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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 19o πρακτικό της 24-11-2014 ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.

Απόφαση αριθµ. 303/2014
ΘΕΜΑ:Έγκριση Απολογισµού-Ισολογισµού & Αποτελεσµάτων Χρήσης ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου έτους 2013

Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 24 του µηνός Νοεµβρίου, του έτους 2014, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.19/20-11-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
∆.Σ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερθέντος
άρθρου, παρόντος και του γραµµατέως κ. Τερζούδη ∆ούλη.
Παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Πατσουρίδη Παρασκευά, αφού διαπιστώθηκε από την
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε
σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 25 µέλη και ονοµαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Πουργιάζη Χρυσή
2. Σλαβούδης Κωνσταντίνος
3. Τσιτσιφύλλας Σταύρος
4. Κεσόγλου ∆ηµήτριος
5. Καµάργιος Νικόλαος
6. Σταµπολίδου Βασιλική
7. Μηνούδης Παναγιώτης
8. ∆ηµοσχάκη Βασιλική
9. Καραµπασάκης Αναστάσιος
10.Πετρίδου Μαρία
11.Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος
12.Τοπαλούδης Ιωάννης
13.Γκουρλουµένου ∆έσποινα
14.Σίµογλου Αθανάσιος
15.Τζιβάρας Γεώργιος
16.Καραφεΐζη Βάϊα
17.Τοκαµάνης Χρήστος
18.Τσιγκουρλάς Βασίλειος
19.Βαργιαµίδης Βασίλειος
20.Σιαλάκης Αθανάσιος
21.Θεοδοσίου Στυλιανή
22.Χατζηανδρέου Γεώργιος
23.Τσιπούδης Αθανάσιος
24.∆εληµπέη Χρυσούλα
25.Παγωνάκης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κελεσίδης Αναστάσιος
2.Κισσούδης Χρήστος
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Στην ειδική συνεδρίαση καλέστηκαν και παραβρεθήκαν ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ.
Λαζαρίδης Νικόλαος και ο λογιστής κ.Ζουµπούλης Μαντζιαράκης.
Η κ. Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και ανακοίνωσε το 1ο και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε στη
συνέχεια το λόγο στην Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος 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
έλεγχου
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 παραλάβει 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 υπ' αριθµ.
Γ88/2014 απόφαση του ∆ηµάρχου, ορίστηκε ο κ Λαζαρίδης Νικόλαος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37641)
ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, µε αναπληρωτή του τον κ Γιατρά Αντώνιο (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ.19141) για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2013 .Μετά τους
απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου για το οικον. έτος 2013, προέβησαν στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και
έκθεσης ελέγχου.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθ.145/01-08-2014 απόφασή της σύµφωνα µε την
οποία διενέργησε τον προέλεγχο του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων
χρήσης του ∆ήµου της χρήσης 2013, υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό,
Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2013, προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως
και τη σχετική έκθεση η οποία συνοπτικά έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) εδαφ. γ, § 1, άρθρου 72, N.3852/10 ( Περί αρµοδιότητας της Οικονοµικής Επιτροπής για
προέλεγχο του απολογισµού)
2) § 1, άρθρου 163, N.3643/06 ( Περί υποβολής στην Οικονοµική Επιτροπή του
λογαριασµού διαχείρισης του οικ. έτους που έληξε). Σας υποβάλλω τον απολογιστικό
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πίνακα οικ. έτους 2013 για προέλεγχο από εσάς και την υποβολή του στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για έγκριση:
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3463/06
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΣΟ∆Α
α/α

περιγραφή

Προϋπολογισθέντα

βεβαιωθέντα

εισπραχθέντα

1

Έσοδα

19.163.537,29

13.583.367,72

11.794.982,00

προϋπολογισθέντα
19.163.537,29

ενταλθέντα
9.517.018,41

υπόλοιπα
εισπρακτέα
1.787.819,53

2. ΕΞΟ∆Α
α/α
1

περιγραφή
Έξοδα

πληρωθέντα έξοδα
9.685.786,43

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α
1
2

Περιγραφή
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους
Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2013

Ποσό
2.250.202,00
2.109.196,06

4. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν µε απόφαση της Ο.Ε,
επεστράφησαν στο ταµείο του ∆ήµου σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και
απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
1.Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό των
6.521.546,38 ευρώ και µε την προσθήκη των εσόδων από τόκους καταθέσεων ποσού
32.038,83 ευρώ ανήλθαν στο ποσό των 6.553.585,21 ευρώ .
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και τα έσοδα
προηγούµενων χρήσεων ποσού 3.156.029,96 ευρώ, το µεγαλύτερο µέρος αφορά
αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων, τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου
οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 9.709.291,24 ευρώ .
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:
19,27

70
71

Πωλήσεις εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων
Πωλήσεις προϊόντων

€
€

72

€

74

Έσοδα από φόρους –εισφορές -πρόστιµαπροσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα-µισθώµατα &
παροχές υπηρεσιών
Έσοδα από επιχορηγήσεις

€

4.551.075,92

75

Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες & δωρεές

€

7.180,24

76

Έσοδα κεφαλαίων

€

32.038,83

73

485,40
206.877,55

€
1.755.908,00
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Σύνολο Οργανικών εσόδων Α

€

6.553.585,21

81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

€

2.190.556,64

82

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

€

965.149,39

Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β

€

3.115.706,03

Γενικό Σύνολο (Α+Β)

€

9.709.291,24

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:
60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

€

2.361.864,87

61

Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

€

653.067,08

62

Παροχές τρίτων

€

1.217.582,13

63

Φόροι – Τέλη

€

19.405,58

64

∆ιάφορα έξοδα

€

244.873,32

65

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα

€
90.337,69

66
67
68

Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδοτήσεις –
∆ωρεές
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως

€

2.107.416,37

€
€

901.069,91
35.439,24

Σύνολο Οργανικών εξόδων

€

7.631.056,19

81

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

€

35.923,65

82

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

€

784.661,42

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων

€

820.585,07

25

Αναλώσιµα Υλικά

€

357.910,62

26

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

€

53.382,99

Σύνολο αναλώσεων

€

411.293,61

Γενικό Σύνολο

€

8.862.934,87

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αναλωσίµων ειδών ανήλθε στο ποσό
των 6.194.951,62 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των 1.684.852,52
ευρώ τα έξοδα δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 72.207,97 ευρώ και τα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 90.337,69 ευρώ.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και
χρηµατοοικονοµικών ανήλθε στο ποσό των 8.042.349,80 ευρώ.
Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσης 2013 ποσού 9.709.291,24
ευρώ µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού 8.862.934,87 ευρώ, που µαζί µε
το πλεόνασµα της προηγούµενης χρήσης διαµορφώνει το πλεόνασµα εις νέον συνολικού
ποσού 1.765.304,47 ευρώ.
Οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των
9.685.786,43 ευρώ.
Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2013 9.505.827,59 ευρώ πλέον τα
χρηµατικά διαθέσιµα αρχής της χρήσης που ανέρχονταν στο ποσό των 2.289.154,90 ευρώ
ήτοι συνολικό ποσό των 11.794.982,49 µείον τις πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2013
4
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9.685.786,43 ευρώ πλέον επιταγές εισπρακτέες ποσού 18.810,55 ευρώ µας δίδει τα
διαθέσιµα τέλους της χρήσης 2013 που ανέρχονται στο ποσό των 2.128.006,61 ευρώ.
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2013 η αξία κτήσεως των
παγίων στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 47.702.113,88 ευρώ και αφαιρουµένων των
σωρευµένων αποσβέσεων ποσού 30.441.803,41 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 28.331.173,40
ευρώ αφορά τις αποσβέσεις της χρήσεως 2012, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των 17.260.310,47 ευρώ.
6. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των 2.287.470,96 ευρώ.
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των
1.045.392,07 ευρώ.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων του ∆ήµου,
ανέρχεται στο ποσό των
639.965,34 ευρώ.
8. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο των διαθεσίµων του ∆ήµου στις 31.12.2013, ανερχόταν στο ποσό των
2.128.006,61.
9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆εν υπήρξε µεταβολή στο Κεφάλαιο του ∆ήµου. Το συνολικό Κεφάλαιο του ∆ήµου
ανέρχεται σε 6.598.513,09 ευρώ.
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις ο ∆ήµος για
την χρήση 2013, παρουσιάζει σηµαντικά λογιστικά κέρδη.
Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου και το προσωπικό, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την βελτίωση των οικονοµικών του αποτελεσµάτων καθώς επίσης και της
έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων έναντι τρίτων.»
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ.Λαζαρίδη
Νικόλαο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο Έλεγχός µας πραγµατοποιήθηκε βάσει της Γ 88/2014 απόφασης ∆ηµάρχου
∆ιδυµοτείχου. Ο Έλεγχος µας πραγµατοποιήθηκε βάσει των ∆ιεθνών Ελεγκτικών
Προτύπων τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τα πρότυπα της Εθνικής µας Νοµοθεσίας.
Η εργασία έχει ως σκοπό την σύνταξη σχετικής εκθέσεως η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
Επιπλέον και στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας ο ελεγκτής συντάσσει και σχετική
αναλυτική έκθεση (παρούσα εργασία) µε όλα τα υπόλοιπα σχετικά ευρήµατα τα οποία δεν
περιλαµβάνονται στην έκθεση που επισυνάπτεται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Πέραν των ανωτέρω θεωρούµε σκόπιµο και επιβάλλεται στα πλαίσια του ελέγχου µας να
δοθούν και σχετικές συστάσεις µε σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του ∆ήµου.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
5
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβ.
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
457.339,76
336.061,95
121.277,81

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.053.896,74

952.937,41

100.959,33

Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως

1.511.236,50

1.288.999,36

222.237,14

24.440,77

22.270,46

2.170,31

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης

Τα ανωτέρω αφορούν στην αξία κτήσης, τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και της χρήσεως
και την αναπόσβεστη αξία των Εξόδων Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, Λογισµικών
προγραµµάτων και µελετών.
Κατά την κλειόµενη διαχειριστική χρήση 2013 δεν πραγµατοποιήθηκαν προσθήκες επί των
ανωτέρω λογαριασµών.

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

2.110.718,27

0,00

2.110.718,27

1α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

1.732.854,98

1.382.412,36

350.442,62

1β. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης

1.537.863,24

1.184.820,74

353.042,50

1γ. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσης

7.468.973,34

6.395.595,61

1.073.377,73

1δ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσης

1.556.179,65

1.137.642,31

418.537,34

2. Αγροί & λοιπές εδαφικές εκτάσεις

4.178.697,27

0,00

4.178.697,27

12.586.261,81

7.881.093,96

4.705.167,85

1.278.094,76

944.249,44

333.845,32

4.484.526,85

3.350.436,83

1.134.090,02

2.312.747,68

2.130.298,91

182.448,77

5. Μεταφορικά µέσα

2.678.182,85

2.332.195,46

345.987,39

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

2.501.964,56
1.714.930,58

2.369.517,51
0,00

132.447,05

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής
χρήσης
3γ. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής
χρήσης
4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός
µηχ.εξοπλ.

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

1.714.930,58
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Τα ανωτέρω κονδύλια όπως αποτυπώνονται επί των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου
αφορούν στην αξία κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του ∆ήµου
κατά την 31/12/2013.
Ιδιαίτερη ανάλυση πραγµατοποιείται επί του µητρώου παγίων στοιχείων του ∆ήµου.
Τα οικόπεδα που έχει στην ιδιοκτησία του ο ∆ήµος, αποτιµήθηκα κατά την απογραφή
έναρξης σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της ∆.Ο.Υ.
Οποιεσδήποτε επικείµενες διαφοροποιήσεις στις αντικειµενικές αξίες όπως επίσης και από
την εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Από τον έλεγχό µας για τον τοµέα των Παγίων Σηµειώνουµε τα παρακάτω.
α) Πάγιο µε την ονοµασία "HYUNDAI MATRIX KHI 5081 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)"
είναι καταχωρηµένο στα πάγια του ∆ήµου ενώ αποτελεί πάγιο ∆ηµοτικής επιχείρησης.
β) Το µητρώο παγίων στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθεί και να παρέχει πληροφόρηση
σχετικά µε την χρηµατοδότηση του κάθε παγίου.
Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν στην παρούσα χρήση σύµφωνα µε το Π∆ 299/2003 κατά
παρέκκλιση του Ν. 4110/2013. Στα ζητήµατα που µνηµονεύονται παραπάνω εφίσταται
προσοχή χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη επ’ αυτών.
ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 6.608.251,20
Μείον : Προβλέψεις
(1.439.228,37)
5.169.022,83
Η αξία κτήσεως των τίτλων παγίας επένδυσης αναλύεται ως εξής :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΞΙΑ
31/12/2013

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΊΧΟΥ
∆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 ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ
∆Η.ΚΕ.∆Η. ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ
Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε. (ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Ε. (ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ)
∆Ι.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

73.367,57
706.749,82
137.439,24
29.347,03
5.080.727,00
500,00
500,00
500,00
237.388,11
42.170,00
44.020,54
13.428,90
242.112,99
6.608.251,20

Οι συµµετοχές του ∆ήµου αφορούν πέντε (5) ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, τρεις (3) Ανώνυµες
εταιρείες και τρεις (3) Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι οικονοµικές καταστάσεις
των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εκτός µιας εξ αυτών, ήτοι
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∆.Ε.Υ.Α.∆ συνολικού ποσού ευρώ 5.080.727,00. Σηµειώνουµε ότι δεν τέθηκαν υπόψιν µας
οι οικονοµικές καταστάσεις της µιας εξ των Ανώνυµων εταιρειών ήτοι ∆.Ε.Υ.Α.∆
συνολικού ποσού 5.080.727,00. Η αξία της εν λόγω συµµετοχής έχει αποτιµηθεί σύµφωνα
µε το Π∆ 315/1999 και διατηρούµε επιφύλαξη γι’ αυτό.
Προβλέψεις Υποτίµησης
Οι προβλέψεις υποτίµησης (Ζηµίες από την αποτίµησης συµµετοχών) του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου προέκυψαν από τις παρακάτω συµµετοχές :
Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Β. Έβρου
∆.Ε.Σ.∆.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Ε.
∆Η.ΚΕ.∆Ι.
∆Η.ΚΕ.∆Η ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Ε. (ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ

€
€
€

179.609,24
29.349,03
242.112,99

€
€
€

706.748,46
237.388.11
44.020,54

€

1.439.228,37

Οι ανωτέρω προβλέψεις υποτίµησης προέκυψαν σωρευτικά από τη χρήση της έναρξης
τήρησης του διπλογραφικού συστήµατος από το ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) € 22.204,925,85

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ € 1.788.385,23
ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
€ (1.166.780,00)
€
621.605,23
Στο ανωτέρω κονδύλι περιλαµβάνεται ποσό € 1.788.385,23, το οποίο αφορά
καθυστερηµένες απαιτήσεις από έσοδα του ∆ήµου που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούµενες
χρήσεις. Ο ∆ήµος έχει ήδη σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων του για
πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών ποσού ευρώ
1.116.780,00 η οποία κρίνεται από εµάς ως επαρκής.
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ

€ 18.360,11

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε λοιπές απαιτήσεις του ∆ήµου κατά την 31/21/2013.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

€

639.965,34

€

28.188,35

IV.∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. ΤΑΜΕΙΟ
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Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τα µετρητά που είχε στο ταµείο του ο ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου την
31/12/2013.
Πραγµατοποιήθηκε καταµέτρηση στο ταµείο του ∆ήµου και προέκυψε πλεόνασµα 5,98 €.
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

€ 2.099.818,26

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τα υπόλοιπα της 31/12/2013 καταθέσεων όψεως του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου σε διάφορες τράπεζες και αναλύεται ως εξής :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

€
€
€
€
€

2.071.003,84
500,00
794,04
27.520,38
2.099.818,26

∆ιενεργήθηκε συµφωνία µεταξύ των υπολοίπων που εµφανίζονται στα βιβλία του ∆ήµου
µε τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών και διαπιστώθηκε η συµφωνία των ανωτέρω
υπολοίπων µε 31/12/2013.
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆II+∆IV)

€ 2.128.006,61
€ 2.767.971,95

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

€ 229.105,69

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τις εκκαθαρίσεις της ∆ΕΗ για τους µήνες Νοέµβριο και
∆εκέµβριο 2013 που θα εισπραχθούν µέσα στη χρήση του 2014.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

€ 25.424.240,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο αρχικά προσδιορίσθηκε ως διαφορά Ενεργητικού και Παθητικού. Σύµφωνα
µε την παράγραφο 1.1.108 του Π.∆. 315/1999 οποιεσδήποτε αποκλίσεις προκύπτουν
µεταξύ Απογραφής Έναρξης και της πραγµατικής περιουσιακής κατάστασης του ∆ήµου
καταχωρούνται µε µεταβολή του κεφαλαίου.
Στην χρήση του 2013 καµία µεταβολή του καταβληµένου κεφαλαίου δεν
πραγµατοποιήθηκε.
ΙΙΙ.∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

€

13.565.750,35

Το ανωτέρω ποσό αφορά έσοδα από επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί στο ∆ήµο από
διάφορους φορείς και το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (Σ.Α.Τ.Α, ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΑΓΚ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, INTERREG κ.α.) για την αγορά παγίων
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περιουσιακών στοιχείων και κατασκευή εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Οι
επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα αλλά
αποσβένονται ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων για την κατασκευή των οποίων
έχουν χορηγηθεί. Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε στο συγκεκριµένο κονδύλι δεν
προέκυψαν ουσιώδης εξαιρέσεις. Παρόλα αυτά ενδεδειγµένος λογιστικός χειρισµός είναι
να καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις στο σύνολο τους στο κονδύλι αυτό και οι αποσβέσεις
να τηρούνται σε αντίθετο λογαριασµό του ιδίου κονδυλίου. Τα οφέλη που προκύπτουν από
το συγκεκριµένο λογιστικό χειρισµό είναι η ευκολία τήρησης του που διευκολύνουν την
οµαλή παρακολούθηση του, χωρίς αυτό να κρίνεται σκόπιµο ή αναγκαίο.
V. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

€

1.765.304,47

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά το κέρδος που προέκυψε αθροιστικά από το πλεόνασµα που
δηµιουργήθηκε κατά τις χρήσεις 2011,2012 και την παρούσα ελεγχόµενη 2013.
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)

€

21.929.567,91

€

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

55.502,42

1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Το ανωτέρω κονδύλι αφορά πρόβλεψη για την αποζηµίωση προσωπικού των υπαλλήλων
αορίστου χρόνου του ∆ήµου λόγω συνταξιοδότησης τους.
Γ. ΥΠΟΨΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

€ 2.287.470,96

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά χρεολυτικές δόσεις δανείων οι οποίες είναι πληρωτέες µετά
την 31/12/2014.
Το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου προς διάφορες τράπεζες αναλύεται ως
εξής :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ : ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

€
€
€
€
€

2.219.919,43
455.549,58
2.675.469,01
387.998,05
2.287.470,96

Το βραχυπρόθεσµο µέρος των δανείων που είναι πληρωτέο στην επόµενη χρήση, ήτοι
1/1/2014-31/12/2014 προκύπτει από τις συµβάσεις των δανείων που τέθηκαν στην διάθεση
µας και πιο συγκεκριµένα από τους τοκοχρεωλυτικούς πίνακες των δανείων που
επισυνάπτονται στις συµβάσεις.
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

€

489.116,48

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τα υπόλοιπα της 31/12/2013 των ανεξόφλητων τιµολογίων του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου προς διάφορους προµηθευτές, Κατά τον έλεγχο µας εστάλησαν
επιστολές σε αρκετούς προµηθευτές σε ποσοστό 90% περίπου για την επιβεβαίωση των
οφειλών του ∆ήµου σε αυτούς κατά την 31/12/2013 και εξ αυτού λάβαµε απαντητικές
επιστολές από το 42% περίπου. Επισηµαίνουµε ότι µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της
παρούσας Εκθέσεως δεν είχαµε λάβει απαντήσεις από όλους τους προµηθευτές και ως εκ
τούτου εάν ληφθεί απάντηση από προµηθευτή ή πιστωτή που θα εµφανίζει σηµαντική
διαφορά θα σας ενηµερώσουµε µε σχετική επιστολή µας.
€ 18.810,55

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά επιταγές πληρωτέες οι οποίες τακτοποιήθηκαν µέσα στην
επόµενη χρήση.
5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη

€

39.636,03

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά κυρίως τις υποχρεώσεις του ∆ήµου προς τη ∆.Ο.Υ κατά την
31/12/2013 από φόρους και τέλη αµοιβών προσωπικού, αµοιβών ελευθέρων
επαγγελµατιών, παρακρατούµενο φόρο 1% - 4% - 8% προµηθευτών υπέρ ∆ηµοσίου και
αναλύεται ως εξής :
Φ.Μ.Υ.
Φ.Ε.Ε
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΟΓΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
ΦΟΡΟΣ 1% - 4% - 8%
ΣΥΝΟΛΟ

€ 6.611,39
€ 1.457,24
€ 4.464,63
€ 2.445,82
€ 24.656,95
€ 39.636,03

Οι παραπάνω υποχρεώσεις τακτοποιήθηκαν µέσα στη επόµενη χρήση.
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

€

37.661,29

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τις υποχρεώσεις του ∆ήµου προς τους φορείς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΥ∆ΚΥ, ΤΕΑ∆Υ, ΟΠΑ∆ κ.λπ.) κατά την
31/12/2013 και αναλύεται ως εξής :
ΙΚΑ
ΤΣΜΕ∆Ε
ΤΠ∆Υ
ΤΥ∆ΚΥ
ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

€ 12.229,45
€ 2.276,28
€ 2.681,73
€ 15.357,52
€
123,21
€ 4.993,10
€ 37.661,29

Οι παραπάνω υποχρεώσεις τακτοποιήθηκαν µέσα στην επόµενη χρήση.
7. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

€

387.998,05
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ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τις χρεολυτικές δόσεις των δανείων του ∆ήµου που
εξοφλούνται µέσα στην επόµενη χρήση 2014. Σχετική ανάλυση έχει γίνει προγενέστερα
στον τοµέα των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων.
€ 72.169,67

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά υποχρεώσεις του ∆ήµου από εισπράξεις για λογαριασµό του
∆ηµοσίου και τρίτων. Κατά τον έλεγχο µας εστάλησαν επιστολές σε ορισµένους πιστωτές
και συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα των προµηθευτών. Ισχύουν και για αυτό το κονδύλι όσα
µνηµονευτήκαν παραπάνω για το κονδύλιο των προµηθευτών.
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

€

3.332.863,03

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

€

106.307,27

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έξοδα από τις εκκαθαρίσεις της ∆ΕΗ για τους µήνες Νοέµβριο
και ∆εκέµβριο 2013 που θα πληρωθούν µέσα στη χρήση 2014.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

€ 25.424.240,63

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Α. ΕΣΟ∆Α
1. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
3. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ.
ΣΥΝΟΛΟ

€ 1.755.908,00
€ 207.382,32
€ 4.551.075,92
€ 6.514.366,24

Από την επισκόπηση των λογαριασµών εσόδων της χρήσεως 2013 και το δειγµατοληπτικό
έλεγχο αυτών, προέκυψε ότι τα κονδύλια που καταχωρήθηκαν στους λογαριασµούς αυτούς
προέρχονταν από τις συνήθεις συναλλαγές του ∆ήµου και αφορούν δεδουλευµένα έσοδα
της χρήσεως.
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

€ 7.180,14

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά λοιπά έσοδα από εξειδικευµένες λειτουργικές υπηρεσίες του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.
ΠΙΣΤΩΤΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ∆Α

€ 32.038,83

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου στις Τράπεζες όπως αυτές αναλύθηκαν στο κονδύλι που αφορά τα χρηµατικά
διαθέσιµα του ∆ήµου.
Β. ΕΞΟ∆Α
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1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
5. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

€ 2.361.864,87
€ 653.067,08
€ 1.217.582,13
€
19.405,58
€
244.873,32

6. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

€
90.337,69
€ 2.107.416,37
€
35.439,24

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α

€ 2.190.556,64

Το κονδύλι αφορά τις αναλογούσες αποσβέσεις στη χρήση επιχορηγήσεων παγίων του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.
2. ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

€ 965.149,39

Το κονδύλι αφορά έσοδα για την χρήση του 2012
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α

€

35.923,65

Το κονδύλι αφορά έξοδα που αφορούν τη χρήση του 2012 και λογιστικοποιήθηκαν το
2013.
3. ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

€

784.661,42

3.ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ
Τέλος θέλουµε να επισηµάνουµε ότι µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας
έκθεσης δεν λάβαµε επιστολές από 11 εκ των 5 νοµικών συµβούλων του ∆ήµου και ως εκ
τούτου διατηρούµε επιφύλαξη για την ύπαρξη ή µη αγωγών κατά του ∆ήµου πλέον των
680 χιλιάδων ευρώ περίπου που µας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί. Επίσης δεν λάβαµε
επιστολή από τους νοµικούς συµβούλους για ακίνητα που τυχόν έχει στην κυριότητα του ο
∆ήµος, µε αναφορά τυχόν εµπράγµατα βάρη επί αυτών.
Λόγω του ότι πραγµατοποιήθηκαν εγγραφές τακτοποίησης µετά το κλείσιµο των βιβλίων,
υφίστανται διαφορές όπως απεικονίζονται στα Ισοζύγια λογιστικής και στις Οικονοµικές
καταστάσεις του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. Παρόλα αυτά ο Ισολογισµός απεικονίζει την
πραγµατική εικόνα του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.»
Στη συνέχεια η κ.Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κ.Προϊσταµένης Οικονοµικού Τµήµατος,
και έλαβε υπόψη την 145/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Έτους 2013, την από 06/11/2014 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, περί ελέγχου του
Ισολογισµού οικον. Έτους 2013 µε τις αναφερόµενες σ’ αυτήν παρατηρήσεις, τις σχετικές διατάξεις
και έγγραφα, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις,
(µε ψήφους 15 υπέρ), µειοψηφούντων (µε ψήφους 10 κατά) των κ.κ. Τοκαµάνη Χρήστου,
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Βαργιαµίδη Βασιλείου, ∆εληµπέη Χρυσούλας, Τσιπούδη Αθανασίου, Χατζηανδρέου Γεωργίου,
Σιαλάκη Αθανασίου, Παγωνάκη Νικολάου, Τσιγκουρλά Βασιλείου, και κ.κ. Καραφεΐζη Βάϊας και
Θεοδοσίου Στυλιανής, κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Α)Εγκρίνει τον Απολογισµό του Οικονοµικού έτους 2013 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
1.787.819,53

1

Έσοδα

19.163.537,29

13.583.367,72

11.794.982,00

Προϋπολογισθέντα
19.163.537,29

ενταλθέντα
9.517.018,41

πληρωθέντα έξοδα
9.685.786,43

2. ΕΞΟ∆Α
α/α
1

περιγραφή
Έξοδα

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α
1
2

Περιγραφή
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους
Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2013

Ποσό
2.250.202,00
2.109.196,06

4. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν µε απόφαση της Ο.Ε, επεστράφησαν στο
ταµείο του ∆ήµου σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι
υπόλογοι.
Β) Εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2013 (Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου
2013 και Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2013) 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 µε Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 37641 & Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2174 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., που ορίσθηκε
µε την Γ88/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου.
Στον κ. ∆ήµαρχο αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 303/2014
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Aκολουθούν
υπογραφές
Σωστό απόσπασµα
∆ιδυµότειχο, 25-11-2014
Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου
Μ.Α.∆.

ΓΚΟΥΡΛΟΥΜΕΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
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