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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 21o πρακτικό της 18-12-2017 ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.
Απόφαση αριθµ. 267/2017
ΘΕΜΑ:Έγκριση Απολογισµού ∆ιδυµοτείχου έτους 2016

Ισολογισµού

&

Αποτελεσµάτων

Χρήσης

∆ήµου

Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 7:00 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου, ύστερα από την µε αριθµό
πρωτ.21/13-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆.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 17 µέλη και ονοµαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Πουργιάζη Χρυσή
2. Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος
3. Πετρίδου Μαρία
4. Μηνούδης Παναγιώτης
5. Τζιβάρας Γεώργιος
6. Σταµπολίδου Βασιλική
7. Γκουρλουµένου ∆έσποινα
8. ∆ηµοσχάκη Βασιλική
9. Κελεσίδης Αναστάσιος
10.Σίµογλου Αθανάσιος
11.Τοπαλούδης Ιωάννης
12.Τσιτσιφύλλας Σταύρος
13.Τοκαµάνης Χρήστος
14.Βαργιαµίδης Βασίλειος
15.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος
16.Καραφεΐζη Βάϊα
17.Θεοδοσίου Στυλιανή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σλαβούδης Κωνσταντίνος
2.Κεσόγλου ∆ηµήτριος
3.∆εληµπέη Χρυσούλα
4.Χατζοπούλου ∆ήµητρα
5.Καραµπασάκης Αναστάσιος
6.Τσιγκουρλάς Βασίλειος
7.Κισσούδης Χρήστος
8.Τολίδης Χρήστος
9.Σιαλάκης Αθανάσιος
10.Τσιπούδης Αθανάσιος

1

ΑΔΑ: Ω3ΩΨΩ9Τ-Σ9Γ

Στην ειδική συνεδρίαση προσκλήθηκαν 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 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 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 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 υπ' αριθµ. Γ73/2017
απόφαση του ∆ηµάρχου, ανατέθηκε στην εταιρεία Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε., ορίζοντας τον κ. Λαζαρίδη
Νικόλαο (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 2016.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισµό, ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου για το οικον. έτος 2016, προέβησαν στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης
ελέγχου.
Η οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθ.67/26-07-2017 απόφασής της σύµφωνα µε την οποία
διενέργησε τον προέλεγχο του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του ∆ήµου της
χρήσης 2016, υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Απολογισµό, Ισολογισµό του οικονοµικού έτους
2016, προς έγκριση µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και τη σχετική έκθεση η οποία συνοπτικά έχει ως
εξής:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06
1. ΕΣΟ∆Α
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

1

Έσοδα

17.590.307,04

12.688.439,21

10.847.224,93

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
1.841.214,28
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2. ΕΞΟ∆Α
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟ∆Α

1

8.097.863,15

Έξοδα

17.590.307,04

8.096.722,32

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους(2015)

2.876.367,72

2

Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2016

2.749.361,78

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.
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Λαζαρίδη Νικόλαο ο
οποίος ανέφερε τα εξής:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
1. Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 5.967.372,47
ευρώ και µε την προσθήκη των εσόδων από τόκους καταθέσεων ποσού 31.253,67 ευρώ ανήλθαν στο
ποσό των 5.998.626,14 ευρώ .
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και τα έσοδα προηγούµενων
χρήσεων ποσού 1.466.747,28 ευρώ, το µεγαλύτερο µέρος αφορά αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
επενδύσεων,τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των
7.465.373,42 ευρώ. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2016, πέρα
από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ανήλθαν στο ποσό των 785.465,51 €.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:
70
71

Πωλήσεις εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων
Πωλήσεις προϊόντων

€
€

181,00

72

Έσοδα από φόρους –εισφορές -πρόστιµα-προσαυξήσεις

€

164.204,76

73

€

74

Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα-µισθώµατα & παροχές
υπηρεσιών
Έσοδα από επιχορηγήσεις

€

4.018.952,70

75

Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες & δωρεές

€

4.131,63

76

Έσοδα κεφαλαίων

€

31.253,67

Σύνολο Οργανικών εσόδων Α

€

5.998.626,14

81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

€

1.298.523,07

82

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων & επιστροφές
αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β

€
€

1.466.747,28

Γενικό Σύνολο (Α+Β)

€

7.465.373,42

0

1.779.902,38

168.224,21

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

€

2.268.921,77
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61

Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

€

311.139,95

62

Παροχές τρίτων

€

1.557.274,45

63

Φόροι – Τέλη

€

44.568,95

64

∆ιάφορα έξοδα

€

248.063,43

65

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα

€
49.468,50

66
67
68

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

€

1.270.056,98

€
€

1.034.303,90
73.367,57

Σύνολο Οργανικών εξόδων

€

6.857.165,50

81

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

€

45.261,35

82

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

€

200.270,88

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων

€

245.532,23

25

Αναλώσιµα Υλικά

€

414.668,98

26

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

€

73.334,81

Σύνολο αναλώσεων

€

488.003,79

Γενικό Σύνολο

€

7.590.701,52

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αναλωσίµων ειδών ανήλθε στο ποσό των
5.134.691,10 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των 2.020.298,33 ευρώ τα έξοδα
δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 67.343,29 ευρώ και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν
στο ποσό των 49.468,50 ευρώ.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών,διοίκησης,δηµοσίων σχέσεων και χρηµατοοικονοµικών ανήλθε
στο ποσό των 7.271.801,72 ευρώ. Επιπλέον υφίστανται και έκτακτα έξοδα συνολικής αξίας
245.532,23 € και προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών ποσού 73.367,57 € .Έτσι το συνολικό κόστος
ανήλθε στο ποσό 7.590.701,52 €.
Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσης 2016 ποσού 7.465.373,42 ευρώ µείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού 7.590.701,52 ευρώ αποτελεί τη ζηµιά της χρήσεως που
είναι 125.328,10 ευρώ, που µαζί µε το πλεόνασµα της προηγούµενης χρήσης διαµορφώνει το
πλεόνασµα εις νέον συνολικού ποσού 2.648.871,29 ευρώ.
Οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσό των 8.097.863,15 ευρώ.
Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2016 € 10.847.224,90 µείον τις πληρωµές του
∆ήµου του έτους 2016 8.097.863,15 ευρώ πλέον επιταγές πληρωτέες ποσού 26.672,59 ευρώ µας
δίδει τα διαθέσιµα τέλους της χρήσης 2016 που ανέρχονται στο ποσό των 2.776.037,37 ευρώ.
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2016 η αξία κτήσεως των παγίων στοιχείων
ανέρχεται στο ποσό των 49.302.344,11 ευρώ και αφαιρουµένων των σωρευµένων αποσβέσεων ποσού
34.141.261,25 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1.270.056,98 ευρώ αφορά τις αποσβέσεις της χρήσεως
2016, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 15.161.082,86 ευρώ.
6. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των 1.499.058,44 ευρώ.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 860.507,10
ευρώ.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων του ∆ήµου, ανέρχεται στο ποσό των 682.188,17
ευρώ.
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8. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο των διαθεσίµων του ∆ήµου στις 31.12.2016, ανερχόταν στο ποσό των 2.776.037,37 €.
9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆εν υπήρξε µεταβολή στο Κεφάλαιο του ∆ήµου. Το συνολικό Κεφάλαιο του ∆ήµου
6.598.513,09 ευρώ.

ανέρχεται σε

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις ο ∆ήµος για την χρήση
2016, παρουσιάζει ζηµία έναντι κερδών προηγούµενης χρήσης.
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.
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.

Αναµορφώθηκαν οι αξίες κτήσης
ενσώµατων παγίων κοινής χρήσης,
µε εσωτερική µεταφορά µεταξύ
των σχετικών κονδυλίων όπως
φαίνεται και κατωτέρω έτσι ώστε
να υπάρχει πλήρης συµφωνία µε
το µητρώο παγίων.
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ΠΟΣΟ
223.219,61
44.492,76

ΚΟΝ∆ΥΛΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015
Κτιριακές Εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
∆ιδυµοτείχου
Κτιριακές Εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
∆ιδυµοτείχου

1.578,62

Πεζοδρόµια Κοινής Χρήσης

3.797,95

Πεζοδρόµια Κοινής Χρήσης

20.330,47

Πεζοδρόµια Κοινής Χρήσης

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΟΝ∆ΥΛΙ
Λοιπές εγκαταστάσεις Κοινής χρήσης
Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι Κοινής
Χρήσης
Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι Κοινής
Χρήσης
Οδοί- Οδοστρώµατα Κοινής Χρήσης
Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού Κοινής
χρήσης

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.
αποτίµηση
των
πάγιων
2. Η
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 εκ των οποίων ποσό
ευρώ 73.367,57 σχηµατίστηκε στην
κλειόµενη διαχειριστική χρήση και
αφορά την υποτίµηση της συµµετοχής
στην ∆ηµοτική Επιχείρηση «∆ηµοτικό
Ραδιόφωνο ∆ιδυµοτείχου».
4.
∆εν
υπήρχαν
αποθέµατα
την
31.12.2016.
5. Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για
επισφαλείς
απαιτήσεις
ποσού
€
1.166.780,00.
Οι
ακίνητες
από
προηγούµενες
χρήσεις
απαιτήσεις
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των €
1.692.381,07.
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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. Σηµειώνεται ότι υφίσταται
συνεχιζόµενο έργο µε αξία σύµβασης ποσού ευρώ
554.508,94 και ποσό υλοποίησης µέχρι της
31/12/2016 ευρώ 78.435,58 το οποίο είναι
ενταγµένο σε έµµεση χρηµατοδότηση µέσω του
προγράµµατος χρηµατοδότησης «Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» σε
ποσοστό 100%. Οι πληρωµές για το
συγκεκριµένο έργο διενεργούνται απευθείας από
την «∆ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών
Ενισχύσεων, Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε». Ο ∆ήµος θα αναγνωρίσει το
συγκεκριµένο έργο και την χρηµατοδότηση του
στα λογιστικά του βιβλία µε την ολοκλήρωση
του.
∆εν έγιναν

Προβλέψεις για υποτίµηση
Περ. 25α
ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων

∆εν σχηµατίστηκαν

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

Ποσό ευρώ 4.501,01 αφορά αγορές λογισµικών
προγραµµάτων και ποσό ευρώ 20.620,11 αφορά
µελέτες.

Περ.
19β
Ανάλυση
ποσών
κατασκευαστικής περιόδου»

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

«Τόκοι

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

Αφορά εδαφοτεχνικές και περιβαλλοντικές
µελέτες προηγούµενων χρήσεων.

Περ. 7β Συναλλαγµατικές
αφορούν απόκτηση παγίων

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

διαφορές

που

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
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Παράγραφος 4. Συµµετοχές- Χρεόγραφα
Περ. 24 Επεξηγηµατικές πληροφορίες σχετικά
µε συνδεµένες επιχειρήσεις

Παρατίθεται σχετικός πίνακας µε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.

Α. ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
∆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
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ
ΚΑΣΤΡΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΕ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
100,00%

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

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100,00%

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100,00%

ΕΝΕΡΓΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100,00%

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

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΝΕΡΓΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19,58%

ΕΝΕΡΓΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

55,47%

ΕΝΕΡΓΗ

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
100,00%

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10,00%

ΕΝΕΡΓΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9,44%

ΕΝΕΡΓΗ
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β

Περ.3 -1 ∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών.

Περ. 3β-2-Περ.8-2 ∆ιαφορές αποτίµησης
χρεογράφων και πίνακας κατεχοµένων

∆εν υπάρχουν

Περ. 8-1 Πίνακας κατεχόµενων τίτλων
πάγιας επένδυσης και αποτίµησης.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατά την κλειόµενη χρήση 2016 πραγµατοποιήθηκε
αποτίµηση των συµµετοχών του ∆ήµου και
σχηµατίστηκε πρόβλεψη υποτίµησης της Συµµετοχής
στην εκκαθαρισµένη ∆ηµοτική Επιχείρηση «∆ηµοτικό
Ραδιόφωνο ∆ιδυµοτείχου» ποσού ευρώ 73.367,57

Παρατίθεται πίνακας επένδυσης και αποτίµησης

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
01/01/2016

ΜΕΤΑΒΟΛΕ
Σ ΚΤΗΣΕΩΣ
2016

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ
31/12/2016

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
31/12/2016

73.367,57

0,00

73.367,57

0,00

∆Η.ΚΕ.∆Ι.

706.749,82

0,00

706.749,82

0,00

Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Ε

137.439,24

22.620,00

137.439,88

22.619,36

∆.Ε.Σ.∆.∆

29.347,03

0,00

29.347,03

0,00

∆.Ε.Υ.Α.∆

5.080.727,00

0,00

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

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

6.594.822,30

22.620,00

1.512.595,94

5.104.846,36

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
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
ΣΥΝΟΛΟ

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 υπάρχουν

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

∆εν υπάρχουν

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο
Περ. 25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται
στην διόρθωση της απογραφής έναρξης τήρησης

Με το Νόµο υπ’ αριθµόν 3852/2010 (ΦΕΚ 87
–
07/06/2010)
συστάθηκε
ο
∆ήµος
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διπλογραφικού βάση του Π∆. 315/99 παρ.8β

∆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 2016 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.

Περ. 9α Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από
5 έτη

Αφορούν χρεολυτικές δόσεις δανείων από
την Τράπεζα Πειραιώς και ανέρχονται στο
ποσό των € 81.666,58

Περ.
9β
Υποχρεώσεις
εµπράγµατες ασφάλειες

∆εν υφίστανται.

καλυπτόµενες

µε

Παράγραφος 8. Προβλέψεις
Περ.
20
Ανάλυση
προβλέψεις»

λογαριασµού

«Λοιπές

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

της
για

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασµοί

Περ. 17 δ Ανάλυση των κονδυλίων των
µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: € 273.233,02
Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έσοδα από
δηµοτικούς
φόρους
και
τέλη
χρέωσης
εκκαθαρίσεων
∆.Ε.Η
Νοεµβρίου
και
∆εκεµβρίου 2016 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.

Περ. 17 ε Ανάλυση των κονδυλίων των
µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα: € 123.642,66
Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έξοδα από
δηµοτικούς
φόρους
και
τέλη
χρέωσης
εκκαθαρίσεων
∆.Ε.Η
Νοεµβρίου
και
∆εκεµβρίου 2016 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.

Παράγραφος 10. Λογαριασµοί τάξεως
Περ. 25γ. Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως

Αφορούν στην παρακολούθηση εκτέλεσης
του
προϋπολογισµού
µε
διπλογραφική
µέθοδο.
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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 €
1.428.830,60 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
Περ. 13α Αµοιβές µελών οργάνων διοίκησης
διευθύνσεως του δήµου

και

Ανέρχονται στο ποσό των € 218.442,30.
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως έξης:
- Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου ∆Σ
€ 113.096,16
- Έξοδα κινήσεως Προέδρων ∆ηµ. Συµβουλίων
€ 97.200,00
- Έξοδα κινήσεως και αποζηµίωση ∆ηµοτικών
Συµβούλων € 5.146,77
- Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα Αιρετών
€ 2.999,37
- Εργοδοτικές Εισφορές
€ 7.353,23

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
Περ. 11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 1. Μέσος όρος προσωπικού άτοµα :
113
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.
79
- Μόνιµο προσωπικό άτοµα :
- Συµβασιούχοι Αορίστου Χρόνου
18
- Συµβασιούχοι Ορισµένου χρόνου
16
Σύνολο άτοµα:
113
3. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
- Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων: € 1.406.053,37
- Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση
αορίστου χρόνου:
€ 239.362,73
- Αποδοχές υπαλλήλων ειδ. Θέσεων € 53.282,00
- Αµοιβές ειδ. κατηγορ. προσωπικού € 138.852,59
- Παρεπόµενες παροχές
€ 9.561,53
- ∆απάνες πρόσληψης και εκπαίδευσης € 2.163,30
- Εργοδοτικές εισφορές
€ 419.646,25
Σύνολο:

€

2.268.921,77

Παράγραφος 14. Αποτελέσµατα χρήσεως
Περ. 25δ Κύκλος εργασιών

Τα ιδία έσοδα του ∆ήµου ανέρχονται στο
ποσό των € 5.963.059,84 και τα έσοδα από
λοιπές δραστηριότητες του δήµου στο ύψος
των € 4.312,63.

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

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού €
45.261,35 που αφορά: σε πληρωµή τόκων
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δικαστικών αποφάσεων ποσού.
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού €
1.298.523,07 τα οποία αφορούν: είσπραξη
επισφαλών απαιτήσεων που είχαν διαγραφεί
ποσού
€
28.466,09
και
αναλογούσες
αποσβέσεις
επιχορηγήσεων
ποσού
€
1.270.056,98.
Περ. 17β Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα
προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα
προηγούµενων χρήσεων»

1. Τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων
ανέρχονται σε € 200.270,88 και αφορούν:
απόδοση φόρων προηγούµενων χρήσεων
ποσού € 234,33 , σε λοιπά έξοδα ποσού €
185.815,34 , σε διαγραφές χρηµατικών
καταλόγων
ποσού
€
5.571,93
,
σε
επιστροφές
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
ποσού € 5.456,40 και σε λογιστική
τακτοποίηση παγίων ποσού € 3.192,88
2. Τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων
ανέρχονται στο ποσό των € 168.224,21 και
αφορούν: σε έσοδα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισµού ποσού € 91.666,84, σε
έσοδα από τέλη και δικαιώµατα υδρεύσεως
ποσού € 140,84 , σε έσοδα από τέλος
ακίνητης περιουσίας ποσού € 3.723,42 , σε
έσοδα
επί
των
ακαθαρίστων
εσόδων
επιτηδευµατιών ποσού € 13.533,00 , σε
λοιπά έσοδα ποσού € 42.483,30 , σε
επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσού € 400,09 , σε επιστροφές λοιπών
περιπτώσεων ποσού € 13.083,84 και σε
αναλογούσες
αποσβέσεις
επιχορηγήσεων
προηγούµενων χρήσεων ποσού € 3.192,88.

Έχοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση απολογισµού, ισολογισµού και
αποτελεσµάτων χρήσης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου οικονοµικού έτους 2016.»
Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο η κ. Καραφεΐζη Βάϊα, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης,
που στην τοποθέτησή της είπε τα εξής:
«Κύριοι συνάδελφοι, από τα στοιχεία που λάβαµε όσον αφορά:
- την ενηµέρωση και προβολή του ∆ήµου, είναι µηδέν
- την υλοποίηση των προγραµµατικών συµβάσεων, επίσης µηδέν
- πρόστιµα για ΧΑ∆Α και φορολογικά πρόστιµα, είναι 18.500 €
- οφειλές του ∆ήµου προς τρίτους, είναι 52.000 €
Επίσης, σύµφωνα µε την έκθεση του ορκωτού λογιστή η συµβολή του ∆ήµου σε πέντε ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις γύρω στα 6.5 εκατ. €. Τέσσερις από αυτές ήδη έχουν τεθεί σε λύση – εκκαθάριση και µια
δεν έχει τεθεί και υποθέτω ότι είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία.
Επίσης θέλω να σταθώ στα 105.000 € τα οποία είναι αγωγές προς το ∆ήµο από τρίτους. Αυτά δεν έχουν
τεθεί στον υπολογισµό και από αυτά τα 5.000 € έχουν επιδικαστεί ήδη.
Επίσης αναφέρεται ότι δεν λήφθηκαν 13 επιστολές από τις 14 των νοµικών που έχουν εκδικάσει
υποθέσεις του ∆ήµου, γιατί; ∆ικηγόροι που πήραν δουλειά από τον ∆ήµο και έχουν δικάσει υποθέσεις
του ∆ήµου, δεν δώσανε στοιχεία για να υπάρχει µια πλήρη εικόνα του ∆ήµου; ∆ιαφωνώ πλήρως. Επίσης
δεν έχουµε εικόνα από την ∆.Ε.Υ.Α.∆.. Έχουµε ζητήσει αρκετές φορές και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
εγώ προσωπικά ζήτησα στοιχεία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και δεν έχουµε λάβει εικόνα ακόµη, ούτε σαν ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, ούτε εγώ προσωπικά. Ως εκ τούτου, πέραν από την µισθοδοσία των υπαλλήλων που την
ψηφίζουµε, όλα τα υπόλοιπα τα καταψηφίζουµε.»
Στη συνέχεια η 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 67/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τις
Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2016, την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, περί ελέγχου του
Ισολογισµού οικον. Έτους 2016 µε τις αναφερόµενες σ’ αυτήν παρατηρήσεις, τις παραπάνω σχετικές
διατάξεις και έγγραφα, µετά από διαλογική συζήτηση, (µε ψήφους 15 υπέρ), µειοψηφούντων [(µε
ψήφους 2 κατά), (ενώ υπερψήφισαν την µισθοδοσία των υπαλλήλων)] των κ.κ. Καραφεΐζη Βάϊας και
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Θεοδοσίου Στυλιανής (για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της η κ. Καραφεΐζη Βάϊα), κατά
πλειοψηφία
Αποφασίζει
Α)Εγκρίνει τον Απολογισµό του Οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, όπως
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω και όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση αποτελώντας
αναπόσπαστο µέρος της, ήτοι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΣΟ∆Α
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

1

Έσοδα

17.590.307,04

12.688.439,21

10.847.224,93

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
1.841.214,28

2. ΕΞΟ∆Α
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟ∆Α

1

8.097.863,15

Έξοδα

17.590.307,04

8.096.722,32

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους( 2015)

2.876.367,72

2

Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2016

2.749.361,78

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 2016 (Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016
και Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2016) 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 Γ73/2017 Απόφαση
∆ηµάρχου.
Στον κ. ∆ήµαρχο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 267/2017.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος
Ο ∆ήµαρχος
Τα Μέλη
Ακολουθούν
υπογραφές
Σωστό απόσπασµα
∆ιδυµότειχο 21 – 12 – 2017
Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου
Μ.Α.∆.

ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ 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 (Π+ΠΙ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 - Διαχειριστική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016)
(ΠΟΣΑ ΣΕ EΥΡΩ)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αξία
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ( μετοχές του ευρώ )
457.339,76
390.540,00
66.799,76
457.339,76
376.197,84
81.141,92
( 118.730 μετοχές των30,00 Ευρώ)
2.016.441,99
1.397.721,40
618.720,59
1.991.320,87
1.300.979,88
690.340,99
1. Καταβλημένο
2.473.781,75
1.788.261,40
685.520,35
2.448.660,63
###
1.677.177,72
###
771.482,91

24.440,77
24.440,77

24.440,73
24.440,73

0,04
0,04

24.440,77
24.440,77

22.270,46
22.270,46

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
1.370.003,88
5.500.630,22
2.429.285,43
2.693.898,19
2.993.602,25
0,00
46.804.121,59
46.828.562,36

0,00
1.423.570,99
1.352.397,22
6.801.028,19
1.317.843,70
0,00
9.181.303,14
1.081.871,09
3.813.795,51
2.283.263,55
2.451.688,84
2.621.796,89
0,00
32.328.559,12
32.352.999,85

2.110.718,27
41.571,62
231.537,40
801.066,75
267.125,70
4.191.885,27
4.096.653,37
288.132,79
1.686.834,71
146.021,88
242.209,35
371.805,36
0,00
14.475.562,47
14.475.562,51

2.110.718,27
1.465.142,61
1.583.934,62
7.566.299,26
1.584.969,40
4.191.885,27
13.160.067,02
1.366.621,00
5.129.160,51
2.413.187,49
2.693.898,19
2.919.253,65
441.617,52
46.626.754,81
46.651.195,58

0,00
1.410.391,85
1.299.758,48
6.607.890,84
1.259.546,32
0,00
8.791.719,68
1.019.183,58
3.580.867,68
2.236.424,94
2.414.675,32
2.548.104,52
0,00
31.168.563,21
31.190.833,67

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

6.617.442,30
1.512.595,94
5.104.846,36
19.580.408,87

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

1.836.959,56
1.166.780,00

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

2.170,31
2.170,31

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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δμόσιου Λογιστικού

273.233,02
273.233,02
23.997.387,78

17.590.307,04
17.590.307,04

15.279.343,38
15.279.343,38

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
6. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
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
45.261,35
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
200.270,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Mείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

1.779.902,38
164.204,76
4.018.952,70

2.020.298,83
67.343,29

6.598.513,09
6.598.513,09

6.598.513,09
6.598.513,09

12.599.320,95
12.599.320,95

13.101.786,69
13.101.786,69

2.648.871,29
2.648.871,29

2.774.199,39
2.774.199,39

21.846.705,33

22.474.499,17

55.502,42
55.502,42

55.502,42
55.502,42

1.111.030,27
1.111.030,27

1.500.416,84
1.500.416,84

168.466,63
26.675,59
35.212,65
40.349,49
388.028,17
201.774,57
860.507,10
1.971.537,37

292.291,43
26.191,42
38.023,52
38.491,03
395.792,26
251.222,09
1.042.011,75
2.542.428,59

0,00
123.642,66
123.642,66
23.997.387,78

21.872,86
110.497,41
132.370,27
25.204.800,45

17.590.307,04
17.590.307,04

15.279.343,38
15.279.343,38

Ποσά κλειόμ.
χρήσης 2016
-125.328,10
2.774.199,39
2.648.871,29

Ποσά προηγ.
χρήσης 2015
625.597,50
2.148.601,89
2.774.199,39

18.945,89
2.883.613,25
2.902.559,14
3.538.672,88
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
278.688,82
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα
278.688,82
25.204.800,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016

Ποσά προηγ.
χρήσης 2015

622.105,13
14.008,61
636.113,74

2.261,14
2.773.776,23
2.776.037,37
3.458.225,54

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)

ΙΙ. Διαφορές Αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύδεων- Δωρεές Παγίων
4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

ΙV. Αποτελέσματα εις νέο
2.110.718,27
Πλεόνασμα εις νέο
322.463,13
238.104,76
954.610,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+AII+ΑΙV)
351.130,12
4.191.885,27 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
4.368.347,34
1. Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού
327.106,95
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
1.325.073,22
176.762,55 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
279.222,87
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
371.149,13
2. Δάνεια Τραπεζών
441.617,52
15.458.191,60
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
15.460.361,91
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη
6.594.822,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
1.439.228,37
7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσει πληρωτ. Στην επομ. Χρήση
5.155.593,93
8. Πιστωτές Διάφοροι
20.615.955,84
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)

1.788.885,13
1.166.780,00

670.179,56
12.008,61
682.188,17

Ποσά κλειόμ.
χρήσης 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
1.858.964,53
132.807,95
3.825.811,57

5.963.059,84
5.134.691,10
828.368,74
4.312,63
832.681,37

1.770.155,67
59.005,19

2.087.642,12
-1.254.960,75

31.253,67

27.213,40

73.367,57
49.468,50

0,00
65.833,74

5.817.584,05
4.612.751,09
1.204.832,96
7.505,11
1.212.338,07
1.829.160,86
-616.822,79

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

Διδυμότειχο 26 Ιουλίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

1.298.523,07
168.224,21

245.532,23
1.270.056,98
1.270.056,98

-91.582,40
-1.346.543,15

1.286.064,50
508.034,38

1.466.747,28

-245.532,23
-125.328,10
0,00
-125.328,10

18.592,76
494.465,49

513.058,25
1.284.929,42
1.284.929,42

-38.620,34
-655.443,13

Α.Δ.Τ. Θ-927137

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ- 403806

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΛΤΖΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-421662

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

1.794.098,88

-513.058,25
625.597,50
0,00
625.597,50

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Διδυμοτείχου, που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/8.6.2006). 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 Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. 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 Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και
Κοινοτήτων Π.Δ. 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 6.617.442,30, αφορά σε συμμετοχές του Δήμου σε (Α) πέντε (5) Δημοτικές επιχειρήσεις,
τέσσερις (4) εκ των οποίων έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, (Β) σε τρείς (3) Ανώνυμες Εταιρίες και (Γ) σε τρείς (3) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή εκτός μίας εξ αυτών
(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Διδυμοτείχου - Δ.Ε.Υ.Α.Δ), η οποία απεικονίζεται στην αξία κτήσης της ποσού ευρώ 5.080.727,00. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οικονομικές καταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Δ και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή λογιστική αποτίμηση αυτής και την ενδεχόμενη
επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου. 2) Στον Ισολογισμό του Δήμου, κατά την 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα εκκαθάρισης των τεσσάρων Δημοτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα 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. 3) Στο κονδύλιο του Ισολογισμού Δ.ΙΙ.1 "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών
και υπηρεσιών" περιλαμβάνονται απαιτήσεις από χρηματικούς καταλόγους προηγούμενων χρήσεων συνολικής αξίας ευρώ 1.690 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) Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζημιώσεις, συνολικού ποσού ευρώ 105 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω αγωγές, ποσό ευρώ 5 χιλ. περίπου
έχει επιδικαστεί κατά του Δήμου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ. 315/99), κατά την 31/12/2016 δεν έχει αναγνωρισθεί το ποσό της υποχρέωσης με συνέπεια οι υποχρεώσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ευρώ 5 χιλ.
περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Η τελική έκβαση των λοιπών αγωγών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις
αγωγές αυτές. 5) Δεν λήφθηκαν δεκατρείς εκ των δεκατεσσάρων επιστολών Νομικών που έχουν αναλάβει υποθέσεις του Δήμου και ως εκ τούτου ο έλεγχος μας τηρεί επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ύπαρξη αγωγών πλέον αυτών που αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 4 παρατήρηση της παρούσης.
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 Δήμου κατά την 31/12/2016 και την
χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων». Έμφαση Θεμάτων Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Δεν
λάβαμε επιστολή Νομικών για τα ακίνητα των οποίων ο Δήμος έχει στην κυριότητα του, με αναφορά για τυχόν εμπράγματα βάρη επί αυτών. 2) Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς επίσης και των περιεχομένων τους. 3) Στην σημείωση Παρ. 3α –
Περ. 16 του Προσαρτήματος όπου περιγράφεται ότι συνεχιζόμενο έργο συνολικής αξίας ευρώ 554.508,94 και ολοκληρωμένου ποσού εκτέλεσης μέχρι την 31/12/2016 ευρώ 78.435,58 , το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% με έμμεση χρηματοδότηση, θα αναγνωριστεί στα βιβλία του
Δήμου με την ολοκλήρωση του με αντίστοιχη αναγνώριση της χρηματοδότησης του. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής προς το Δημοτικό
Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Θεσσαλονίκη, 27/11/2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Νικόλαος Στ Λαζαρίδης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37641
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Κηφισίας 22, 15 125 Μαρούσι

