 95.835,25 

Έκτακτα Γενικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                  € 1.015.942,63 

Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα ΣΑΤΑ               € 6.973,06 

Έσοδα από δωρεές κληρονοµιές                 € 250,00 

Έκτακτη επιχορήγηση για Α’ Κοιν. βοηθειών οικ.εν.     € 1.160,31 

Επιστροφή γενικά χρηµάτων                    € 1.766,50 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών € 125.095,18 

Σύνολο  € 2.287.966,30 

 

Συνιστούµε στην υπηρεσία εσόδων του Δήµου να προβαίνει στην σύνταξη των χρηµατικών 

καταλόγων για όλες τις κατηγορίες εσόδων του Δήµου εντός της χρήσεως την οποία 

αφορούν, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη είσπραξη τους και να τηρείται η βασική 

λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. (Βλέπε και παράγραφο Γ.ΙΙ-1 «Απαιτήσεις από 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών» της Εκθέσεως µας.) 

 

 

4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ    €     534.022,81 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις και αναλύεται ως εξής: 

Οφειλές Δήµου από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις € 534.022,81 

Σύνολο € 534.022,81 

 

 

1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ     €   649.168,38 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής: 

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης € 405.249,41   

Λοιπά έκτακτα έξοδα                          €        465,05 

Έξοδα χρήσης από διαγραφές απαιτήσεων κατά τρίτων € 243.453,92 

Σύνολο € 649.168,38 
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3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ         €      67.920,62 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής: 

 
Τόκοι υπερηµερίας € 36.337,30 

Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων   € 19.486,55 

Διάφορα Έξοδα                               € 12.096,77 

Σύνολο € 67.920,62 

 
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ    €  1.168.110,96 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους που διενέργησε ο Δήµος 

στην παρούσα χρήση αναλύεται ως εξής: 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από Χρηµατικούς Καταλόγους € 816.867,44 

Λοιπές έκτακτες προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις κατά του Δήµου € 351.243,52 

Σύνολο € 1.168.110,96 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1)    Η αξία των κονδυλίων του Ενεργητικού (Γ ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" (Γ ΙΙ-2) "Αγροί 

και λοιπές εδαφικές εκτάσεις" και (Γ ΙΙ-3) "Κτίρια & Τεχνικά έργα" της απογραφής 

έναρξης 01/01/2000 έχει προσδιοριστεί µε βάση το σύστηµα του αντικειµενικού 

προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στα παραπάνω κονδύλια που θα 

προκύψουν από την εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου θα τακτοποιηθούν 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 

315/1999. 

2) Ο Δήµος έχει ασφαλίσει για τον κίνδυνο πυρός µόνο το κτίριο του Δηµαρχείου. Τα 

λοιπά δηµοτικά καταστήµατα και κτίρια µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου µας 

παρέµεναν ανασφάλιστα για τον κίνδυνο πυρός. 

 

 

 

 

 



   
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 
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Τελειώνοντας την παρούσα έκθεση θέλουµε να ευχαριστήσουµε τη Διοίκηση και το 

Προσωπικό του Δήµου Αλεξανδρούπολης για τη βοήθεια τους για την πραγµατοποίηση 

αυτής της εργασίας.  

 
Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 10261 
 

 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Πατησίων 81 & Χεύδεν 
Τ.Κ. 10434, Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

*   Ισολογισµός της 31/12/2014 

*   Πίνακας µεταβολών παγίων 


