ΑΔΑ: 6ΘΡΦΩ9Τ-0ΙΔ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.10 09:59:09
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 29o πρακτικό της 19-12-2019 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.
Απόφαση αριθµ.

272/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απολογισµού- Ισολογισµού & Αποτελεσµάτων Χρήσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
έτους 2018 »
Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 19 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
6:00 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 29/1312-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α/2018), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προαναφερθέντος άρθρου, παρόντος και της γραµµατέως κας Κασµίρη Σοφίας.
Παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλο, αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν
παρόντα 19 µέλη και ονοµαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπιλιακάκης Παρασκευάς
2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος
3. Γιαγτζίδης Παναγιώτης
4. Γεωργιάδης Λεωνίδας
5. ∆ελήµπαλτα Βασιλική
6.Θεοδοσίου Στυλιανή
7. Τοκαµάνης Χρήστος
8. Χατζηανδρέου Παναγιώτης
9. Σαρσάκης Ιωάννης
10. Κυπαρισσούδης Πασχάλης
11. Τσιλίκας Σίµος
12.Μανάκα Μαρία
13.Αραµπατζή Λεµονιά
14.Τολίδης Νικόλαος
15.∆ουλάκη Χρυσωάννα
16.Πατσουρίδης Παρασκευάς
17.Σταµπολίδου Βασιλική
18.Αδαµάκης Πασχάλης
19.Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος
20.Ζαφειροπούλου Χρυσή
21.∆ηµητρίου Κωνσταντίνος
22.Γατίδης Αθανάσιος
23.Σίµογλου Αθανάσιος
24.Σκίνδρης Θεόδωρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσολακίδης Παρασκευάς
2. Σιαλάκης Αθανάσιος
3. Τζιβάρας Γεώργιος

(Προσήλθε στο 1ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης)
(Προσήλθε στο 1ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης)
(Προσήλθε στο 1ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης)

(Προσήλθε στο 1ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης )

(Προσήλθε στο 1ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης )
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Στην ειδική συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Λαζαρίδης
Νικόλαος και ο λογιστής κ. Ζουµπούλης Μαντζιαράκης.
Ο κ. Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
ανακοίνωσε το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε στη συνέχεια το λόγο στην Προϊσταµένη
Τµήµατος Προϋπολογισµού - Λογιστηρίου – Προµηθειών κ. Τσουλτζίδου Μαρία, που είπε τα ακόλουθα:
«Με το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: Ο
Απολογισµός, Ισολογισµός & τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό
συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και
προσαρτήµατος) του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα
Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών
προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό
ελέγχου του,
ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής
αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και εάν
τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών
ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό
σύστηµα των ∆ήµων.
Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν
ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων
χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και
έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας,
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και µαζί µε την πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η υποβολή ανακοινώνεται στο Περιφερειάρχη της οικείας
Περιφέρειας .
Το συµβούλιο αφότου παρέλαβε τον απολογισµό, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και
την έκθεση της οικονοµικής επιτροπής αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απολογισµού,
ισολογισµού &.αποτελέσµατα χρήσης και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν, σε ειδική
για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών
του ∆ήµου.
Στους ∆ήµους που εφαρµόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση
καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το
πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει
τη λήψη απόφασης του συµβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εµπρόθεσµη πρόσκληση του στην
ειδική συνεδρίαση.
Επειδή ο ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου εφαρµόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, µε' την µε αριθµό 7840/Γ
60/06-08-2019 απόφαση του ∆ηµάρχου, ανατέθηκε στην εταιρεία Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.,
ορίζοντας τον κ. Λαζαρίδη Νικόλαο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.37641)
ως ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, µε
αναπληρωτή του τον κ. Γιατρά Αντώνιο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141), για τον έλεγχο των οικονοµικών
καταστάσεων του έτους 2018.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου για το οικον. έτος 2018, προέβησαν στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης
ελέγχου.
Η οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθ. 86/09-08-2019 απόφασής της σύµφωνα µε την οποία διενέργησε
τον προέλεγχο του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του ∆ήµου της χρήσης 2018,
υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό, Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2018, προς
έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και τη σχετική έκθεση η οποία συνοπτικά έχει ως εξής:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
163 ΤΟΥ Ν. 3463/06
1. ΕΣΟ∆Α
α/α

περιγραφή Προϋπολογισθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα

υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Έσοδα

2.176.067,42

2. ΕΞΟ∆Α

14.397.990,35

12.023.518,18 9.847.450,76
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α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα ενταλθέντα

πληρωθέντα έξοδα

1

Έξοδα

14.397.990,35

6.834.680,30

6.834.680,30

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α

Περιγραφή

Ποσό

1

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου
έτους(2017)

2.956.382,86

2

Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2018

3.012.770,46

4.ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής που συστάθηκε µε απόφαση της Ο.Ε., επεστράφησαν στο ταµείο του δήµου,
σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ορκωτό ελεγκτή –λογιστή κ. Λαζαρίδη Νικόλαο ο
οποίος ανέφερε τα εξής:
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
2.
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των € 5.155.630,20
(λογ/σµοί 70 & 71& 72 & 73 & 74 & 75) και µε την προσθήκη των εσόδων από τόκους καταθέσεων
ποσού € 46.594,13 (λογ/σµός 76) ανήλθαν στο ποσό των € 5.202.224,33.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων
ποσού € 1.276.721,34 (λογ/σµός 81.01 & 82.01 & 82.07), το µεγαλύτερο µέρος των οποίων αφορά
αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων, τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα
ανήλθαν στο ποσό των € 6.478.945,67. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που
ελήφθησαν το 2018, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν
στο ποσό των € 595.387,22.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής :
70 ΠΩΛHΣEIΣ EMΠOPEYMATΩN KAI ΛOIΠΩN AΠOΘEMΑΤΩΝ € -625,87
71 ΠΩΛHΣEIΣ ΠPOIONTΩN € 0,00
72 EΣO∆A AΠO ΦOPOYΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ € 134.188,56
73 EΣO∆A AΠO ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ € 1.775.059,08
74 EΣO∆A AΠO EΠIXOPHΓHΣEIΣ € 3.236.551,78
75 EΣO∆A AΠO ΠAPEΠOMENEΣ AΣXOΛIEΣ ΚΑΙ AΠO ∆ΩΡΕΕΣ € 10.456,65
76 EΣO∆A KEΦAΛAIΩN € 46.594,13
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 5.202.224,33
81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α € 1.170.067,81
82.01 ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ € 99.678,98
82.07 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ € 6.974,55
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β € 1.276.721,34
Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 6.478.945,67
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής :
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 2.227.491,59
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 282.697,67
62 Παροχές τρίτων € 1.174.483,66
63 Φόροι-τέλη € 28.393,35
64 ∆ιάφορα έξοδα € 216.813,02
65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 31.106,93
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος € 1.166.941,40
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67 Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδοτήσεις –∆ωρεές € 874.944,40
68 Προβλέψεις εκµετάλλευσης € 0,00
Σύνολο Οργανικών εξόδων € 6.002.872,02
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 0,00
82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων € 87.657,37
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων € 87.657,37
25 Αναλώσεις αναλωσίµων υλικών € 504.045,16
26 Ανταλλακτικά € 60.087,55
Σύνολο αναλώσεων € 564.132,71
Γενικό Σύνολο € 6.654.662,10
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αναλωσίµων ειδών ανήλθε στο ποσό των €
4.684.650,62.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των € 1.791.529,53 τα έξοδα
λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 59.717,65 και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα
ανήλθαν στο ποσό των € 31.106,93.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και χρηµατοοικονοµικών
ανήλθε στο ποσό των € 6.567.004,73. Επιπλέον υφίστανται και έξοδα προηγούµενων χρήσεων
συνολικής αξίας € 87.657,37. Έτσι το συνολικό κόστος ανήλθε σε ποσό € 6.654.662,10
Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2018 ποσού € 6.478.945,67 µείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2018 ποσού € 6.654.662,10 αποτελεί τη ζηµιά της χρήσεως 2018 η
οποία ανέρχεται σε € 175.716,43 που µαζί µε το πλεόνασµα της προηγούµενης χρήσης διαµορφώνει
το πλεόνασµα εις νέον συνολικού ποσού € 2.867.886,94.
Το σύνολο των διαθεσίµων έναρξης χρήσεως 2018 ποσού € 2.970.525,02 µείον των επιταγών
πληρωτέων της 31/12/2017 ποσού € 14.142,16 πλέον το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του
έτους 2018 ποσού € 6.891.067,90 µείον τις πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2018 ποσού €
6.834.680,30 πλέον επιταγές τις πληρωτέες της 31/12/2018 ποσού € 21.635,84 µείον ποσό €
11.277,11 που αφορά απαίτηση λόγω υπερβάλλουσας πληρωµής στο ΙΚΑ – ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, που
πραγµατοποιήθηκε µε το ένταλµα 460Β/2018, η οποία δεν έχει βεβαιωθεί στο ∆ηµόσιο Λογιστικό ενώ
στην Γενική Λογιστική απεικονίζεται στο κονδύλιο του Ισολογισµού « Χρεώστες ∆ιάφοροι», µας δίδει τα
διαθέσιµα τέλους της χρήσεως 2018 που ανέρχονται στο ποσό των € 3.023.129,19.
Στο ανωτέρω υπόλοιπο των χρηµατικών διαθεσίµων περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 14.332,51 το οποίο
αφορά σε καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την 31/12/2018 το ποσό αυτό έχει µηδενίσει λόγω
ανάκλησης πίστωσης στο ΥΠ-ΕΣ λόγω µη απορρόφησης του. Λογιστικά ( ∆ηµόσιο Λογιστικό και Γενική
Λογιστική) τακτοποιήθηκε εντός της επόµενης διαχειριστικής χρήσης 2019 και συγκεκριµένα την
22/02/2019 µε το χρηµατικό ένταλµα 85Β.
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31 ∆εκεµβρίου 2018 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται
στο ποσό των € 49.482.123,63 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 36.504.664,24 από τις
οποίες € 1.166.941,40 αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2018, η αναπόσβεστη αξία τους
ανέρχεται στο ποσό των € 12.977.459,39.
6. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα τραπεζικά δάνεια του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των € 705.033,36 , των οποίων το
µακροπρόθεσµο µέρος ανέρχεται στο ποσό των € 377.513,84 και το βραχυπρόθεσµο µέρος στο ποσό
των € 327.519,52.
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό € 776.718,02 και οι
αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 1.032.573,14.
8. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των € 3.023.129,19.
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9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆εν υπήρξε µεταβολή στο κεφάλαιο από την προηγούµενη χρήση και ανέρχεται στο ποσό των €
6.598.513,09.
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις ο ∆ήµος για την χρήση
2018 παρουσιάζει ζηµίες έναντι κερδών προηγούµενης χρήσης. Η αλλαγή αυτή προέρχεται κυρίως από
την βεβαίωση στην προηγούµενη χρήση εσόδων από κατανάλωση ρεύµατος αντλιοστασίων που
χρησιµοποιούνται από την ∆ΕΥΑ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, αξίας ευρώ 426.933,49, τα οποία περιλαµβάνονται
στο κονδύλιο «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων» της κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσεως 2017 .
Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου και το προσωπικό, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
βελτιστοποίηση των οικονοµικών του αποτελεσµάτων καθώς επίσης και της έγκαιρης είσπραξης των
απαιτήσεων έναντι τρίτων.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2018 – 31/12/2018 ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.∆ 315/1999)
Παράγραφος 1. Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις
που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Περ. 21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας

∆εν έγινε.

Περ. 21β Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "Αποτέλεσµα Χρήσεως"

∆εν έγινε

Περ. 21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε τους περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

∆εν συνέτρεξε
τέτοια περίπτωση

Περ. 21δ Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

∆εν συνέτρεξε
τέτοια περίπτωση

Περ. 22 Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς

∆εν έγινε
συγχώνευση των
λογαριασµών.

Περ. 23 Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης.

∆εν έγινε
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Παράγραφος 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων

Περ. 1 Μέθοδοι αποτιµήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς
και των προβλέψεων για υποτιµήσεις
τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µετά τις
1/1/2011 αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή
των στοιχείων κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το
νόµο αποσβέσεις . Αναφέρεται ότι για λόγους συνέχειας ο
∆ήµος διενεργεί αποσβέσεις µε τους συντελεστές του
Ν.4172/2013.
2. Η αποτίµηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν πριν τις 31/12/2010 έγινε: α) των ακινήτων
µε το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού των
ακινήτων β) τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία
αποτιµήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.∆. 315/1999
στην τρέχουσα τιµή
3. Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη υποτίµησης στο κονδύλιο
Γ.ΙΙΙ.1 Τίτλοι Πάγιας επένδυσης ποσού € 1.512.595,94 σε
προηγούµενες χρήσεις.
4. ∆εν υπήρχαν αποθέµατα την 31.12.2018.
5. Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
ποσού € 1.166.780,00. Οι ακίνητες από προηγούµενες
χρήσεις απαιτήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των €
2.129.377,34.

Περ. 7α Βάσεις µετατροπής σε ευρώ
περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων
σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός
χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών.

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

Περ. 2α Παρέκκλιση από τις µεθόδους
και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως .
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων
αποτιµήσεως.

Εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του Π.∆. 315/1999 παράγραφο
1.1.108 εκτός από την περίπτωση της αποτίµησης των
συµµετοχών του ∆ήµου σε ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, οι
οποίες αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας
κτήσεως και τρέχουσας αξίας η οποία προκύπτει από τους
τελευταίους νόµιµα συνταγµένους Ισολογισµούς τους.

Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Παρ. 3α – Περ. 16 Μεταβολές παγίων στοιχείων
και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυτελούς
αποσβέσεως)
Περ. 4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας µε τις
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη στο τέλος του
προσαρτήµατος.
∆εν έγιναν
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Περ. 25α Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων
περιουσιακών στοιχείων

∆εν σχηµατίστηκαν

Περ. 19α Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Ποσό ευρώ 21.080,00 αφορά
µελέτες και ποσό ευρώ
24.676,00 αφορά λογισµικά
προγράµµατα.

Περ. 19β Ανάλυση ποσών «Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου»

∆εν υπάρχουν τέτοια
κονδύλια

Περ. 19γ Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών
και αναπτύξεως»

Αφορά εδαφοτεχνικές και
περιβαλλοντικές µελέτες
προηγούµενων χρήσεων.

Περ. 7β Συναλλαγµατικές διαφορές που αφορούν απόκτηση παγίων

∆εν υπάρχουν τέτοια
κονδύλια

Περ. 2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση µε
βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του
λογαριασµού « ∆ιαφορές αναπροσαρµογής»

∆εν έγινε

Παράγραφος 4. Συµµετοχές- Χρεόγραφα

Περ. 24 Επεξηγηµατικές πληροφορίες σχετικά µε
συνδεµένες επιχειρήσεις

Παρατίθεται σχετικός πίνακας µε
συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

Α. ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100,00%

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100,00%

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100,00%

ΕΝΕΡΓΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100,00%

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
2014 (ΑΡΝΗΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ € 62.307,75)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
2016 (ΑΡΝΗΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ € 82.365,18)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
2014 (ΑΡΝΗΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ € 160.558,66)

ΕΝΕΡΓΗ
ΕΝΕΡΓΗ
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ΠΟΤΑΜΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕ
∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "∆ΕΠΑΝ"
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19,58%

ΕΝΕΡΓΗ

55,47%

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΝΕΡΓΗ

Β. ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Ε

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
100,00%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10,00%

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
2014 (ΑΡΝΗΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ € 111.623,89)
ΕΝΕΡΓΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9,44%

ΕΝΕΡΓΗ

Περ. 3β-1 ∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών.
Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη υποτίµησης στο κονδύλιο Γ.ΙΙΙ.1 Τίτλοι Πάγιας επένδυσης ποσού €
1.512.595,94 σε προηγούµενες χρήσεις.
Περ. 3β-2-Περ.8-2 ∆ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων και πίνακας κατεχοµένων.
∆εν υπάρχουν
Περ. 8-1 Πίνακας κατεχόµενων τίτλων πάγιας επένδυσης και αποτίµησης.
Παρατίθεται πίνακας επένδυσης και αποτίµησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
∆Η.ΚΕ.∆Ι.
Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Ε
∆.Ε.Σ.∆.∆
∆.Ε.Υ.Α.∆
ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
01/01/2018

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΤΗΣΕΩΣ
2018

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ
31/12/2018

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
31/12/2018

73.367,57

0,00

73.367,57

0,00

706.749,82
160.059,24
29.347,03
5.080.727,00

0,00
0,00
0,00
0,00

706.749,82
137.439,88
29.347,03
0,00

0,00
22.619,36
0,00
5.080.727,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00
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ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ
∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ
Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε –
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΕ –
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Ε
∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΑΠΤΥΞΗ "∆ΕΠΑΝ"
ΣΥΝΟΛΟ

237.388,11

0,00

237.388,11

0,00

42.170,00

0,00

42.170,00

0,00

44.020,54

0,00

44.020,54

0,00

242.112,99

0,00

242.112,99

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

6.620.942,30

0,00

1.512.595,94

5.108.346,36

Παράγραφος 5. Αποθέµατα

Περ. 6 ∆ιαφορές από την αποτίµηση των αποθεµάτων και των λοιπών οµοειδών στην
τελευταία γνωστή τιµή αγοράς πριν από την ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού

∆εν
υπάρχο
υν

Περ. 5 ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι
στους οποίους οφείλονται

∆εν
υπάρχο
υν

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο

Περ. 25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο
που οφείλεται στην διόρθωση της
απογραφής έναρξης τήρησης
διπλογραφικού βάση του Π∆. 315/99
παρ.8β

Με το Νόµο υπ’ αριθµόν 3852/2010 (ΦΕΚ 87 – 07/06/2010)
συστάθηκε ο ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου από τους ∆ήµους α.
∆ιδυµοτείχου και β. Μεταξάδων οι οποίοι καταργήθηκαν. Η
ισχύς του Νόµου τέθηκε σε εφαρµογή την 01.01.2011. Μέσα
στη χρήση του 2018 καµία αλλαγή στο κεφάλαιο δεν έγινε.
Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις

Περ. 18 Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών για
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

∆εν
υπάρχουν

Περ. 10 Υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στο ισολογισµό.

∆εν
υπάρχουν
.

ΑΔΑ: 6ΘΡΦΩ9Τ-0ΙΔ
α

Περ. 9 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη

∆εν
υφίσταντ
αι.

Περ. 9β Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες

∆εν
υφίσταντ
αι.

Παράγραφος 8. Προβλέψεις
Περ. 20 Ανάλυση λογαριασµού
«Λοιπές προβλέψεις»

∆εν έχουν σχηµατισθεί εντός της κλειόµενης χρήσης
προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα.

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασµοί

Περ. 17 δ Ανάλυση των κονδυλίων
των µεταβατικών λογαριασµών
Ενεργητικού

Περ. 17 ε Ανάλυση των κονδυλίων
των µεταβατικών λογαριασµών
Παθητικού

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: € 251.313,01
Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έσοδα από δηµοτικούς φόρους και
τέλη χρέωσης εκκαθαρίσεων ∆.Ε.Η Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου
2018 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα: € 100.457,74
Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έξοδα από δηµοτικούς φόρους και
τέλη χρέωσης εκκαθαρίσεων ∆.Ε.Η Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου
2018 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.

Παράγραφος 10. Λογαριασµοί τάξεως

Περ. 25γ. Ανάλυση των
λογαριασµών τάξεως

Αφορούν στην παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού
µε διπλογραφική µέθοδο.

Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.

Περ. 15 Εγγυήσεις και εµπράγµατες
ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τον
δήµο ή δόθηκαν υπέρ του ∆ήµου.

Για ποσό βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων
ποσού € 680.703,08 από την Τράπεζα Πειραιώς έχουν
συσταθεί συµβάσεις ενεχύρου επί απαιτήσεων από τους ΚΑΠ
(Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους).

Παράγραφος 12. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

ΑΔΑ: 6ΘΡΦΩ9Τ-0ΙΔ
Περ. 13α Αµοιβές µελών οργάνων διοίκησης και
διευθύνσεως του δήµου

Ανέρχονται στο ποσό των €
199.733,99.
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως έξης:
Έξοδα παραστάσεως € 92.776,68
Έξοδα κινήσεως Προέδρων ∆ηµ.
Συµβουλίων € 97.200,00
• Έξοδα κινήσεως και αποζηµίωση
∆ηµοτικών Συµβούλων € 2.919,51
• Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα
Αιρετών € 3.206,25
• Εργοδοτικές Εισφορές € 3.631,55
•
•

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

∆εν υπάρχουν

Περ. 14 ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως και διεύθυνσης .

∆εν υπάρχουν

Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού

1. Μέσος όρος προσωπικού άτοµα :
Περ. 11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της
105
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος
τους.
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά
κατηγορίες
- Μόνιµο προσωπικό άτοµα : 79
- Συµβασιούχοι Αορίστου Χρόνου
17
- Συµβασιούχοι Ορισµένου χρόνου
9
Σύνολο άτοµα: 105
3. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
- Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων:
€ 1.488.731,59
- Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
µε σύµβαση αορίστου χρόνου:
€ 245.890,87
- Αποδοχές ειδ. Κατηγοριών
προσωπικού
€ 103.196,64
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- Παρεπόµενες παροχές € 8.550,68
- ∆απάνες πρόσληψης και
εκπαίδευσης
€ 1.840,00
- Εργοδοτικές εισφορές €
379.281,81
Σύνολο: € 2.227.491,59

Παράγραφος 14. Αποτελέσµατα χρήσεως

Περ. 25δ Κύκλος εργασιών

Τα ιδία έσοδα του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των €
5.145.173,55 και τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες του
δήµου στο ύψος των € 10.456,65.

Περ. 17α Ανάλυση των
εκτάκτων και ανόργανων
εξόδων και εσόδων

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 1.170.067,81 τα
οποία αφορούν: αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων ποσού €
1.166.941,40 και έσοδα από απώλεια ευεργετηµάτων ρύθµισης
ποσού € 3.126,41.

Περ. 17β Ανάλυση των
λογαριασµών «Έσοδα
προηγούµενων χρήσεων» και
«Έξοδα προηγούµενων
χρήσεων»

1. Τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων ανέρχονται σε € 87.657,37
και αφορούν: σε λοιπά έξοδα ποσού € 78.255,38 , σε διαγραφές
χρηµατικών καταλόγων ποσού € 4.952,65 και σε επιστροφές
αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού € 4.449,34.
2. Τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των €
106.653,53 και αφορούν: σε έσοδα από χρήση χώρου Λαϊκής
ποσού € 24.498,00 , σε έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού ποσού € 32.008,47, σε έσοδα από τέλη και
δικαιώµατα υδρεύσεως ποσού € 302,55 , σε έσοδα από τέλος
ακίνητης περιουσίας ποσού € 6.258,59 , σε έσοδα επί των
ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ποσού € 5.357,41 , σε λοιπά
έσοδα ποσού € 26.386,70 , σε έσοδα από πρόστιµα ποσού €
4.867,25 και σε επιστροφές λοιπών περιπτώσεων ποσού €
6.974,56.
Παράγραφος 15. Λοιπά θέµατα

1. Στο Λογαριασµό Ενεργητικού "καταθέσεις όψεως και προθεσµίας", συνολικής αξίας ποσού ευρώ
3.021.327,63, δεν περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 11.277,11 το οποίο περιλαµβάνεται στο χρηµατικό
υπόλοιπο του ∆ηµόσιου λογιστικού και αφορά υπερβάλλουσα πληρωµή στο ΙΚΑ – ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ,
που πραγµατοποιήθηκε µε το ένταλµα 460Β/2018. Για το παραπάνω ποσό, µέχρι την ηµεροµηνία
σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δεν έχουν διενεργηθεί διαδικασίες από την ∆ιοίκηση
του ∆ήµου για τον καταλογισµό του και την σχετική του βεβαίωση µε συνέπεια να εκκρεµεί. Για λόγους
ορθής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, απεικονίζεται στο κονδύλιο του Ισολογισµού « Χρεώστες
∆ιάφοροι».
2. Στο Λογαριασµό Ενεργητικού "καταθέσεις όψεως και προθεσµίας", συνολικής αξίας ποσού ευρώ
3.021.327,63, περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 14.332,51 το οποίο αφορά σε καταθέσεις στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Την 31/12/2018 το ποσό αυτό έχει µηδενίσει λόγω ανάκλησης πίστωσης στο ΥΠ-ΕΣ λόγω µη
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απορρόφησης του. Λογιστικά ( ∆ηµόσιο Λογιστικό και Γενική Λογιστική) τακτοποιήθηκε εντός της
επόµενης διαχειριστικής χρήσης 2019 και συγκεκριµένα την 22/02/2019 µε το χρηµατικό ένταλµα 85Β.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση απολογισµού, ισολογισµού και
αποτελεσµάτων χρήσης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου οικονοµικού έτους 2018»
Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Τοκαµάνης Χρήστος, επικεφαλής του συνδυασµού
«∆ΥΝΑΜΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», που στην τοποθέτησή του είπε τα εξής:
« Εµείς θεωρούµε ότι ο προϋπολογισµός του 18 ήταν αντιαναπτυξιακός, ακόµα ακόµα και τα τρία
εκατοµµύρια το πλεόνασµα το θεωρούµε ότι ήταν µειονέκτηµα στον προϋπολογισµό µε την έννοια ότι
δεν µπορούσαµε να απορροφήσουµε ούτε αυτά τα λίγα χρήµατα που είχαµε. Σκεφτείτε να είχαµε
ενταχθεί και σε προγράµµατα όπως οι άλλοι ∆ήµοι τι θα γινότανε και για το λόγο αυτό καταψηφίζουµε
τον απολογισµό.»
Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. ∆ηµητρίου Κωνσταντίνος, επικεφαλής του συνδυασµού
«ΜΑΖΙ για το ∆ιδυµότειχο» που στην τοποθέτησή του είπε τα εξής:
« Τον καταψηφίζουµε και εµείς τον απολογισµό διότι δεν υπήρχε καθόλου ανάπτυξη.»
Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Σκίνδρης Θεόδωρος, επικεφαλής του συνδυασµού « ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ» που στην τοποθέτησή του είπε τα εξής:
«Εγώ καταψηφίζω διότι ο ∆ήµος εισέπραττε από υπηρεσίες και συγκεκριµένα από την ∆ΕΥΑ∆ χωρίς να
προσφέρει τις υπηρεσίες που έπρεπε από τον βιολογικό καθαρισµό.»
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού Λογιστηρίου – Προµηθειών, και έλαβε υπόψη την αριθ.86/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
τις Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2018, την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, περί ελέγχου
του Ισολογισµού οικον. Έτους 2018 µε τις αναφερόµενες σ’ αυτήν παρατηρήσεις, τις παραπάνω
σχετικές διατάξεις και έγγραφα, µετά από διαλογική συζήτηση, (µε ψήφους 12 υπέρ), µειοψηφούντων
(µε ψήφους 12 κατά), των κ.κ. Τοκαµάνη Χρήστο, Μανάκα Μαρία, Τσιλίκα Σίµο, ∆ουλάκη Χρυσωάννα,
Αραµπατζή Λεµονιά, Κυπαρισσούδη Πασχάλη, Χατζηανδρέου Παναγιώτη, Τολίδη Νικόλαο, ∆ηµητρίου
Κωνσταντίνο, Γατίδη Αθανάσιο, Σίµογλου Αθανάσιο και Σκίνδρη Θεόδωρο (για τους λόγους που
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους οι Επικεφαλής των παρατάξεων), (Σύµφωνα µε την παρ. 4 αρθρ.
96 του Ν. 3463/06 …… Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου του ∆.Σ.)
κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Α)Εγκρίνει τον Απολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, όπως
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω και όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση αποτελώντας
αναπόσπαστο µέρος της, ήτοι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΣΟ∆Α
α/α

περιγραφή Προϋπολογισθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα

υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Έσοδα

2.176.067,42

14.397.990,35

12.023.518,18 9.847.450,76

2. ΕΞΟ∆Α
α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα ενταλθέντα

πληρωθέντα έξοδα

1

Έξοδα

14.397.990,35

6.834.680,30

6.834.680,30

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α

Περιγραφή

Ποσό

1

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου
έτους(2017)

2.956.382,86

2

Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2018

3.012.770,46
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4.ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής που συστάθηκε µε απόφαση της Ο.Ε., επεστράφησαν στο ταµείο του
δήµου, σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.
Β) Εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2018 (Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου
2018 και Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2018) όπως αναφέρονται παραπάνω και όπως
επισυνάπτονται σε ενιαίο έντυπο στην παρούσα απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος της, αφού
πρώτα ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ Λαζαρίδη Νικόλαο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.37641), µε
αναπληρωτή του τον κ. Γιατρά Αντώνιο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.,
που ορίσθηκαν µε την 7840/Γ60/2019 Απόφαση ∆ηµάρχου.
Στον κ. ∆ήµαρχο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 272/2019
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων
Ο ∆ήµαρχος
Τα Μέλη
Ακολουθούν
υπογραφές
Σωστό απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου
Μ.Α.∆.

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Υ∆ΙΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2018 - ∆ιαχειριστική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018)
(ΠΟΣΑ ΣΕ EΥΡΩ)
Ποσά προηγ. χρήσης 2017
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
Αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αξία

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2018

Αξία κτήσης
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκτατάστασης
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
1.
Έξοδα Ερευνών και ανάπτυξης
Σύνολο Εξόδων Ερευνών & Ανάπτυξης
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-οικόπεδα
1α. Κτιριακές εγκαταστάσεις Κοινής χρήσης
1β. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι Κοινής Χρήσης
1γ. Οδοί- Οδοστρώµατα Κοινής Χρήσης
1δ. Πεζοδρόµια Κοινής Χρήσης
2. Αγροί & Λοιπές Εδαφικές εκτάσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού Κοινής χρήσης
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις Κοινής χρήσης
4. Μηχ/ τα, τεχνικές εγκατ. & λοιπός µηχαν. Εξοπλ.
5. Mεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

457.339,76
2.108.267,06
2.565.606,82

412.191,64
1.600.203,09
2.012.394,73

45.148,12
508.063,97
553.212,09

457.339,76
2.062.511,06
2.519.850,82

401.365,82
1.496.384,60
1.897.750,42

55.973,94
566.126,46
622.100,40

24.440,77
24.440,77

24.440,73
24.440,73

0,04
0,04

24.440,77
24.440,77

24.440,73
24.440,73

0,04
0,04

2.110.718,27
1.465.142,61
1.583.934,62
7.602.094,94
1.584.969,40
4.191.885,27
13.289.889,08
1.385.611,05
5.500.630,22
2.435.150,63
2.693.898,19
3.023.179,35
24.972,41
46.892.076,04
46.916.516,81

0,00
1.449.929,09
1.449.326,13
7.145.688,68
1.434.343,54
0,00
9.909.979,81
1.197.549,56
4.297.285,24
2.339.506,53
2.509.846,05
2.734.374,15
0,00
34.467.828,78
34.492.269,51

ΙΙI. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης & άλλες Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
1. Τίτλοι Παγίας Επένδυσης
Μείον : Προβλέψεις Υποτιµήσεως

ΙV.
1.
3.

2.110.718,27
1.465.142,61
1.583.934,62
7.602.094,94
1.584.969,40
4.191.885,27
13.277.956,51
1.377.119,80
5.500.630,22
2.429.285,43
2.693.898,19
2.997.384,25
0,00
46.815.019,51
46.839.460,28

0,00
1.436.750,04
1.402.471,07
6.975.963,67
1.376.093,62
0,00
9.547.651,80
1.141.742,99
4.057.652,43
2.315.701,83
2.480.962,31
2.680.541,93
0,00
33.415.531,69
33.439.972,42

6.620.942,30
1.512.595,94
5.108.346,36
17.532.593,66

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ ΓII+ΓIII)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες ∆ιάφοροι

2.110.718,27
15.213,52
134.608,49
456.406,26
150.625,86
4.191.885,27
3.379.909,27
188.061,49
1.203.344,98
95.644,10
184.052,14
288.805,20
24.972,41
12.424.247,26
12.424.247,30

2.176.067,42
1.166.780,00

∆ιαθέσιµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆IV)

2.209.702,50
1.166.780,00

1.009.287,42
23.285,72
1.032.573,14

Ποσά κλειόµ.
χρήσης 2018

Ι.
1.

Μετοχικό κεφάλαιο
Καταβληµένο

ΙΙ.
4.

∆ιαφορές Αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύδεων- ∆ωρεές Παγίων
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

6.598.513,09
6.598.513,09

6.598.513,09
6.598.513,09

11.616.232,04
11.616.232,04

12.187.786,22
12.187.786,22

2.867.886,94
2.867.886,94

3.043.603,37
3.043.603,37

21.082.632,07

21.829.902,68

55.502,42
55.502,42

55.502,42
55.502,42

377.513,84
377.513,84

714.039,36
714.039,36

184.972,01
21.635,84
33.684,91
40.163,06
327.519,52
168.742,68
776.718,02
1.154.231,86

108.993,61
14.142,16
19.499,74
25.620,91
389.343,31
140.274,03
697.873,76
1.411.913,12

100.454,74
100.454,74
22.392.821,09

101.347,01
101.347,01
23.398.665,23

14.362.270,35
14.362.270,35

16.587.308,30
16.587.308,30

ΙV. Αποτελέσµατα εις νέο
Πλεόνασµα εις νέο

2.110.718,27
28.392,57
181.463,55
626.131,27
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+AII+ΑΙV)
208.875,78
4.191.885,27 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
3.730.304,71
1. Προβλέψεις για αποζηµείωση προσωπικού
235.376,81
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
1.442.977,79
113.583,60 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
212.935,88
I. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
316.842,32
2. ∆άνεια Τραπεζών
0,00
13.399.487,82
II. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
13.399.487,86
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη
6.620.942,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
1.512.595,94
7. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσει πληρωτ. Στην εποµ. Χρήση
5.108.346,36
8. Πιστωτές ∆ιάφοροι
18.507.834,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)

Ποσά προηγ.
χρήσης 2017

1.042.922,50
12.008,60
1.054.931,10

1.801,56
3.021.327,63
3.023.129,19

2.916,72
2.967.608,30
2.970.525,02

4.055.702,33

4.025.456,12

251.313,01
251.313,01
22.392.821,09

243.274,49
243.274,49
23.398.665,23

14.362.270,35
14.362.270,35

16.587.308,30
16.587.308,30

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως ειπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+E)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/ σµοί ∆µόσιου Λογιστικού

2.

Έξοδα χρήσης δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
6. Πιστωτικοί λογ/ σµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2018
Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµετάλλευσης
ΠΛΕON:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
2. Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
ΙΙ. ΜEION: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
0,00
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
87.657,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Mείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

1.774.433,21
134.188,56
3.236.551,78

1.791.529,53
59.717,65

1.746.354,65
129.142,89
3.369.281,92

5.145.173,55
4.684.650,62
460.522,93
10.456,65
470.979,58

1.767.964,42
58.932,15

1.851.247,18
-1.380.267,60

46.594,13
0,00
31.106,93

1.170.067,81
106.653,53

87.657,37
1.166.941,40
1.166.941,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2017

5.244.779,46
4.475.303,17
769.476,29
1.880,73
771.357,02
1.826.896,56
-1.055.539,54

Καθαρά αποτελέσµατα (Πλεόνασµα) χρήσης
(+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγ. χρήσεων
Σύνολο

Ποσά κλειόµ.
χρήσης 2018
-175.716,43
3.043.603,37
2.867.886,94

Ποσά προηγ.
χρήσης 2017
394.732,08
2.648.871,29
3.043.603,37
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 925026

Α.∆.Τ. ΑΖ 427786

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΛΤΖΙ∆ΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΕ-421662

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑZ 916236
ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. Α΄ΤΑΞΕΩΣ Νο 31047

33.393,50
0,00
39.078,66

15.487,20
-1.364.780,40

1.196.461,59
487.785,56

1.276.721,34

-87.657,37
-175.716,43
0,00
-175.716,43

0,00
228.290,37

-5.685,16
-1.061.224,70

1.684.247,15

228.290,37
1.196.461,59
1.196.461,59

-228.290,37
394.732,08
0,00
394.732,08

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 315/ 1999, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες 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 Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη
επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/ 8.6.2006). 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 δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 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. Ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων Π.∆. 315/ 1999. Βάση για Γνώµη µε επιφύλαξη Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα: 1) Το κονδύλιο του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 Τίτλοι παγία επένδυσης,
αξίας κτήσης ποσού ευρώ 6.620.942,30, αφορά σε συµµετοχές του ∆ήµου σε (Α) πέντε (5) ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, τέσσερις (4) εκ των οποίων έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, (Β) σε δύο (2) Ανώνυµες Εταιρίες και (Γ) σε πέντε (5) Αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οικονοµικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή εκτός µίας εξ αυτών (∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης ∆ιδυµοτείχου - ∆.Ε.Υ.Α.∆), η οποία απεικονίζεται στην αξία κτήσης της ποσού ευρώ 5.080.727,00. ∆εν τέθηκαν υπόψη
µας οικονοµικές καταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.∆ και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την ορθή λογιστική αποτίµηση αυτής και την ενδεχόµενη επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια του ∆ήµου. 2) Στον Ισολογισµό του ∆ήµου, κατά την 31/ 12/ 2018 δεν
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα εκκαθάρισης των τεσσάρων ∆ηµοτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Ο ∆ήµος κατά πάγια τακτική επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης του µε τις υποχρεώσεις που εξοφλούνται κατόπιν δικαστικής απόφασης.
Τα αρχικά οικονοµικά αποτελέσµατα των εκκαθαρίσεων αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία συνολικού ποσού ευρώ 165 χιλ. περίπου, υποχρεώσεων ποσού ευρώ 582 χιλ. περίπου και αρνητικών ιδίων κεφαλαίων ποσού ευρώ 417 χιλ. περίπου. ∆εν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί
η τρέχουσα αξία των καταγεγραµµένων και µη υποχρεώσεων καθώς και το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων. 3) Στο κονδύλιο του Ισολογισµού ∆.ΙΙ.1 "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" περιλαµβάνονται απαιτήσεις από χρηµατικούς καταλόγους
προηγούµενων χρήσεων συνολικής αξίας ευρώ 2.129 χιλ. περίπου. Έναντι των απαιτήσεων αυτών υφίσταται σχηµατισµένη πρόβλεψη ζηµίας ποσού ευρώ 1.166 χιλ. περίπου. Από τον έλεγχο µας και λόγο της ειδικής φύσεως των απαιτήσεων αυτών δεν κατέστη δυνατό να
προσδιορισθεί η επάρκεια της σχηµατισµένης πρόβλεψης. 4) ∆εν λάβαµε επιστολή από τους νοµικούς συµβούλους του ∆ήµου για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούµε επιφύλαξη για ενδεχόµενες αγωγές τρίτων κατά του ∆ήµου και την
ενδεχόµενη επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια. 5) ∆εν λάβαµε ενηµέρωση από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, σχετικά µε υπό εκτέλεση έργο από προηγούµενες χρήσεις, προϋπολογισµού ποσού ευρώ 558.379,45 το οποίο χρηµατοδοτείται στο σύνολο του
από τρίτο φορέα και µε την ολοκλήρωση του θα ανήκει στον ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου. Λόγω του παραπάνω αυτού γεγονότος, η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων και τα ιδία κεφάλαια του ∆ήµου εµφανίζονται µειωµένα κατά το ποσό του εκτελεστέου έργου µέχρι την 31/ 12/ 2018,
το ύψους του οποίου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί από τον έλεγχο µας. Γνώµη Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη
άποψη την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου κατά την 31/ 12/ 2018 και την χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε το Π.∆. 315/ 1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων». Έµφαση Θεµάτων Χωρίς να διατυπώνουµε
περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1) ∆εν λάβαµε επιστολή Νοµικών για τα ακίνητα των οποίων ο ∆ήµος έχει στην κυριότητα του, µε αναφορά για τυχόν εµπράγµατα βάρη επί αυτών. 2) ∆εν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών
εγκαταστάσεων του ∆ήµου καθώς επίσης και των περιεχοµένων τους. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις.

Θεσσαλονίκη, 12/12/2019
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