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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Σημαντικοί όροι: Οικονομικές Καταστάσεις, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, 

Αριθμοδείκτες, Προβλέψεις 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με το προεδρικό διάταγμα 315/1999 ορίστηκε η υποχρέωση των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού να εφαρμόζουν το Διπλογραφικό 

Λογιστικό Σύστημα για την παρακολούθηση της οικονομικής τους δραστηριότητας. 

Παράλληλα, βάσει της Απόφασης 74712/30-12-2010 (Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως Αρ. 2043 Β΄), οι Δήμοι υποχρεούνται να ενημερώνουν με τα 

οικονομικά τους στοιχεία μια κεντρική βάση δεδομένων, προκειμένου να 

αξιολογούνται με τη χρήση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών. Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι 

οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού αντιμετωπίζονται πλέον ως οικονομικές μονάδες και 

αξιολογούνται για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν. Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία επιχειρήθηκε η μελέτη Βιωσιμότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μέσω 

της ανάλυσης και ερμηνείας των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως για 

τα έτη 2011-2015. Η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων οδήγησε στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων αλλά και στον εντοπισμό αδυναμιών, που χρήζουν 

αντιμετώπισης. 



 

VIABILITY STUDY OF THE MUNICIPALITY OF 

ALEXANDROUPOLIS 

 Important terms: Financial Statements, Financial Analysis, Indexes, Predictions 

                                     ABSTRACT 

Presidential Decree 315/1999 established the obligation of the Local Authorities of 

Grade A' to apply the double-entry accounting system for the monitoring of their 

economic activity. At the same time, according to the Decision 74712 / 30-12- 2010 

(Government Gazette No. 2043 B), municipalities are required to update a central 

database with their financial data , in order to be evaluated using specific indexes. It 

is, therefore, clear that Grade A Local Authorities are now treated as economic units 

and evaluated for the results they achieve. In this dissertation, the Viability Study of 

the Municipality of Alexandroupolis was attempted through the analysis and 

interpretation of the Balance Sheets and the Profit and Loss for the years 2011-2015. 

The study of the financial statements led to the drawing of useful conclusions but also 

to the identification of weaknesses that need to be addressed. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ 

1.1 Εισαγωγή 

Οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ως οικονομικές μονάδες, οφείλουν να αποτυπώνουν την 

περιουσιακή τους κατάσταση και τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους σε 

οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες στη συνέχεια θέτουν στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου. Ως ενδιαφερόμενος μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε φορολογούμενος 

πολίτης, οποιοσδήποτε πιστωτής, η κεντρική κυβέρνηση αλλά και όλοι οι 

εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ράλλης, 2015).   

   Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση του Λογιστικού 

Συστήματος που εφαρμόζουν οι Δήμοι, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων, 

που υποχρεούνται να συντάσσουν. 

1.2 Μετάβαση των Δήμων από το Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

Με το Προεδρικό Διάταγμα  315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του 

χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και 

κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)», καθιερώθηκε η χρήση του διπλογραφικού 

συστήματος στους δήμους. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ως υποχρεωτική η εφαρμογή του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου από τους δήμους και τις κοινότητες με έσοδα άνω των 

500 εκατομμυρίων ανά έτος ή με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων κατά την 

τελευταία απογραφή. (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ.315/ 1999, χ.χ.).  

   Έως το 1999 και βάσει του Βασιλικού Διατάγματος 175/1959, οι Ο.Τ.Α. Α΄ 

Βαθμού εφάρμοζαν το Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. Ο Οδηγός για την βήμα 

προς βήμα εφαρμογή του  Διπλογραφικού Συστήματος στους δήμους, τον οποίο 

εξέδωσε το 2000 η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, παρουσιάζει, μεταξύ άλλων,  την κωδικοποίηση των 

διαφορών, μεταξύ του Απλογραφικού και του Διπλογραφικού Συστήματος (Ομάδα 

Διοίκησης Έργου, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

2000). Ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων εξ’ αυτών.  
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1.2.1 Διαφορές μεταξύ Απλογραφικού και Διπλογραφικού 

Λογιστικού Συστήματος 

Η πρώτη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο λογιστικών συστημάτων εντοπίζεται 

στον χρόνο εμφάνισης της υποχρέωσης. Στο Απλογραφικό Σύστημα η υποχρέωση 

συνδέεται με την ενταλματοποίηση, ενώ στο Διπλογραφικό Σύστημα με την 

ολοκλήρωση της παρασχεθείσας υπηρεσίας ή την μεταβίβαση των αγαθών, πράξεις 

που συνοδεύονται από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού του προμηθευτή ή 

τρίτου. Με την ίδια λογική, στο Απλογραφικό Σύστημα ένα έσοδο θεωρείται ότι 

πραγματοποιείται όταν εισπράττεται, ενώ στο Διπλογραφικό όταν παρασχεθεί η 

υπηρεσία ή παραδοθεί το αγαθό. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην πρώτη 

περίπτωση πραγματοποιείται μια μόνο εγγραφή, κατά την  ενταλματοποίηση ή 

είσπραξη, ενώ στην δεύτερη απαιτούνται δύο εγγραφές, η πρώτη με την έκδοση του 

παραστατικού και η δεύτερη με την ταμειακή του τακτοποίηση. Το γεγονός, όμως, 

ότι στο Απλογραφικό Σύστημα τα έσοδα συνδέονται αποκλειστικά με τη χρήση κατά 

την οποία εισπράττονται και αντίστοιχα τα έξοδα με τη χρήση κατά την οποία 

πληρώνονται, υποδηλώνει την αδυναμία του Απλογραφικού Συστήματος να 

διαχωρίσει τις χρήσεις .   

   Βασική διαφορά αποτελεί επίσης η λογική της χρεοπίστωσης, που συναντάται στο 

Διπλογραφικό Σύστημα, όπου υπάρχουν λογαριασμοί (ενδεικτικά πελάτες, 

προμηθευτές, διαθέσιμα ), των οποίων το υπόλοιπο αυξομειώνεται. Στο Απλογραφικό 

σύστημα αντίθετα, το υπόλοιπο των λογαριασμών (εσόδων ή εξόδων) αυξάνεται και 

απαιτείται η τακτική τους συμφωνία. Το ταμειακό υπόλοιπο προκύπτει ως αλγεβρικό 

άθροισμα επιμέρους λογαριασμών, ενώ στο Διπλογραφικό Σύστημα υπάρχει 

λογαριασμός (συγκεκριμένα ο 38), το υπόλοιπο του οποίου συμφωνείται με τα 

χρηματικά διαθέσιμα του ταμείου. 

   Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος, τέλος, επιτρέπει την παρακολούθηση 

των ετήσιων αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των δήμων, μέσω των ομάδων 

λογαριασμών, όπως ορίζεται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ α΄ βαθμού.  

Παράλληλα, μέσω των οικονομικών καταστάσεων, που υποχρεούνται πλέον να 

δημοσιεύουν οι δήμοι, παρέχεται η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης, ανά 

κατηγορία (Ομάδα Διοίκησης Έργου, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, 2000) .  
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1.2.2 Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δήμων: Βασικά στοιχεία του 

τρόπου λειτουργίας του 

Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Κ.Λ.Σ.) των Δήμων, το οποίο εγκρίθηκε με το ΠΔ 

315/1999, διατηρεί, σε σημαντικό βαθμό, στοιχεία του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) του ΠΔ 1123/1980. Περιλαμβάνει τρία ανεξάρτητα 

λογιστικά κυκλώματα. Το πρώτο αποτελείται από τους λογαριασμούς γενικής 

λογιστικής, που αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8, το δεύτερο από τους λογαριασμούς 

τάξεως, που αναπτύσσονται στην ομάδα 10 και το τρίτο αποτελεί η αναλυτική 

λογιστική, που αποτυπώνεται σε λογαριασμούς της ομάδας 9. Όλοι οι παραπάνω 

λογαριασμοί συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να αλληλοεπηρεάζονται 

λογιστικά λογαριασμοί διαφορετικών κυκλωμάτων. Το σύνολο των λογαριασμών 

παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση για την κατάρτιση των προϋπολογισμών αλλά 

και την σύνταξη των βασικών οικονομικών καταστάσεων, του Ισολογισμού και της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Αρβανίτης, 2012 ‧  Ράλλης, 

2015‧ Σακέλλης, 2003).  

   Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Κ.Λ.Σ.) των Δήμων παρουσιάζει βασικές 

ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με το Ε.Γ.Λ.Σ. Οι 

λογαριασμοί αναπτύσσονται στα δύο συστήματα με την ίδια αρχιτεκτονική, 

ταξινομούνται με τα ίδια κριτήρια και λειτουργούν με τις ίδιες αρχές. Οι 

ιδιαιτερότητες όμως των δήμων από τις λοιπές οικονομικές μονάδες, επιβάλλουν τη 

διαφοροποίηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Οι δήμοι, για παράδειγμα, διαθέτουν 

κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία ισχύουν ειδικοί κανόνες αναφορικά 

με την απογραφή και την αποτίμησή τους, καθώς και τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων. Το παραπάνω διαφοροποιεί τους λογαριασμούς του Πάγιου 

Ενεργητικού στα δύο λογιστικά συστήματα.  

   Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις, που οφείλουν να 

συντάσσουν οι δήμοι και  αποτελούν σημαντικά εργαλεία εκτίμησης της οικονομικής 

τους κατάστασης.  
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1.3 Οι Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονται από τους δήμους 

1.3.1 Ισολογισμός 

Ο Ισολογισμός είναι η οικονομική κατάσταση, η οποία αποτυπώνει την οικονομική 

θέση μιας επιχείρησης, και στην περίπτωσή μας ενός δήμου, μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Βασική αρχή του Ισολογισμού αποτελεί η Λογιστική Ισότητα, που 

σημαίνει ότι το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού ισούται με το σύνολο των 

στοιχείων του Παθητικού πλέον της Καθαρής Θέσης.  

   Ως στοιχεία του Ενεργητικού εννοούνται «το σύνολο των οικονομικών αγαθών που 

ανήκουν κατά κυριότητα σε μια οικονομική μονάδα  και των οποίων η τιμή μπορεί να 

προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο» (Καραγιώργος, 2016, σελ.36). Αντίστοιχα, ως 

Παθητικό ορίζονται οι οφειλές της οικονομικής μονάδας προς τρίτους  αλλά και προς 

τον ίδιο τον φορέα. Έτσι, βάσει της Λογιστικής Ισότητας η χρηματοδότηση των 

απαιτήσεων αλλά και των οικονομικών αγαθών που κατέχει μια οικονομική μονάδα, 

εν προκειμένω ένας δήμος, προέρχεται από ίδια κεφάλαια, από ξένα κεφάλαια ή από 

συνδυασμό αυτών των δύο (Καραγιώργος, 2016‧  Λιάπης, 2009). 

1.3.2 Αποτελέσματα Χρήσεως 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως δίνει πληροφορίες για τα αποτελέσματα της 

δραστηριότητας μιας οικονομικής μονάδας, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Συντάσσεται από λογαριασμούς εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών και το 

αποτέλεσμα της κάθε χρήσης επηρεάζει την Καθαρή Θέση και τον Ισολογισμό της 

επιχείρησης (Καραγιώργος, 2016‧  Λιάπης, 2009). 

1.3.3 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 

Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος της κάθε 

χρήσης μαζί με τον Ισολογισμό και τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσεως, στην 

περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων. Δίνει πληροφορίες σχετικές με το 

πώς διατίθεται το αποτέλεσμα της οικονομικής μονάδας και ποιό ποσό μεταφέρεται 

στην επόμενη χρήσης (Καραγιώργος, 2016). 

1.3.4 Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 

Η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης παρουσιάζει το αποτέλεσμα 

που προκύπτει αν από τα λειτουργικά (οργανικά) έσοδα αφαιρεθούν τα λειτουργικά 
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(οργανικά) έξοδα της επιχείρησης. Αποτυπώνεται η εικόνα των δραστηριοτήτων της 

οικονομικής μονάδας, χωρίς τον συνυπολογισμό των έκτακτων εσόδων και εξόδων 

(Καραγιώργος, 2016).  

1.3.5 Προσάρτημα επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως 

Το προσάρτημα επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, το οποίο 

δημοσιεύεται μαζί με τις παραπάνω δύο οικονομικές καταστάσεις, παρέχει πρόσθετες 

και επεξηγηματικές πληροφορίες, που στόχο έχουν να βοηθήσουν κάθε 

ενδιαφερόμενο να κατανοήσει το περιεχόμενό τους και να βγάλει όσο το δυνατό πιο 

ασφαλή συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση της υπό εξέταση οικονομικής 

μονάδας, εν προκειμένω ενός δήμου. Το προσάρτημα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 

περιλαμβάνει (Αρβανίτης, 2012): 

 Αναφορά στον τρόπο, με τον οποίο έγινε η αποτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η 

μέθοδος υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών. 

 Ενδεχόμενες πρόσθετες αποσβέσεις για φορολογικούς λόγους 

 Διαφορές που προέκυψαν στην αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά την 

αποτίμηση των αποθεμάτων ή λόγω υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων 

 Κάθε μεταβολή στα πάγια στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και η 

αιτία της 

 Επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τις συμμετοχές του Δήμου σε άλλες 

επιχειρήσεις 

Οι οικονομικές καταστάσεις των Δήμων διαφέρουν ως προς το περιεχόμενό τους από 

τις αντίστοιχες καταστάσεις των επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται για μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με βασική αποστολή την παροχή υπηρεσιών στους 

πολίτες. Η επίτευξη των στόχων τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια σε 

όρους ποσοτικούς, όπως συμβαίνει με τις επιχειρήσεις, για τις οποίες  βασικός στόχος 

είναι η επίτευξη κέρδους. 

   Γεγονότα, όπως η υιοθέτηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου από τους ΟΤΑ α΄ 

βαθμού με το ΠΔ 315/1999, η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» με τον 

Ν.3852/2010, αλλά και η απόφαση 74712/30-12-2010 ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φυλλ. 2043 
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(ορίζει την υποχρέωση των δήμων να ενημερώνουν μια κεντρική βάση δεδομένων με 

τα οικονομικά τους στοιχεία, προκειμένου να παρακολουθούνται με τη χρήση 

αριθμοδεικτών), αύξησαν  το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη διερεύνηση της 

οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ α΄ βαθμού και οδήγησαν σε ένα σύνολο ερευνών 

με αντικείμενο την οικονομική κατάσταση των δήμων, την οικονομική τους 

βιωσιμότητα και την αυτοτέλειά τους. Πρόκειται για έρευνες που εντοπίζονται στην 

Ελληνική μόνο βιβλιογραφία, και διενεργήθηκαν, ως επί τω πλείστον, στα πλαίσια 

εκπόνησης Πτυχιακών- Μεταπτυχιακών  Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα ερευνών, που σχετίζονται με τη 

διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού . Η τοπική 

αυτοδιοίκηση αποτελεί κύτταρο της κεντρικής εξουσίας και αναμφίβολα η βελτίωση 

της οικονομικής κατάσταση σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση της  οικονομικής κατάστασης συνολικά, σε εθνικό επίπεδο. 

2.2 Συνοπτική παρουσίαση ερευνών 

Η Κατσιαδά (2006), στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική της Εργασία με τίτλο «Η 

απεικόνιση και διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων των Δήμων», περιέγραψε 

αρχικά τις διαφορές μεταξύ Απλογραφικού και Διπλογραφικού Λογιστικού 

Συστήματος και παρουσίασε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δήμων. Στη συνέχεια 

αναφέρθηκε εκτενώς στον Προϋπολογισμό και στις οικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσουν οι δήμοι και παρουσίασε οικονομικούς δείκτες για την μελέτη των 

προαναφερθέντων οικονομικών στοιχείων. Ακολούθως, μελέτησε τις οικονομικές 

καταστάσεις τεσσάρων δήμων (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Περιστερίου και 

Αργυρούπολης), κάνοντας χρήση των αριθμοδεικτών. Οδηγήθηκε σε διαπιστώσεις 

αναφορικά με το ποιά προβλήματα δεν έλυσε το διπλογραφικό σύστημα και 

παρουσίασε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη οικονομική λειτουργία των 

δήμων. 

   Η Μπογαζιώτου (2011), στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική της Εργασία με τίτλο 

«Χρηματοοικονομική διερεύνηση της λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στα 

πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης και εφαρμογής του Προγράμματος 

‘’Καλλικράτης’’: Η περίπτωση των Δήμων Αμπελοκήπων, Ελευθερίου Κορδελιού, 

Ευόσμου, Μενεμένης- Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετών 2005-

2009.», ανέλυσε τη φύση της οικονομικής διαχείρισης  των Ο.Τ.Α., τις αλλαγές που 

επέφερε το Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις μεθόδους ανάλυσης των οικονομικών 

καταστάσεων των δήμων, και παρουσίασε τις αδυναμίες που ανέδειξε η 

χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων υπό εξέταση δήμων. Διαπίστωσε, μεταξύ 

άλλων,  την εξάρτηση των δήμων από τις επιχορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης 
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καθώς και την υψηλή επιβάρυνση των προϋπολογισμών τους από τις δαπάνες 

απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού. Ως ζητούμενο της εφαρμογής του 

Προγράμματος Καλλικράτης η συγγραφέας αναγνώρισε τη λειτουργική αυτοδυναμία 

των δήμων, ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν πιο ενεργό αναπτυξιακό ρόλο. 

   Σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών ο Ράλλης (2006), στο ερευνητικό πεδίο της 

διατριβής του με θέμα «Η αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος των Ο.Τ.Α. 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συγκριτική ανάλυση- Προτάσεις.», 

ασχολήθηκε με τρία επιμέρους αντικείμενα: αρχικά παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία 

μεταξύ των Ο.Τ.Α. της Ε.Ε και της Ελλάδας αναφορικά με την οικονομική 

λειτουργία και οργάνωσή τους, παράλληλα συνέκρινε τη δομή και το περιεχόμενο 

των οικονομικών καταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α., την Αγγλία 

και την Γαλλία και τέλος  αναζήτησε τις επιδράσεις που θα έχει στο περιεχόμενο των 

οικονομικών καταστάσεων των δήμων η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι οικονομικές καταστάσεις των Ο.Τ.Α. στην 

Ελλάδα δεν παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση. Πρότεινε την σύνταξη 

επιπρόσθετων, με σημαντικότερη την «Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Δραστηριοτήτων». Στις προτάσεις του ο συγγραφέας συμπεριέλαβε την επανεξέταση 

του περιεχομένου του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. Κλείνοντας 

παρέθεσε τα σημεία στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, που θα 

επηρεαστούν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

   Ο Αρβανίτης (2012), στην διατριβή του με τίτλο «Λογιστική μεταρρύθμιση και 

αξιολόγηση επιδόσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση», έκανε εκτενή αναφορά στο 

ισχύον Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των δήμων και στην χρηματοοικονομική τους 

αξιολόγηση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στο ερευνητικό σκέλος της διατριβής, 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα 151 δήμων με δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τα 

έτη 2003 και 2004. Διαπιστώθηκε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

εξακολουθεί να τελεί υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του κεντρικού κράτους, το οποίο δεν 

εμφανίζεται πρόθυμο να επιτρέψει την αύξηση των τοπικών φορολογικών εσόδων, 

εμποδίζοντας την ενδυνάμωση της αυτονομίας της. Η χρηματοοικονομική ανάλυση 

απέδειξε ότι οι δήμοι στην Ελλάδα είναι μη αποδοτικοί, με μόνο το 17%  εξ΄αυτών να 

κινείται στα όρια της αποδοτικότητας.  

   Σε επίπεδο πτυχιακών εργασιών συναντώνται επίσης αρκετές, που έχουν ως 

αντικείμενο την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των δήμων.  
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   Η Λώλη (2004), στην Πτυχιακή της Εργασία «Οικονομική ανάλυση των 

ισολογισμών των Ο.Τ.Α. με τη χρήση Αριθμοδεικτών»,  αφού παρουσίασε τους 

αριθμοδείκτες των βασικότερων κατηγοριών, προχώρησε στην ενδεικτική οικονομική 

ανάλυση έξι δήμων (Βοιών, Βόλου, Διδυμοτείχου, Ευρωπού, Θερμαϊκού και 

Κορινού). Από την συγγραφέα της εργασίας προτάθηκε η εύρεση και εφαρμογή 

ειδικών αριθμοδεικτών για την αξιολόγηση της οικονομικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., 

καθώς λόγω της ιδιαιτερότητάς τους (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), έχουν ως 

βασική τους επιδίωξη  την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους στόχων και όχι το 

κέρδος. 

   Ο Αλαμπάνος (2007), στην Πτυχιακή του Εργασία «Ανάλυση Οικονομικών 

Καταστάσεων Ομάδων Ο.Τ.Α., για τις 3 τελευταίες χρήσεις 2003-2005», περιέγραψε 

τις οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, αναφέρθηκε σε αριθμοδείκτες 

διαφορετικών κατηγοριών και ασχολήθηκε με την χρηματοοικονομική ανάλυση 

δείγματος δήμων, λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές παραμέτρους: την κατηγορία των 

δήμων (αγροτικοί, ημιαστικοί, αστικοί) αλλά και το μέγεθός τους (μεγάλοι, μεσαίοι, 

μικροί).  

   Ο Σουερέφ (2010), στην δική του Πτυχιακή εργασία με τίτλο «Ανάλυση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Ο.Τ.Α.», παρουσίασε τα προγράμματα 

«Καποδίστριας Ι» , «Καποδίστριας ΙΙ» και  «ΘΗΣΕΑΣ» ως προσπάθειες επίτευξης 

του άριστου μεγέθους των Ο.Τ.Α. Μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης δύο 

δήμων, ενός μεγάλου (Δήμος Κερκυραίων) και ενός μικρού (Δήμος Μελιτειέων), 

προσπάθησε να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το πώς επηρεάζει το μέγεθος ενός 

δήμου τα οικονομικά του αποτελέσματα. Εντοπίστηκαν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα στους δύο δήμους και τονίστηκε η ανάγκη να υπάρχει σε κάθε 

περίπτωση διαφανής και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων αλλά και 

στελέχωση των υπηρεσιών των δήμων με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. 

   Στο επόμενο κεφάλαιο θα διερευνηθο οι κατηγορίες οικονομικών στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού και των 

Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τα έτη 2011-2015 και 

διαμορφώνουν το οικονομικό του αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2011-2015. 

3.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο καταβάλλεται προσπάθεια κατανόησης του περιεχομένου των 

Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2011-2015, αφού ληφθούν υπόψη και συνδυαστούν οι 

πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις, 

στα προσαρτήματα Ισολογισμών, στις Εκθέσεις Ελέγχου επί των Ισολογισμών των 

ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών και στην οικεία βιβλιογραφία. Αναζητήθηκαν και 

ευρέθησαν Εκθέσεις Ελέγχου, που αφορούν στις χρήσεις 2012, 2013 & 2014. 

(Βαρλάμης,2013‧ Νίκου,2014‧ Βαρλάμης,2015). Οι οικονομικές καταστάσεις που 

αφορούν στη χρήση 2016 δεν ήταν διαθέσιμες κατά το χρόνο συγγραφής της 

παρούσας εργασίας, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής τους. 

   Αρχικά, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν μερικές γενικές πληροφορίες, που θα 

επιτρέψουν στον αναγνώστη να αντιληφθεί το μέγεθος και την λειτουργική οργάνωση 

του δήμου Αλεξανδρούπολης. 

3.2 Γνωριμία με τον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης 

Ο Καλλικρατικός δήμος της Αλεξανδρούπολης δημιουργήθηκε από τη συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης. Έχει έκταση 

1217 τ.χλμ. και πληθυσμό 72.959 κατοίκους, βάσει της απογραφής του 2011 

(wikipedia, τελευταία τροποποίηση 22/08/2017). Ο δήμος Αλεξανδρούπολης 

υποδιαιρείται σε τρείς Δημοτικές Ενότητες: Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και 

Φερών. Η Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει την Δημοτική 

Κοινότητα Αλεξανδρούπολης και τις Τοπικές Κοινότητες Άβαντος, Αισύμης, Κίρκης, 

Μάκρης και Συκορράχης. Η Δημοτική Ενότητα  Τραϊανούπολης απαρτίζεται από τις 

Τοπικές Κοινότητες Άνθειας, Δωρικού, Λουτρού και Νίψης. Τέλος, η  Δημοτική 

Ενότητα Φερών αποτελείται από δύο δημοτικές κοινότητες, Φερών και Πέπλου και 
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από πέντε Τοπικές Κοινότητες, Αρδανίου, Δορίσκου, Καβησού, Πυλαίας και 

Τριφυλλίου.   (ΦΕΚ 1292 ,Απόφαση 45892,  11/08/2010)  

   Με την υπ΄αριθμ. 23720 απόφαση (ΦΕΚ 2927/31-12-2015), περί τροποποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αλεξανδρούπολης, προσδιορίστηκε η 

διάρθρωση των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του δήμου. 

   Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οργανωμένες σε πέντε ενότητες, ως εξής: 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο 

1. Γενικός Γραμματέας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας 

και Διαφάνειας 

4. Νομική Υπηρεσία 

5. Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συμβούλων –Ειδικών Συνεργατών 

6. Αυτοτελές Γραφείο πολιτικής προστασίας- Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής 

Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

7. Αυτοτελές Γραφείο Δια Βίου Μάθησης 

8. Αυτοτελές Γραφείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

9. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

10. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας 

11. Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού- Πολιτισμού- Εθελοντισμού 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες 

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Καινοτομίας και Ανάπτυξης 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
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1. Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασία, Παιδείας και Αθλητισμού 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Υποστήριξης  

1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  

2. Διεύθυνση ΚΕΠ 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης  

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες υπάγονται στις αντίστοιχες Κεντρικές Υπηρεσίες, 

είναι εγκατεστημένες στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων και εξυπηρετούν ανάγκες 

των κατοίκων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Στις Φέρες λειτουργεί 

Γραφείο ΚΕΠ, Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, 

Τμήμα Τεχνικών θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών, Τμήμα Διοικητικών- 

Οικονομικών θεμάτων, Γραφείο Πρωτογενούς Τομέα και Γραφείο Πολιτισμού. Στο 

Αρίστεινο, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, λειτουργούν Γραφείο 

ΚΕΠ, Γραφείο Συντήρησης Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, και τέλος Γραφείο Διοικητικών, 

Οικονομικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη  (ΦΕΚ 2927/31-12-2015, 

23720 απόφαση). 

   Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού και των 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, που είναι τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης τα οποία θα μελετηθούν στη συνέχεια, αποτελεί μια από τις 

αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και 

Αποθήκης.  

Ακολουθεί η παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων. 
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3.3 Ισολογισμοί και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου 

Αλεξανδρούπολης ετών 2011-2015 

Αναζητήθηκαν και δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι Ισολογισμοί και τα Προσαρτήματα 

αυτών για τα έτη 2011-2015 καθώς και οι Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης των 

ετών 2011-2015. Τα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιάζονται στους 

πίνακες 3.1 & 3.2. 

Πίνακας 3.1 

Συγκεντρωτικά στοιχεία Ισολογισμών χρήσεων 2011-2015 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2011 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ 
2.327.269,69 1.895.488,40 2.237.140,95 2.130.646,49 2.349.206,51 2.243.636,42 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

ΙΙ. Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις 
180.201.062,78 179.949.395,82 174.153.895,01 172.701.708,19 178.800.760,70 177.030.477,43 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

και άλλες μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις 

3.914.303,21 3.966.614,14 3.505.669,08 3.556.881,83 3.578.196,19 3.514.764,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 
184.115.365,99 183.916.009,96 177.659.564,09 176.258.590,02 182.378.956,89 180.545.242,13 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
      

Ι.  Αποθέματα 91.775,10 14.868,49 15.503,16 21.514,53 264.945,68 325.226,93 

ΙΙ. Απαιτήσεις 2.598.845,43 1.957.884,37 1.842.359,80 2.601.187,43 2.364.186,27 2.445.674,22 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 8.681,61 8.420,43 8.324,86 8.343,81 7.650,00 4.779,32 

IV. Διαθέσιμα 1.573.888,70 3.275.795,68 4.641.597,65 3.684.924,03 5.298.266.97 6.818.905,28 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 

4.273.190,84 5.256.968,97 6.507.785,47 6.315.969,80 7.935.048,92 9.594.585,75 

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

167.301,61 44.766,40 154.515,00 143.925,73 146.234,91 3.167.375,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) 
190.883.128,13 191.113.233,73 186.559.005,51 184.849.132,04 192.809.447,23 195.550.839,92 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Ι. Κεφάλαιο 19.314.522,91 19.155.662,24 19.155.662,28 19.325.643,74 19.325.643,74 19.364.041,32 

ΙΙ. Διαφορές 
αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων- 

Δωρεές Παγίων 

148.828.278,57 149.267.927,76 145.907.373,52 146.126.746,52 153.740.685,47 153.426.529,63 

ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια 114.916,61 114.916,61 114.916,61 114.916,61 114.916,61 114.916,61 

IV. Αποτέλεσμα εις νέο 
0 -229.445,45 522.366,49 774.905,87 848.787,83 809.564,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 

168.257.718,09 168.309.061,16 165.700.318,90 166.342.212,74 174.030.033,65 173.715.052,00 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 
4. 898.967,39 4. 298.626,01 3.998.308,68 3.960.005,32 4.349.167,01 4.376.685,49 
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Συνέχεια Πίνακα3.1 

Πίνακας 3.2 

Συγκεντρωτικά στοιχεία καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως ετών 2011-2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

     

Έσοδα από πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών 
6.513.570,09 5.533.945,50 5.709.836,02 5.289.301,84 7.031.065,12 

Έσοδα από φόρους- 

εισφορές-πρόστιμα-

προσαυξήσεις 

1.011.504,92 780.201,74 827.633,65 585.287,61 877.311,46 

Τακτικές επιχορηγήσεις 

από κρατικό 

προϋπολογισμό 

28.539.218,88 22.451.026,83 20.129.000,83 23.293.913,98 24.868.039,54 

ΣΥΝΟΛΟ- ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
36.064.293,89 28.765.174,07 26.666.470,50 29.168.503,43 32.776.416,12 

Κόστος παρεχόμενων 

αγαθών και υπηρεσιών 
39.780.605,88 38.452.972,86 32.296.431,71 30.435.150,51 32.660.329,07 

ΜΙΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

-3.716.311,99 -9.687.798,79 -5.629.961,21 -1.266.647,08 116.087,05 

Άλλα έσοδα 

εκμεταλλεύσεως 
955.787,48 1.658.949,05 1.547.390,73 1.601.155,41 805.968,43 

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 
6.719.141,04 6.586.316,93 6.303.314,57 5.243.667,22 5.702.356,89 

Έξοδα λειτουργίας 

δημοσίων σχέσεων 
198.504,12 207.203,28 125.428,93 881.244,20 158.875,23 

ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

-9.678.169,67 -14.822.369,95 -10.511.313,98 -5.790.403,09 -4.939.176,64 

Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έσοδα 
73.735,27 89.587,40 89.679,33 64.027,58 92.832,71 

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 
529.981,08 670.977,47 631.108,02 636.054,55 647.402,23 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

-10.134.415,48 -15.403.760,02 -11.052.742,67 -6.362.430,06 -5.493.746,16 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
     

Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα 
8.694.151,05 8.333.392,39 5.804.884,64 5.644.873,70 5.677.168,63 

ΕΞΟΔΑ 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ι. Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

7.791.359,18 6.882.419,12 11.974.322,37 11.210.682,60 11.210.682,60 11.493.023,71 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
9.453.679,58 10.667.977,79 4.056.034,35 2.104.449,93 1.856.335,01 3.007.295,09 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 

17.245.038,76 17.550.396,91 16.030.356,72 13.315.132,53 13.067.017,61 14.500.318,80 

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

481.403.89 955.149,65 830.021,21 1.231.781,45 1.363.228,96 2.958.783,63 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 
190.883.128,13 191.113.233,73 186.559.005,51 184.849.132,04 192.809.447,23 195.550.839,92 
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Έσοδα προηγούμενων 

χρήσεων 
3.692.337,77 8.147.878,53 6.571.349,71 2.287.966,30 3.639.575,30 

Έσοδα από προβλέψεις 

προηγούμενων χρήσεων 638.039,48 1.081.741,79 539.742,37 534.022,81 72.686,55 

Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 
24.115,67 471.242,94 648.023,70 649.168,38 1.616.872,42 

Έκτακτες ζημιές 5.442,86 0 0 0 0 

Έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων 1.619,36 130.592,80 220.995,77 67.920,62 1.403.405,15 

Προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους 3.088.380,38 805.605,01 741.675,20 1.168.110,96 800.000,00 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
-229.445,45 751.811,94 252.539,38 219.232,79 75.406,75 

Αποσβέσεις 

ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 

10.929.080,05 10.750.086,96 7.434.858,30 7.379.854,52 7.239.156,09 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

-229.445,45 751.811,94 252.539,38 219.232,79 75.406,75 

Συνέχεια πίνακα 3.2 

Τα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία αποτελούν τη βάση για τη μελέτη της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

   Αρχικά θα αναζητηθεί η φύση των οικονομικών στοιχείων, που συνθέτουν τις 

καταστάσεις του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας θα  διαφανούν τα μέσα που κατέχει ο δήμος αλλά και οι λειτουργίες- 

δράσεις του, που δημιουργούν το οικονομικό του προφίλ. 

3.4 Διερεύνηση περιεχομένου Ισολογισμών χρήσεων 2011-2015 

Ξεκινώντας από τους Ισολογισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις  

διαχειριστικές χρήσεις 2011-2015 θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός του περιεχομένου των 

επιμέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού:  

Έξοδα εγκαταστάσεως (Β): Τα ποσά αφορούν, ως επί το πλείστον, σε δαπάνες για 

μελέτες κατασκευής και συμπλήρωσης έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και 

στην αναπόσβεστη αξία λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. 

Πάγιο Ενεργητικό (Γ): Περιλαμβάνει κατά βάση τις Ενσώματες ακινητοποιήσεις και 

τους Τίτλους πάγιας επένδυσης. Οι Ενσώματες ακινητοποιήσεις (Γ.ΙΙ), «…είναι τα 
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υλικά αγαθά που αποκτά ο Δήμος (Ο.Τ.Α.) με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα 

δράσης του κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε 

μεγαλύτερη από ενός έτους» (Ράλλης, 2015 σελ.56). Για την αποτίμηση των Πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, γίνεται ο διαχωρισμός τους βάσει της ημερομηνίας κτήσης 

τους. Συγκεκριμένα, για όσα από αυτά αποκτήθηκαν πριν την 01/01/2000  η αξία 

τους λαμβάνεται από τους πίνακες αντικειμενικών αξιών ή εναλλακτικά υπολογίζεται 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ για αυτά που αποκτήθηκαν μεταγενέστερα, γίνεται 

χρήση του ιστορικού κόστους (Βαρλάμης,2014 ‧ Βαρλάμης,2015). Η παραπάνω 

επισήμανση του ορκωτού ελεγκτή ενισχύει τη διαπίστωση του Ράλλη (2015), ότι οι 

Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων του 

ενεργητικού τους ως οφείλουν,  βάσει του φορολογικού νόμου 2065/1992 (άρθρα 20-

27), ο οποίος προβλέπει την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ανά τετραετία.   

   Ως Τίτλοι πάγιας επένδυσης (Γ.ΙΙΙ), χαρακτηρίζονται οι  συμμετοχές του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης σε Δημοτικές Επιχειρήσεις. Εντύπωση προκαλούν τα υψηλά ποσά 

για προβλέψεις υποτιμήσεων, που σχηματίζονται βάσει των τελευταίων νόμιμων 

ισολογισμών των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Τα ποσά αυτά συνδέονται με την 

υποχρέωση του δήμου να θέσει σε εκκαθάριση δημοτικές, ραδιοφωνικές και 

κοινωφελείς επιχειρήσεις, υποχρέωση που απορρέει από τον Ν.3852/2010, ο οποίος 

αποτελεί τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης (πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Ενδεικτικά, οι υπό εκκαθάριση Δημοτικές 

Επιχειρήσεις ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε. και Δ.ΕΠ.Ε.Α. δημιουργούν συσσωρευμένη υποτίμηση 

ποσού 2.554.805,28€ (Βαρλάμης,2013 ‧ Βαρλάμης2015). 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Δ): Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό συνθέτουν τα 

Αποθέματα, οι Απαιτήσεις, τα Χρεόγραφα και τα Διαθέσιμα. 

Τα Αποθέματα (Δ.Ι), αφορούν στα αναλώσιμα υλικά του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

(γραφική ύλη, ηλεκτρολογικό υλικό, είδη καθαριότητας κ.λ.π.), όπως αυτά 

αποτυπώνονται στην απογραφή, η οποία διενεργείται την 31
η
 Δεκεμβρίου έκαστου 

έτους. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται βάσει της τελευταίας τιμής αγοράς τους. 

   Οι Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (Δ.ΙΙ.1), αφορούν σε 

ανείσπρακτα έσοδα χρηματικών καταλόγων, που βεβαιώθηκαν κατά την τρέχουσα 

χρήση αλλά και κατά τα προηγούμενα έτη. Για τη χρήση 2013 ποσοστό 16,94% των 
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ανείσπρακτων εσόδων αφορούσε καταλόγους, για τους οποίους είχε παρέλθει 

πενταετία από την ημερομηνία βεβαίωσής τους (Νίκου,2014). Σύμφωνα, ωστόσο, με 

την σχετική Έκθεση Ελέγχου το ύψος των προβλέψεων, που διενήργησε ο Δήμος για 

την κάλυψη πιθανών ζημιών από την μη είσπραξή των επισφαλών απαιτήσεων, 

κρίθηκε ως επαρκές, κάτι που διασφαλίζει ότι η εικόνα που δίνεται για τα 

αναμενόμενα έσοδα, πλησιάζει την πραγματικότητα. Αναφορικά με την προθεσμία, 

εντός της οποίας διατηρείται το δικαίωμα των Δήμων της χώρας να βεβαιώσουν 

εισφορές, φόρους τέλη και δικαιώματα, ο Νόμος 4304/2014 (άρθρο 32), τροποποίησε 

τον Α.Ν.344/1968 (άρθρο 2, παρ.1), επιμηκύνοντας την πενταετή αποσβεστική 

προθεσμία στα είκοσι (20) έτη από την λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου 

έλαβε χώρα η οριστική βεβαίωση. Η τροποποίηση αυτή επιβλήθηκε από τη 

διαπιστωμένη δυσκολία των δήμων να συλλέξουν τα ορθά στοιχεία των οφειλετών, 

με αποτέλεσμα την λανθασμένη βεβαίωση των οφειλών τους, ή σε κάποιες 

περιπτώσεις την αδυναμία βεβαίωσής τους (Ράλλης, 2015). 

   Η μη διενέργεια επαρκών προβλέψεων επηρεάζει την αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια 

Κεφάλαια αλλά και τα αποτελέσματα της υπό εξέταση χρήσης. Αυτή η παρατήρηση 

περιλαμβάνεται  στην Έκθεση Ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2014 κατά την 

οποία ο Δήμος δεν πραγματοποίησε συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού 169.687,99€ 

για τις απαιτήσεις του από την αποπληρωμή δανείων των υπό εκκαθάριση Δημοτικών 

Επιχειρήσεων ΑΝ.ΕΤ.Α και Δ.ΕΠ.Ε.Α., (Βαρλάμης,2015). 

   Τα λοιπά χρεόγραφα (Δ.ΙΙΙ.3),αφορούν στην κατοχή μερίδων της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Έβρου, ενώ τα Διαθέσιμα (Δ.ΙΩ)  προέρχονται από την τήρηση 

λογαριασμών όψεως στις Τράπεζες Eurobank, Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, Alpha 

Bank, Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνική Τράπεζα.  

   Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού αφορούν σε εισπρακτέα έσοδα της 

τρέχουσας χρήσης ή σε προπληρωμή μελλοντικών εξόδων (πληρωμή τελών 

κυκλοφορίας, προκαταβολή μισθοδοσιών). 

   Στη διαμόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων (Α), συμμετέχουν οι εξής κατηγορίες 

στοιχείων: το Κεφάλαιο (Ι), οι Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων- Δωρεές παγίων (ΙΙ), τα Αποθεματικά Κεφάλαια (ΙΙΙ) και τα 

Αποτελέσματα εις νέο(IV). 
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   Το Κεφάλαιο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων του Δήμου, των απαιτήσεων και των χρηματικών διαθεσίμων από το 

σύνολο των υποχρεώσεών του (Ράλλης, 2015). 

   Οι Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων αφορούν α) στην αξία μετοχών της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Ε. που παραχωρήθηκαν δωρεάν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά 

τη χρήση του 2009, β) στην αναπροσαρμογή της αξίας της Ανώνυμης εταιρείας 

ΔΗ.Τ.Ε.Α Α.Ε. κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2008 και γ) στην 

αναπροσαρμογή της αξίας των τίτλων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου 

(Βαρλάμης,2013 ‧ Βαρλάμης2015). 

   Οι Επιχορηγήσεις Επενδύσεων αφορούν στις επιχορηγήσεις, που έχει λάβει ο 

Δήμος από προγράμματα (Σ.Α.Τ.Α., Π.Ε.Π., ΘΗΣΕΑΣ κλπ), προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει πάγια στοιχεία του. Σε κάθε χρήση διενεργείται απόσβεση των 

επιχορηγήσεων ανάλογη με την απόσβεση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, που 

έχουν χρηματοδοτηθεί από τις εν λόγω επιχορηγήσεις.  

   Βάσει του ΠΔ 315/99 τα Αποθεματικά Κεφάλαια είναι συσσωρευμένα ποσά, τα 

οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο. Στην περίπτωση του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης για τις χρήσεις 2011-2015 τα Αποθεματικά Κεφάλαια 

περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα Ειδικά αποθεματικά (Α.ΙΙΙ.3), με σταθερό ποσό 

114.916,61€, που αφορά σε διαφορές αποτίμησης της Ανώνυμης Εταιρίας ΔΗΤΕΑ 

ΑΕ, το 2010. 

   Για να υπολογιστούν τα αποτελέσματα εις νέο, αθροίζεται το αποτέλεσμα 

(πλεόνασμα ή έλλειμμα) που προέκυψε έως την προηγούμενη χρήση με το 

αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) της τρέχουσας χρήσης και αφαιρούνται ο φόρος 

εισοδήματος και οι λοιποί, μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος, φόροι. Για 

όλες τις υπό εξέταση χρήσεις, πλην του 2011, ο Δήμος εμφανίζει πλεόνασμα. Το 

2011 είναι η χρήση με την υψηλότερη πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους αλλά και 

με τα υψηλότερα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.  

   Ως Πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα, νοείται η λογιστική μείωση των 

αποτελεσμάτων μιας οικονομικής μονάδας, προκειμένου να καλυφθεί ενδεχόμενος 

κίνδυνος. Στους Ισολογισμούς των ετών 2011-2015 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
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περιλαμβάνονται «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία», καθώς και «Λοιπές Προβλέψεις». Σύμφωνα με τον Ράλλη (2015), οι 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις 

αποζημιώσεις των υπαλλήλων που αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω 

συνταξιοδότησης. Παράλληλα, η πρόσληψη υπαλλήλων με Συμβάσεις Εργασίας 

Αορίστου χρόνου, δημιουργεί την ανάγκη για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης 

Πρόβλεψης, που αναφέρεται στο ποσό των δεδουλευμένων που θα καταβληθούν σε 

επόμενη χρήση. Οι Λοιπές Προβλέψεις αφορούν ως επί το πλείστον το ενδεχόμενο 

αρνητικής (για το Δήμο Αλεξανδρούπολης) έκβασης εκκρεμών δικαστικών 

υποθέσεων. (Βαρλάμης,2013 ‧  Νίκου,2014‧  Βαρλάμης2015).  

   Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν σε δάνεια, τα οποία έχει λάβει ο 

Δήμος  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης με την απόφαση 691/2012, για την οποία έλαβε και τη 

σύμφωνη γνώμη του Γραμματέα της Περιφέρειας, υπερψήφισε την πρόταση περί 

επιμήκυνσης της αποπληρωμής των Δανειακών Συμβάσεων του Δήμου με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, κάνοντας έτσι χρήση των διατάξεων του Ν. 

4093/2012. Στην πράξη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από 01/01/2013 έως 31/12/2015 

πραγματοποίησε πληρωμές μόνο των τόκων. Οι τελευταίες δόσεις, ύψους 125.000€, 

μακροπρόθεσμου δανείου από την Emporiki Bank, με ημερομηνία εξόφλησης εντός 

του 2013, εμφανίζονται στον Ισολογισμό χρήσης 2012 στις Βραχυπρόθεσμες πλέον 

υποχρεώσεις, στην κατηγορία «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση».   

   Ως Βραχυπρόθεσμες χαρακτηρίζονται όλες οι υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλουν να 

εξοφληθούν έως το τέλος της επόμενης χρήσης. Στους Ισολογισμούς των ετών 2011-

2015 του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις απαντώνται 

οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, οι 

διάφοροι πιστωτές (πληρωτέες αποδοχές προσωπικού, υποχρεώσεις προς δικαιούχους 

επιταγών που δεν εμφανίστηκαν κλπ.) και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης, όπως προκύπτει από τις Εκθέσεις Ελέγχου των ετών 2012 και 

2014, είναι συνεπής στην πληρωμή των υποχρεώσεών του προς τη Δ.Ο.Υ. Εντύπωση 

προκαλεί η αύξηση του ποσού των Υποχρεώσεων από Φόρους και Τέλη για τις 

χρήσεις 2014 και 2015. Το γεγονός οφείλεται στην εφαρμογή από 01/01/2014 του Ν. 
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4172/2013, που προβλέπει τη φορολόγηση των ΟΤΑ για εισοδήματα της κατηγορίας 

«Κεφάλαιο». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα μισθώματα, η δωρεάν 

παραχώρηση ακινήτων και οι τόκοι.  (Ράλλης, 2015).  

   Οι Μεταβατικοί λογαριασμοί αφορούν σε έσοδα επόμενων χρήσεων (πχ 

μισθώματα επόμενων χρήσεων, που καταβλήθηκαν στο Δήμο από το Ξενοδοχείο 

Εγνατία ), αλλά και σε πληρωτέα έξοδα τρέχουσας χρήσης. 

Ακολουθεί η διερεύνηση των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης. 

3.5 Διερεύνηση περιεχομένου Καταστάσεων Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως ετών 2011-2015 

Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται η διερεύνηση των δύο συστατικών στοιχείων 

των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσεως, των Εσόδων και των Εξόδων. 

Α. ΕΣΟΔΑ 

Τα έσοδα των Δήμων διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.  

Ως τακτικά χαρακτηρίζονται έσοδα προερχόμενα από (NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 

3463/2006, ΦΕΚ 114/08-06-2006,  άρθρο. 157) : 

Α)Εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

Β) Θεσμοθετημένους πόρους 

Γ) Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 

Δ) Φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές και 

Ε) Τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές  

Πιο συγκεκριμένα, για το δήμο Αλεξανδρούπολης στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως ετών 2011-2015 διακρίνουμε: 

   Τα Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (Ι.1), τα οποία προέρχονται από 

την δραστηριότητα των υπηρεσιών του Δήμου. Σημαντικό τμήμα των εσόδων της 

κατηγορίας αυτής αποτελούν τα τέλη, που πληρώνουν οι πολίτες για την παροχή 
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υπηρεσιών καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού (για την χρήση του 2013 αποτέλεσαν 

το 68,33%  των εσόδων της κατηγορίας).  

   Τα Έσοδα από φόρους- εισφορές- πρόστιμα- προσαυξήσεις (Ι.2), περιλαμβάνουν 

(Ράλλης, 2015):  

α. Τους αυτοτελείς φόρους, οι οποίοι δεν είναι κεντρικά καθορισμένοι και η επιβολή 

τους είναι αποτέλεσμα απόφασης του εκάστοτε Δήμου (π.χ. το τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος). 

β. Τις εισφορές, (όπως η εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 

σχεδίων). 

γ. Τα πρόστιμα. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, τα πρόστιμα 

από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

δ. Τις προσαυξήσεις. Πρόκειται για έσοδα που ο Δήμος αξιώνει από τους πολίτες, 

λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής χρεών.  

   Ως Τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό (Ι.3), 

χαρακτηρίζονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.), που είναι πόροι 

θεσμοθετημένοι και προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αλλά και 

επενδυτικών αναγκών των Ο.Τ.Α. Στην διαμόρφωση του ποσού των Κ.Α.Π. 

συνυπολογίζεται το 21,3%  του συνολικού φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων που εισπράττεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το 12% του 

εισπραχθέντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και το 11,3% των συνολικών 

ετήσιων εισπράξεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ράλλης, 2015). Για 

τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, οι Τακτικές Επιχορηγήσεις αποτελούν το έσοδο με το 

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών (από 

75,48% έως 79,86%, για τις χρήσεις 2011-2015).  

   Τα «Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως» περιλαμβάνουν τις έκτακτες επιχορηγήσεις για 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, τα έσοδα από δωρεές κληρονομιές και 

κληροδοσίες και τέλος τα λοιπά έσοδα (όσα δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες). Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης οι έκτακτες επιχορηγήσεις μετέχουν με 

το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαμόρφωση αυτής της κατηγορίας εσόδου (ενδεικτικά, 
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με 95% στη χρήση 2012, με 97,34% στη χρήση του 2013 και με 95,92% στη χρήση 

2014) . 

   Ως έκτακτα έσοδα χαρακτηρίζονται τα προερχόμενα από (NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 

3463/2006, ΦΕΚ 114/08-06-2006,  άρθρο. 157): 

Α) Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές 

Β) Διάθεση και εκποίηση και γενικά εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων 

Γ) Συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα  

Δ) Από κάθε είδους πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις 

Ε) Οποιαδήποτε άλλη πηγή 

Ως ανόργανα έσοδα χαρακτηρίζονται όσα οφείλονται σε περιστασιακή 

δραστηριότητα του Δήμου (Ράλλης, 2015). 

   Όπως προκύπτει από τα προσαρτήματα των Ισολογισμών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, για τις χρήσεις 2011-2015 το σημαντικότερο έκτακτο και 

ανόργανο έσοδο (με ποσοστό έως 99% της κατηγορίας αυτής των εσόδων), 

αποτελούν οι «Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων» και ακολουθούν τα 

«Έσοδα λόγω απεργίας». 

   Ως «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» νοούνται τα έσοδα, τα οποία ενώ 

εισπράττονται στην υπό εξέταση χρήση, αφορούν σε δραστηριότητες παρελθόντων 

χρήσεων. Αφορούν σε τακτικά έσοδα ( τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  

τέλη ακίνητης περιουσίας, τέλη και δικαιώματα ύδρευσης κ.λ.π.) αλλά και σε 

έκτακτα έσοδα. Παρατηρώντας την πορεία των Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων 

(Π.Ο.Ε.) στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως των ετών 2011-2015, 

διαπιστώνει κανείς ότι το 2012 είναι το έτος με το υψηλότερο ποσό είσπραξης 

Εσόδων Προηγούμενων Ετών  (8.147.878,53€). Το παραπάνω μπορεί να αποδοθεί 

στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/02-02-2012, Αρθρο 3, § 

8), που προβλέπει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς τους Δήμους, την 

απαλλαγή από το 90-100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, αν η 

εξόφληση γίνει εφάπαξ ή σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις. 
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   Τα Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων αφορούν σε προβλέψεις 

προηγούμενων ετών, που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αν για παράδειγμα σε προηγούμενη 

χρήση είχε δημιουργηθεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε, θα αποτυπωθεί ως έσοδο αυτής της 

κατηγορίας. Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2014 στη διαμόρφωση του τελικού 

ποσού της κατηγορίας αυτής, συμβάλλουν οι προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν. 

Β. ΕΞΟΔΑ 

Τα έξοδα διακρίνονται σε Οργανικά και Ανόργανα. Τα Οργανικά έξοδα 

«…αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης και σχετίζονται με τα 

οργανικά έσοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος.» (Ράλλης, 

2015, σ.254). Τα Ανόργανα έξοδα σχετίζονται με περιστασιακές δραστηριότητες του 

Δήμου.  

   Στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

οργανικά είναι τα έξοδα των κατηγοριών «Κόστος παρεχόμενων αγαθών και 

υπηρεσιών», «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» «Έξοδα λειτουργίας δημοσίων 

σχέσεων» και «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα». Στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 

των ΟΤΑ τα οργανικά έξοδα έχουν κωδικό λογαριασμού 60-68. Πρόκειται για τα 

έξοδα «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» (κωδικός 60), «Αμοιβές και έξοδα αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» (κωδικός 61), «Παροχές τρίτων» (κωδικός 62), «Φόροι- Τέλη» 

(κωδικός 63), «Διάφορα έξοδα» (κωδικός 64), «Τόκοι και συναφή έξοδα» (κωδικός 

65), «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

(κωδικός 66), «Παροχές-Χορηγίες-Επιδοτήσεις & Δωρεές (κωδικός 67) και τέλος 

«Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» (κωδικός 68). Προκειμένου να μεταφερθούν οι 

δαπάνες από την κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης στην ορθή 

κατηγορία εξόδου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, απαιτείται η σύνταξη 

φύλλου μερισμού των δαπανών. 

   Τα σημαντικότερα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα, όπως προκύπτει από τα 

προσαρτήματα των Ισολογισμών, αποτελούν, για όλες τις υπό εξέταση χρήσεις, τα 

«Έξοδα χρήσης από διαγραφή απαιτήσεων κατά τρίτων», τα «Φορολογικά πρόστιμα 

και προσαυξήσεις» και οι «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων». 
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   Έκτακτες ζημιές εμφανίζει μόνο η χρήση του 2011. Πρόκειται για ζημιές που 

προήλθαν από εκποίηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων. 

   Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνουν έξοδα από επιστροφές 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και τελών, από τόκους υπερημερίας, από 

οριστικοποιημένους επίδικους φόρους δημοσίου (για τη χρήση 2015 το ποσό από 

οριστικοποιημένους επίδικους φόρους δημοσίου ανέρχεται σε 1.209.765,34€ ποσοστό 

86,20% των συνολικών εξόδων προηγούμενων ετών ).  

   Οι Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους είναι τα έξοδα, τα οποία υπολογίζεται 

ότι θα απαιτηθούν για την κάλυψη ζημιών, όπως οι επισφαλείς απαιτήσεις καθώς και 

η απαξίωση και υποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

   Επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας στοιχείων που 

περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό και την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις χρήσεις 2011-2015. Ακολουθεί η οικονομική 

ανάλυση των προαναφερθέντων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 2011-2015. 

4.1 Εισαγωγή 

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την μέτρηση της αποδοτικότητας μιας 

επιχείρησης. Οι σημαντικότερες μέθοδοι ανάλυσης είναι η συγκριτική μελέτη με τη 

μέθοδο της ποσοστιαίας ανάλυσης και η ανάλυση με βάση τους αριθμοδείκτες 

(Μπατσινίλας & Πατατούκας, 2012). 

4.2 Συγκριτική μελέτη με τη μέθοδο της ποσοστιαίας ανάλυσης 

Η συγκριτική μελέτη με τη μέθοδο της ποσοστιαίας ανάλυσης διακρίνεται σε 

διαχρονική και διαστρωματική. Διαχρονική είναι η σύγκριση των οικονομικών 

στοιχείων της ίδιας επιχείρησης για μια σειρά ετών. Η διαστρωματική σύγκριση 

αφορά στην μελέτη των οικονομικών στοιχείων διαφορετικών επιχειρήσεων του ίδιου 

κλάδου, ώστε να διαπιστωθεί η θέση της υπό εξέταση επιχείρησης μεταξύ των 

ομοειδών επιχειρήσεων (Μπατσινίλας & Πατατούκας, 2012). Για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης θα γίνει με διαχρονική συγκριτική μελέτη. 

   Στην πράξη η διαχρονική σύγκριση των οικονομικών στοιχείων  μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω κάθετης ή οριζόντιας ανάλυσης.  

   Η κάθετη ανάλυση συνίσταται στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

κοινού μεγέθους. Στην κατάσταση κοινού μεγέθους του ισολογισμού, κάθε 

οικονομικό στοιχείο αποτυπώνεται ως ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού ή 

παθητικού. Στην κατάσταση κοινού μεγέθους των αποτελεσμάτων χρήσεως κάθε 

οικονομικό στοιχείο αποτυπώνεται ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της 

χρήσεως (Χατζηνικολάου & Ανδριανόπουλος, 2008). 

   Η οριζόντια ανάλυση απαιτεί την επιλογή ενός έτους ως έτος βάσης, στο οποίο 

αποδίδεται το ποσοστό 100%. Τα στοιχεία όλων των υπολοίπων ετών εκφράζονται 
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ως ποσοστό του έτους βάσης, οδηγώντας στη δημιουργία των «Καταστάσεων Τάσης 

Ποσοστών». Μέσω των καταστάσεων αυτών επιτυγχάνεται η αποτύπωση της τάσης 

στις μεταβολές των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 

της επιχείρησης. 

    Εναλλακτικά, η οριζόντια ανάλυση μπορεί να γίνει μέσω των «Συγκριτικών 

Καταστάσεων Τάσης», στις οποίες οι μεταβολές των στοιχείων μεταξύ των ετών 

αποτυπώνονται τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό μεταβολής 

(Μπατσινίλας & Πατατούκας, 2012). 

4.2.1 Διαχρονική κάθετη ανάλυση Ισολογισμών και Καταστάσεων 

Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 

2011-2015, με χρήση καταστάσεων κοινού μεγέθους. 

Προκειμένου οι πίνακες 3.1 & 3.2 να μετατραπούν σε καταστάσεις κοινού μεγέθους 

θα πρέπει κάθε οικονομικό στοιχείο να αντικατασταθεί από το γινόμενο (Δείκτης  

Κοινού Μεγέθους *100), όπου Δείκτης Κοινού Μεγέθους (Μπατσινίλας & 

Πατατούκας, 2012): 

αναφέρεται οποίο στο Μέγεθος

μέγεθος οικονομικό νοΣυγκρινόμε
Μεγέθους Κοινού Δείκτης               (4.1) 

Έτσι, κάθε στοιχείο του ενεργητικού εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού και κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων ως ποσοστό 

του συνολικού παθητικού. 

Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες 4.1 και 4.2 : 
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Πίνακας 4.1 

Κατάσταση κοινού μεγέθους ισολογισμών ετών 2011-2015 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2011 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
            

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ 1,219 0,992 1,199 1,153 1,218 1,147 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

ΙΙ. Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις 94,404 94,159 93,351 93,428 92,734 90,529 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας 

επένδυσης και άλλες 

μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις 2,051 2,076 1,879 1,924 1,856 1,797 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 96,454 96,234 95,230 95,353 94,590 92,326 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

            

Ι.  Αποθέματα 0,048 0,008 0,008 0,012 0,137 0,166 

ΙΙ. Απαιτήσεις 1,361 1,024 0,988 1,407 1,226 1,251 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 0,005 0,004 0,004 0,005 0,004 0,002 

IV. Διαθέσιμα 0,825 1,714 2,488 1,993 2,748 3,487 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 2,239 2,751 3,488 3,417 4,115 4,906 

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,088 0,023 0,083 0,078 0,076 1,620 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(Β+Γ+Δ+Ε) 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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Συνέχεια πίνακα 4.1 

Από τον πίνακα 4.1 προκύπτει ότι το πάγιο ενεργητικό μετέχει στο σχηματισμό του 

γενικού συνόλου του ενεργητικού των ετών 2011-2015 με υψηλό ποσοστό, 

συγκεκριμένα από 96,45% (κατά τον ισολογισμό έναρξης) έως 92,33% (στον 

ισολογισμό του έτους 2015). Η σταδιακή μείωση του ποσοστού οφείλεται αφενός 

στις αποσβέσεις των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ενσώματες 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

            

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ             

Ι. Κεφάλαιο 10,119 10,023 10,268 10,455 10,023 9,902 

ΙΙ. Διαφορές 

αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων- Δωρεές 

Παγίων 77,968 78,104 78,210 79,052 79,737 78,459 

ΙΙΙ. Αποθεματικά 

Κεφάλαια 0,060 0,060 0,062 0,062 0,060 0,059 

IV. Αποτέλεσμα εις νέο 0,000 -0,120 0,280 0,419 0,440 0,414 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 88,147 88,068 88,819 89,988 90,260 88,834 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 2,566 2,249 2,143 2,142 2,256 2,238 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             

Ι. Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
4,082 3,497 6,419 6,065 5,814 5,877 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
4,953 5,582 2,174 1,138 0,963 1,538 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΓΙ+ΓΙΙ) 9,034 9,183 8,593 7,203 6,777 7,415 

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,252 0,500 0,445 0,666 0,707 1,513 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

(Α+Β+Γ+Δ) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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ακινητοποιήσεις και αφετέρου στα υψηλά ποσά προβλέψεων υποτιμήσεων, που έχουν 

σημειωθεί στους τίτλους πάγιας επένδυσης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπως 

προκύπτει από τα προσαρτήματα των Ισολογισμών, μετέχει σε δημοτικές, 

ραδιοφωνικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίες, βάσει του Ν.3852/2010, 

τέθηκαν υπό εκκαθάριση. Συγκεκριμένα υπό εκκαθάριση τέθηκαν οι εξής 

Επιχειρήσεις: Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.), η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης (ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.), η Αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. «Κομνηνοί», η Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.), η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.), η κοινωφελής Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.) και 

η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.). Καθώς η διαδικασία των 

εκκαθαρίσεων είναι χρονοβόρα, απαιτείται η δημιουργία προβλέψεων υποτίμησης.  

   Τα αποθέματα καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό του κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού, αποδεικνύοντας καλή διαχείριση στην προμήθεια αναλώσιμων υλικών. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 το ύψος των αναλώσιμων υλικών και των 

ανταλλακτικών των παγίων ανήλθε στο ποσό των 1.055.569€, εκ των οποίων την 

31/12 υπήρχαν, ως τελικό απόθεμα, στοιχεία αξίας 21.514€. Στοιχεία αξίας 1.034.055 

αναλώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 (Νίκου, 2014). 

   Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ως ποσοστό επί του Συνολικού Ενεργητικού βαίνει 

αυξανόμενο κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2011-2015. Ξεκινώντας από τον 

ισολογισμό έναρξης διαπιστώνουμε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 

2,24% του συνολικού ενεργητικού, ποσοστό που φτάνει το 4,91% στον ισολογισμό 

της χρήσης 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται, ως επί το πλείστον, στην αύξηση των 

διαθεσίμων (από 0,83% του ενεργητικού σε 3,49%). Η αύξηση των διαθεσίμων 

μπορεί να αποδοθεί στην μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, λόγω της 

εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (υποπαράγραφος Γ.5), που δίνει στους 

δήμους την δυνατότητα επιμήκυνσης των δανειακών συμβάσεων, τις οποίες έχουν 

συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με 

την Απόφαση 691/2012 αιτήθηκε την επιμήκυνση του δανείου κατά δέκα έτη και 

έλαβε περίοδο χάριτος τριών ετών. Για το διάστημα από 01/01/2013 έως 31/12/2015 

πραγματοποίησε πληρωμές τόκων και όχι κεφαλαίου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 
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691/2012. ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.20/2012 ΠΡΑΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ). 

   Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο Δείκτης Κοινού Μεγέθους στα δεδομένα των 

καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης των ετών 2011-2015, προκειμένου όλα τα 

μεγέθη να εκφραστούν ως ποσοστό του κύκλου εργασιών. Προκύπτει ο παρακάτω 

συγκεντρωτικός πίνακας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να έχει 

εικόνα των εσόδων και εξόδων της οικονομική μονάδας, εκφρασμένα ως ποσοστό επί 

του κύκλου εργασιών της. 

 

Πίνακας 4.2 

Κατάσταση κοινού μεγέθους αποτελεσμάτων χρήσης ετών 2011-2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ  

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

          

Έσοδα από πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών  
18,061 19,2384 21,412 18,134 21,452 

Έσοδα από φόρους- εισφορές-
πρόστιμα-προσαυξήσεις 

2,805 2,7123 3,104 2,007 2,677 

Τακτικές επιχορηγήσεις από 

κρατικό προϋπολογισμό 
79,134 78,0493 75,484 79,860 75,872 

ΣΥΝΟΛΟ- ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Κόστος παρεχόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών 

110,305 133,679 121,113 104,343 99,646 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-10,305 -33,679 -21,113 -4,343 0,354 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

2,650 5,767 5,803 5,489 2,459 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
18,631 22,897 23,638 17,977 17,398 

Έξοδα λειτουργίας δημοσίων 
σχέσεων 

0,550 0,720 0,470 3,021 0,485 
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-26,836 -51,529 -39,418 -19,852 -15,069 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 
έσοδα 

0,204 0,311 0,336 0,220 0,283 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 

έξοδα 
1,470 2,333 2,367 2,181 1,975 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-28,101 -53,550 -41,448 -21,813 -16,761 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ           

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

24,107 28,970 21,768 19,353 17,321 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  

10,238 28,325 24,643 7,844 11,104 

Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων 

1,769 3,761 2,024 1,831 0,222 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

0,067 1,638 2,430 2,226 4,933 

Έκτακτες ζημιές 

0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
0,004 0,454 0,829 0,233 4,282 

Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους 
8,564 0,298 2,781 4,005 2,441 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

-0,636 2,614 0,947 0,752 0,230 

Αποσβέσεις ενσωματωμένες 

στο λειτουργικό κόστος 
30,304 37,371 27,880 25,300 22,086 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
-0,636 2,614 0,947 0,752 0,230 

Συνέχεια πίνακα 4.2 

Για τις υπό εξέταση χρήσεις οι τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό 

προϋπολογισμό καταλαμβάνουν ποσοστό 75,484% έως 79,86% του κύκλου εργασιών 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αποτελώντας τη βασική πηγή άντλησης κεφαλαίων. 

   Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το υψηλό κόστος παρεχόμενων αγαθών και 

υπηρεσιών, το οποίο για όλες τις χρήσεις (πλην αυτής του 2015) ξεπερνά τον κύκλο 

εργασιών, οδηγώντας σε αρνητικά μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως. Οι 
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ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις κυμαίνονται, ως ποσοστό, 

μεταξύ 22,086% και 37,371% του κύκλου εργασιών, για τις χρήσεις 2011-2015. 

   Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανέρχονται στο 17,398% έως 23,638% του 

κύκλου εργασιών, με αποτέλεσμα τα μερικά αποτελέσματα να κυμαίνονται μεταξύ     

-15,069% και -51,529%. Τα καθαρά αποτελέσματα εμφανίζουν βελτιωμένη εικόνα, 

λόγω των έκτακτων ανόργανων εσόδων και των εσόδων προηγούμενων χρήσεων, 

που πραγματοποίησε ο δήμος.  

4.2.2 Οριζόντια ανάλυση Ισολογισμών και Καταστάσεων 

Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 

2011-2015, με χρήση έτους βάσης 

Στην οριζόντια ανάλυση με χρήση έτους βάσης τα οικονομικά στοιχεία 

αποτυπώνονται σε συνάρτηση με το επιλεγέν έτος βάσης, στο οποίο δίνεται η τιμή 

100. Στην περίπτωσή μας ως έτος βάσης έχει οριστεί ο ισολογισμός έναρξης την 

01/01/2011 και τα οικονομικά στοιχεία των επόμενων ετών διαιρέθηκαν με τα ποσά 

του έτους βάσης, προκειμένου να εξαχθεί η κατάσταση τάσης ποσοστών 

(Μπατσινίλας & Πατατούκας, 2012).  

Μετά την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης στους ισολογισμούς των ετών 2011-2015 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 4.3  

Κατάσταση τάσης ποσοστών ισολογισμών 2011-2015 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2011 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ 
100,00 81,447 96,127 91,551 100,943 96,406 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
            

ΙΙ. Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις 

100,00 99,860 96,644 95,838 99,223 98,241 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας 

επένδυσης και άλλες 
μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις 

100,00 101,336 89,560 90,869 91,413 89,793 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 

100,00 99,892 96,494 95,733 99,057 98,061 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
            

Ι.  Αποθέματα 100,00 16,201 16,893 23,443 288,690 354,374 

ΙΙ. Απαιτήσεις 100,00 75,337 70,891 100,090 90,971 94,106 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 100,00 96,992 95,891 96,109 88,117 55,051 

IV. Διαθέσιμα 100,00 208,134 294,913 234,129 336,635 433,252 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 

100,00 123,022 152,293 147,805 185,694 224,530 

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

100,00 26,758 92,357 86,028 87,408 1893,213 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(Β+Γ+Δ+Ε) 

100,00 100,121 97,735 96,839 101,009 102,445 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ             

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ             

Ι. Κεφάλαιο 100,00 99,178 99,178 100,058 100,058 100,256 

ΙΙ. Διαφορές 

αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων- Δωρεές 

Παγίων 

100,00 100,295 98,037 98,185 103,301 103,090 

ΙΙΙ. Αποθεματικά 

Κεφάλαια 
100,00 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

IV. Αποτέλεσμα εις νέο 100,00           

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 

100,00 100,031 98,480 98,862 103,431 103,243 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

100,00 87,746 81,615 80,833 88,777 89,339 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             

Ι. Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
100,00 88,334 153,687 143,886 143,886 147,510 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
100,00 112,845 42,904 22,261 19,636 31,811 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(ΓΙ+ΓΙΙ) 

100,00 101,771 92,956 77,211 75,773 84,084 
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Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

100,00 198,409 172,417 255,873 283,178 614,616 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

(Α+Β+Γ+Δ) 

100 100,121 97,735 96,839 101,009 102,445 

Συνέχεια πίνακα 4.3 

Κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 παρατηρείται μείωση των εξόδων εγκατάστασης 

και των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Κατά τα έτη αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν 

νέες επενδύσεις και νέες μελέτες, γεγονός που αποδίδεται στους μειωμένους πόρους 

από επιχορηγήσεις, λόγω της οικονομικής ύφεσης. 

    Όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2014 

(Βαρλάμης, 2015), ο δήμος εφαρμόζει από το 2014 νέους συντελεστές απόσβεσης 

βάσει του Ν. 4172/2013, ο οποίος αντικατέστησε τις διατάξεις του Π.Δ.229/2003. Ως 

εκ τούτου, η αύξηση των εξόδων εγκατάστασης κατά τη χρήση 2014 οφείλεται στους 

νέους συντελεστές απόσβεσης που εφαρμόστηκαν, αλλά και στις νέες πολεοδομικές, 

τοπογραφικές κ.λ.π. μελέτες που εκπόνησε ο Δήμος.  

   Η αύξηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων το έτος 2014 συνδέεται τόσο με την 

προαναφερθείσα τροποποίηση των συντελεστών απόσβεσης, όσο και με νέες  

επενδύσεις σε Γήπεδα και Οικόπεδα, σε Πλατείες – Πάρκα- Παιδότοπους κοινής 

χρήσης, σε Οδούς και Οδοστρώματα κοινής χρήσεως, σε Κτήρια και Τεχνικά έργα, 

σε εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως καθώς και αύξηση του 

διατιθέμενου κονδυλίου για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.  

   Όπως προαναφέρθηκε, ως τίτλοι πάγιας επένδυσης χαρακτηρίζονται οι  συμμετοχές 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Δημοτικές Επιχειρήσεις. Βάσει του Ν. 3852/2010, 

οι δήμοι υποχρεούνται σε εκκαθάριση των δημοτικών, ραδιοφωνικών και 

κοινωφελών επιχειρήσεων. Καθώς πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, ο δήμος 

πραγματοποιεί  προβλέψεις υποτιμήσεων, οι οποίες διαφοροποιούν την αξία των 

συμμετοχών. 

   Οι χρήσεις 2014 και 2015 έκλεισαν με υψηλότερο ποσοστό αποθεμάτων έναντι των 

τριών προηγούμενων, στις οποίες υπήρξε καλύτερη διαχείρισή τους.   
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   Το ποσοστό των απαιτήσεων σε όλες τις χρήσεις 2011-2015 κινείται χαμηλότερα 

από το αντίστοιχο του ισολογισμού έναρξης. Από τις εκθέσεις ελέγχου προκύπτει ότι 

πραγματοποιούνται υψηλά ποσά προβλέψεων για ποσά βεβαιωτικών καταλόγων και 

μη βεβαιωμένων οφειλών, πέραν της πενταετίας. Υπάρχει σύσταση των ορκωτών 

ελεγκτών για εκτίμηση των ποσών που δύνανται να εισπραχθούν και διαγραφή όσων 

η διαδικασία είσπραξης είναι ασύμφορη ή έχει παρέλθει η προθεσμία είσπραξης 

(Βαρλάμης,2013‧ Νίκου,2014 ‧ Βαρλάμης,2015). 

   Τα διαθέσιμα κινούνται σε επίπεδα άνω αυτού του ισολογισμού έναρξης για όλα τα 

έτη 2011-2015. Αν το παραπάνω συνδυαστεί με την μείωση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων κατά τα έτη 2012, 2013 2014 και 2015 καθώς και με την σταθερότητα 

που παρουσιάζουν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά τις ίδιες χρήσεις, θα 

μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις συνδέονται με την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012 και την επιμήκυνσης της αποπληρωμής 

των Δανειακών Συμβάσεων του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Στη συνέχεια γίνεται οριζόντια ανάλυση και παρατίθεται ο πίνακας τάσης με τα 

στοιχεία των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως των ετών 2011-2015. Ως έτος 

βάσης ορίζεται το έτος 2011. 

Πίνακας 4.4:  

Κατάσταση τάσης ποσοστών αποτελεσμάτων χρήσης 2011-2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ  

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

  
 

      

Έσοδα από πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών 
100,000 84,960 87,661 81,204 107,945 

Έσοδα από φόρους- 

εισφορές-πρόστιμα-

προσαυξήσεις 
100,000 77,133 81,822 57,863 86,733 

Τακτικές επιχορηγήσεις 

από κρατικό 
προϋπολογισμό 

100,000 78,667 70,531 81,621 87,136 

ΣΥΝΟΛΟ- ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

100,000 79,761 73,941 80,879 90,883 
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Κόστος παρεχόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών 

100,000 96,663 81,186 76,508 82,101 

ΜΙΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-100,000 -260,683 -151,493 -34,083 3,124 

Άλλα έσοδα 

εκμεταλλεύσεως 
100,000 173,569 161,897 167,522 84,325 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 

100,000 98,023 93,811 78,041 84,867 

Έξοδα λειτουργίας 

δημοσίων σχέσεων 
100,000 104,382 63,187 443,943 80,036 

ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-100,000 -153,153 -108,608 -59,830 -51,034 

Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έσοδα 

100,000 121,499 121,623 86,834 125,900 

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 
100,000 126,604 119,081 120,015 122,156 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-100,000 -151,995 -109,061 -62,780 -54,209 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
          

Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα 
100,000 95,851 66,768 64,927 65,299 

Έσοδα προηγούμενων 

χρήσεων 
100,000 220,670 177,973 61,965 98,571 

Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων 

100,000 169,542 84,594 83,697 11,392 

Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 
100,000 1.954,094 2.687,148 2.691,894 6.704,655 

Έκτακτες ζημιές 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων 
100,000 8.064,470 13.647,106 4.194,288 86.664,185 

Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους 
100,000 26,085 24,015 37,823 25,904 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

-100,000 327,665 110,065 95,549 32,865 

Αποσβέσεις  
ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 
100,000 98,362 68,028 67,525 66,238 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
-100,000 327,665 110,065 95,549 32,865 

Συνέχεια πίνακα 4.4 
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Ο κύκλος εργασιών για όλα τα έτη 2012-2015 είναι χαμηλότερος του 2011, 

διαπίστωση η οποία είναι αναμενόμενη καθώς έχουν μειωθεί τα έσοδα από την 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών (πλην της χρήσης 2015), τα έσοδα από πρόστιμα, 

φόρους και προσαυξήσεις ενώ παράλληλα τα ποσά των τακτικών κρατικών 

επιχορηγήσεων έχουν περιοριστεί λόγω της οικονομικής κατάστασης, στην οποία έχει 

περιέλθει το κεντρικό κράτος. Παράλληλα όμως, καταβάλλεται προσπάθεια για 

μείωση του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών. 

   Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα βαίνουν αυξανόμενα, κυρίως λόγω της διαγραφής 

απαιτήσεων κατά τρίτων, η οποία ειδικά για τη χρήση 2015  ανέρχεται στο ποσό των 

1.494.526,78€ (Προσάρτημα Ισολογισμού 31-12-2015).  

    Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων για τα έτη 2012-2015 είναι πολλαπλάσια των 

αντίστοιχων της χρήσης 2011. Ειδικά για τη χρήση 2015 η αύξηση οφείλεται στους 

«οριστικοποιημένους επίδικους φόρους δημοσίου (πλην φόρου εισοδήματος)» . 

   Κατά τη χρήση 2011 είχαν γίνει υψηλές προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, που 

αφορούσαν στο σύνολό τους σε εκτιμώμενα έξοδα από την οριστική έκβαση 

εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Για τις επόμενες υπό εξέταση χρήσεις, το ύψος 

των συγκεκριμένων προβλέψεων είναι πιο χαμηλό ενώ για τις χρήσεις 2012 και 2014 

τα ποσά των προβλέψεων αφορούν ως επί τω πλείστον στις επισφαλείς απαιτήσεις 

από χρηματικούς καταλόγους.   

   Ακολουθεί η δυναμική ή οριζόντια συγκριτική ανάλυση. Πρόκειται για την 

συγκριτική έρευνα μεταξύ των οικονομικών στοιχείων δύο διαφορετικών κάθε φορά 

χρονικών σημείων μιας οικονομικής μονάδας, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με την βελτίωση ή επιδείνωση της οικονομικής της 

κατάστασης (Χατζηνικολάου & Ανδριανόπουλος, 2008). 

4.2.3 Οριζόντια ή δυναμική συγκριτική ανάλυση Ισολογισμών και 

Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

για τα έτη 2011-2015  

Στην περίπτωση της συγκριτικής οριζόντιας ανάλυσης οι διαφορές των ποσών μεταξύ 

δύο διαδοχικών Ισολογισμών και Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσης 
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αποτυπώνονται σε απόλυτους αλλά και σε σχετικούς αριθμούς. Δημιουργούνται έτσι 

οι «συγκριτικές καταστάσεις τάσης», από τις οποίες μπορεί κανείς να εντοπίσει τους 

παράγοντες  που έχουν βαρύνουσα σημασία στην αποδοτικότητα της οικονομικής 

μονάδας (Μπατσινίλας & Πατατούκας, 2012).  

Ακολουθεί η «συγκριτική κατάσταση τάσης» για τα στοιχεία των Ισολογισμών και 

των Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τα έτη 2011-2015. 
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Πίνακας 4.5: Συγκριτική κατάσταση τάσης Ισολογισμών 2011-2015 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΩΣ 
31-12-2011  

Μ
ΕΤΑ

Β
Ο

Λ
Η

 %
 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟ 31-12-
2011 ΕΩΣ 31-
12-2012 

Μ
ΕΤΑ

Β
Ο

Λ
Η

 %
 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟ 31-12-
2012 ΕΩΣ 31-
12-2013 

Μ
ΕΤΑ

Β
Ο

Λ
Η

 %
 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟ 
31/12/2013 
ΕΩΣ 
31/12/2014 

Μ
ΕΤΑ

Β
Ο

Λ
Η

 %
 

ΜΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟ 
31/12/2014 
ΕΩΣ 
31/12/2015 

Μ
ΕΤΑ

Β
Ο

Λ
Η

 %
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

          Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ -431.781,29 -18,55 341.652,55 18,02 -106.494,46 -4,76 218.560,02 10,26 -105.570,09 -4,49 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                     
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις -251.666,96 -0,14 -5.795.500,81 -3,22 -1.452.186,82 -0,83 6.099.052,51 3,53 -1.770.283,27 -0,99 
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και 
άλλες μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 
52.310,93 1,34 -460.945,06 -11,62 51.212,75 1,46 21.314,36 0,60 -63.431,49 -1,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) -199.356,03 -0,11 -6.256.445,87 -3,40 -1.400.974,07 -0,79 6.120.366,87 3,47 -1.833.714,76 -1,01 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
                    

Ι.  Αποθέματα -76.906,61 -83,80 634,67 4,27 6.011,37 38,78 243.431,15 1.131,47 60.281,25 22,75 
ΙΙ. Απαιτήσεις -640.961,06 -24,66 -115.524,57 -5,90 758.827,63 41,19 -237.001,16 -9,11 81.487,95 3,45 
ΙΙΙ. Χρεόγραφα -261,18 -3,01 -95,57 -1,13 18,95 0,23 -693,81 -8,32 -2.870,68 -37,53 
IV. Διαθέσιμα 1.701.906,98 108,13 1.365.801,97 41,69 -956.673,62 -20,61 1.613.342,94 43,78 1.520.638,31 28,70 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 

983.778,13 23,02 1.250.816,50 23,79 -191.815,67 -2,95 1.619.079,12 25,63 1.659.536,83 20,91 

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
-122.535,21 -73,24 109.748,60 245,16 -10.589,27 -6,85 2.309,18 1,60 3.021.140,71 2.065,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 230.105,60 0,12 -4.554.228,22 -2,38 -1.709.873,47 -0,92 7.960.315,19 4,31 2.741.392,69 1,42 
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Συνέχεια Πίνακα 4.5ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ                     
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                     
Ι. Κεφάλαιο -158.860,67 -0,82 0,04 0,00 169.981,46 0,89 0,00 0,00 38.397,58 0,20 
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων- 

Δωρεές Παγίων 439.649,19 0,30 -3.360.554,24 -2,25 219.373,00 0,15 7.613.938,95 5,21 -314.155,84 -0,20 

ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV. Αποτέλεσμα εις νέο -229.445,45   751.811,94 -327,66 252.539,38 48,35 73.881,96 9,53 -39.223,39 -4,62 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 51.343,07 0,03 -2.608.742,26 -1,55 641.893,84 0,39 7.687.820,91 4,62 -314.981,65 -0,18 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ -600.341,29 -12,25 -300.317,33 -6,99 -38.303,36 -0,96 389.161,69 9,83 27.518,48 0,63 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                     
Ι. Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις -908.940,06 -11,67 5.091.903,25 73,98 -763.639,77 -6,38 0,00 0,00 282.341,11 2,52 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 1.214.298,21 12,84 -6.611.943,44 -61,98 -1.951.584,42 -48,12 -248.114,92 -11,79 1.150.960,08 62,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(ΓΙ+ΓΙΙ) 305.358,15 1,77 -1.520.040,19 -8,66 -2.715.224,19 -16,94 -248.114,92 -1,86 1.433.301,19 10,97 

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
473.745,76 98,41 -125.128,44 -13,10 401.760,24 48,40 131.447,51 10,67 1.595.554,67 117,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 230.105,60 0,12 -4.554.228,22 -2,38 -1.709.873,47 -0,92 7.960.315,19 4,31 2.741.392,69 1,42 
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Πίνακας 4.6: Συγκριτική κατάσταση τάσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011-2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 

31/12/2011 ΕΩΣ 
31/12/2012 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 

31/12/2012 ΕΩΣ 
31/12/2013 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 

31/12/2013 ΕΩΣ 
31/12/2014  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 

31/12/2014 ΕΩΣ 
31/12/2015 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών  -979.624,59 -15,04 175.890,52 3,18 -420.534,18 -7,37 1.741.763,28 32,93 

Έσοδα από φόρους- εισφορές-πρόστιμα-

προσαυξήσεις 
-231.303,18 -22,87 47.431,91 6,08 -242.346,04 -29,28 292.023,85 49,89 

Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό 
προϋπολογισμό 

-6.088.192,05 -21,33 -2.322.026,00 -10,34 3.164.913,15 15,72 1.574.125,56 6,76 

ΣΥΝΟΛΟ- ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -7.299.119,82 -20,24 -2.098.703,57 -7,30 2.502.032,93 9,38 3.607.912,69 12,37 

Κόστος παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών -1.327.633,02 -3,34 -6.156.541,15 -16,01 -1.861.281,20 -5,76 2.225.178,56 7,31 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-5.971.486,80 160,68 4.057.837,58 -41,89 4.363.314,13 -77,50 1.382.734,13 -109,16 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 703.161,57 73,57 -111.558,32 -6,72 53.764,68 3,47 -795.186,98 -49,66 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -132.824,11 -1,98 -283.002,36 -4,30 -1.059.647,35 -16,81 458.689,67 8,75 

Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 8.699,16 4,38 -81.774,35 -39,47 755.815,27 602,58 -722.368,97 -81,97 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
-5.144.200,28 53,15 4.311.055,97 -29,08 4.720.910,89 -44,91 851.226,45 -14,70 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 15.852,13 21,50 91,93 0,10 -25651,75 -28,60 28.805,13 44,99 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 140.996,39 26,60 -39.869,45 -5,94 4.946,53 0,78 11.347,68 1,78 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

-5.269.344,54 51,99 4.351.017,35 -28,25 4.690.312,61 -42,44 868.683,90 -13,65 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα -360.758,66 -4,15 -2.528.507,75 -30,34 -160.010,94 -2,76 32.294,93 0,57 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  4.455.540,76 120,67 -1.576.528,82 -19,35 -4.283.383,41 -65,18 1.351.609,00 59,07 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 443.702,31 69,54 -541.999,42 -50,10 -5.719,56 -1,06 -461.336,26 -86,39 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 447.127,27 1854,09 176.780,76 37,51 1.144,68 0,18 967.704,04 149,07 

Έκτακτες ζημιές -5.442,86 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 128.973,44 7964,47 90.402,97 69,23 -153.075,15 -69,27 1.335.484,53 1.966,24 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους -2.282.775,37 -73,91 -63.929,81 -7,94 426.435,76 57,50 -368.110,96 -31,51 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
981.257,39 -427,66 -499.272,56 -66,41 -33.306,59 -13,19 -143.826,04 -65,60 

Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 981.257,39 -427,66 -499.272,56 -66,41 -33.306,59 -13,19 -143.826,04 -65,60 
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Από τα συγκριτικά στοιχεία προκύπτει η μη τήρηση ενιαίας πολιτικής στη διαχείριση 

των αποθεμάτων κατά η διάρκεια των υπό εξέταση ετών, καθώς παρατηρούνται 

μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των τελικών αποθεμάτων. 

   Οι απαιτήσεις του δήμου αυξήθηκαν τη χρήση του 2013 κατά 758.827,63€ που 

αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 41,19% σε σύγκριση με τα ποσά των απαιτήσεων της 

χρήσης 2012. Η αύξηση των ανείσπρακτων απαιτήσεων είναι αναμενόμενη, λόγω της 

οικονομικής αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Κατά 

τη χρήση 2015 ο δήμος προέβη, κατόπιν σύστασης των ορκωτών ελεγκτών, σε 

διαγραφή απαιτήσεων ύψους 1.494.526,78€, οι οποίες κρίθηκαν ότι δεν δύναται να 

εισπραχθούν. Κατά τη χρήση 2015 παρατηρείται αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων κατά 62% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Πρόκειται για 

υποχρεώσεις από φόρους- τέλη αλλά και για ανεξόφλητα τιμολόγια προς 

προμηθευτές. 

   Η χρήση του 2014 εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα λειτουργίας δημοσίων 

σχέσεων. 

   Τα καθαρά αποτελέσματα μειώνονται σε κάθε χρήση σε σχέση με την 

προηγούμενη. Βέβαια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, ο 

δήμος Αλεξανδρούπολης διενεργεί επαρκείς προβλέψεις για ανείσπρακτα έσοδα από 

απαιτήσεις, για έκτακτους κινδύνους καθώς και για την υποτίμηση των συμμετοχών 

του δήμου σε δημοτικές επιχειρήσεις που τέθηκαν υπό εκκαθάριση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών επί 

των στοιχείων του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι 

μια μέθοδος ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος στους Δήμους επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου των αριθμοδεικτών για 

την χρηματοοικονομική τους ανάλυση. Ενώ τα μεμονωμένα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων μας δίνουν αποσπασματικές πληροφορίες για τα 

οικονομικά ενός δήμου, η χρήση των αριθμοδεικτών δίνει τη σχέση μεταξύ 

διαφορετικών οικονομικών μεγεθών. Η διαχρονική εξέλιξη των τιμών, που 

λαμβάνουν οι αριθμοδείκτες, μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για την 

παρούσα οικονομική θέση της οικονομικής μονάδας, αλλά και να εξάγουμε 

συμπεράσματα για την μελλοντική της πορεία.  

   Ακολουθεί η παρουσίαση των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων αριθμοδεικτών 

(Νιάρχος, 2004). 

5.2 Αριθμοδείκτες ρευστότητας.  

Αναφέρονται στην βραχυχρόνια οικονομική θέση μιας επιχείρησης, εν προκειμένω 

ενός Δήμου, και δίνουν τη σχέση μεταξύ των κυκλοφορούντων στοιχείων και των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Στην πράξη αποτυπώνουν τη δυνατότητά του να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, μέσω της ρευστοποίησης των 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του. Ένας δήμος  θα πρέπει να βρει το 

ιδανικό ύψος κυκλοφορούντων στοιχείων, που θα πρέπει να διατηρεί ώστε, αφενός να 

είναι σε θέση να αποπληρώνει τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές του και αφετέρου να 

μην δεσμεύει μεγάλα ποσά σε μη παραγωγικές επενδύσεις. 

   Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, ο 

αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας και ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας.  
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                                Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας=  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      (5.1.) 

Εκφράζει το βαθμό στον οποίο το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού καλύπτει 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τιμή του δείκτη κοντά στο 2 κρίνεται 

ικανοποιητική. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη και η φύση των στοιχείων 

που συνθέτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό. Πρόκειται, για παράδειγμα, κυρίως για 

άμεσα διαθέσιμα στοιχεία-μετρητά ή μήπως ο δήμος διατηρεί πολλά αποθέματα, που 

η ρευστοποίησή τους θα απαιτούσε χρόνο; Έτσι, αν δύο δήμοι έχουν τον ίδιο δείκτη 

γενικής ρευστότητας δεν εννοείται ότι διαθέτουν την ίδια ρευστότητα,  ούτε ότι είναι 

το ίδιο φερέγγυοι για έναν βραχυπρόθεσμο πιστωτή, καθώς θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και το είδος των στοιχείων που συνθέτουν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό. 

Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας= 

(Κυκλοφορούν ενεργητικό- Αποθέματα)/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    (5.2.)    

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

οικονομικής μονάδας. Ικανοποιητικός κρίνεται ο δείκτης όταν λαμβάνει τιμή 

τουλάχιστον ίση με τη μονάδα. Ιδανικά, θα έπρεπε ο βραχυπρόθεσμος πιστωτής να 

ελέγξει αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των ημερομηνιών είσπραξης των απαιτήσεων με 

τις ημερομηνίες εξόφλησης των υποχρεώσεων του δήμου, κάτι που στην πράξη είναι 

πολύ δύσκολο. 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας = 

                                 Διαθέσιμα/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                      (5.3.) 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει σε ποιο βαθμό τα διαθέσιμα επαρκούν για την κάλυψη των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεών της οικονομικής μονάδας. Ιδανική τιμή του δείκτη 

θεωρείται η 0,5 (Μπατσινίλας & Πατατούκας, 2012). 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω τρεις σχέσεις στα οικονομικά στοιχεία του δήμου 

Αλεξανδρούπολης, προκύπτει ο παρακάτω συγκεντρωτικός πίνακας: 
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Πίνακας 5.1 

Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμοδεικτών ρευστότητας 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης 
Γενικής 

Ρευστότητας 
0,49 1,60 3,00 4,27 3,19 

Δείκτης 
Ειδικής 

Ρευστότητας 
0,49 1,60 2,99 4,13 3,08 

Δείκτης 
Ταμειακής 

Ρευστότητας 
0,31 1,14 1,75 2,85 2,27 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, οι τιμές των δεικτών είναι πολύ καλές, 

για τις χρήσεις 2013, 2014 & 2015. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται με την 

προαναφερθείσα εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012, βάσει των οποίων ο 

δήμος Αλεξανδρούπολης επιμήκυνε την αποπληρωμή των δανειακών του Συμβάσεων 

με το Τ.Π.&Δ., και έλαβε περίοδο χάριτος τριών ετών για τις χρήσεις 2013-2015. Το 

παραπάνω επηρέασε το ύψος το βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά και το ύψος 

των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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Διάγραμμα 5.1 

Αριθμοδείκτες ρευστότητας χρήσεων 2011-2015 

 

 

Από το διάγραμμα 5.1 προκύπτει ότι οι δείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας 

σχεδόν ταυτίζονται, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο δήμος διατηρεί σε γενικές γραμμές 

μικρές ποσότητες αποθεμάτων. 

   Συμπερασματικά, οι δείκτες ρευστότητας αντικατοπτρίζουν την δυνατότητα του 

δήμου Αλεξανδρούπολης, να καλύπτει με άνεση τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

κάνοντας χρήση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

5.3 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας.  

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την αποτελεσματική ή μη χρήση των περιουσιακών στοιχείων 

μιας οικονομικής μονάδας, εν προκειμένω ενός δήμου. Η αποτελεσματικότητα 

συνήθως κρίνεται σε συνάρτηση με τις πωλήσεις. Θα παρουσιαστούν ο 

αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων και ο αριθμοδείκτης ταχύτητας 

κυκλοφορίας ενεργητικού. 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων= 

                              Καθαρές Πωλήσεις/ Απαιτήσεις                ( 5.4) 

 

Ο αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές εισπράττονται κατά τη διάρκεια μιας 

λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της υπό εξέταση μονάδας. Όσο υψηλότερος είναι ο 

δείκτης τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να προκύψουν ζημιές από ανείσπρακτες 

απαιτήσεις.  

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού= 

                                 Καθαρές Πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού                       (5.5) 

 

Ο αριθμοδείκτης δείχνει το βαθμό αξιοποίησης του ενεργητικού, προκειμένου να 

αυξηθούν οι πωλήσεις της οικονομικής μονάδας. Εξάγονται συμπεράσματα σχετικά 

με το αν υφίσταται υπερεπένδυση κεφαλαίων σε συνάρτηση με το ύψος των 

πωλήσεων. Ο δείκτης επηρεάζεται από τη μέθοδο αποσβέσεων που ακολουθεί η 

οικονομική μονάδα. Απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία του, καθώς οι πωλήσεις 

εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές ενώ τα περιουσιακά στοιχεία σε τιμές κτήσης 

(Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2006). Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο 

αποτελεσματικά έχουν αξιοποιηθεί τα στοιχεία του ενεργητικού. 

   Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι  αριθμοδείκτες δραστηριότητας, όπως αυτοί 

εξάγονται από τα οικονομικά στοιχεία των δήμων, διαφοροποιούνται από τους 

αντίστοιχους μιας ιδιωτικής επιχείρησης, καθώς ο σκοπός λειτουργίας των δήμων δεν 

εντοπίζεται στην επίτευξη κέρδους από την πώληση αγαθών, αλλά κυρίως στην 

παροχή υπηρεσιών, που θα ικανοποιούν τους πολίτες. Είναι ενδεικτικό, ότι στις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης του δήμου Αλεξανδρούπολης, οι τακτικές 

επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό συμμετέχουν με το μεγαλύτερο 

ποσοστό στον σχηματισμό του κύκλου εργασιών.  

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω δύο σχέσεις προκύπτει ο παρακάτω συγκεντρωτικός 

πίνακας:  
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Πίνακας 5.2 

Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμοδεικτών δραστηριότητας 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης 
ταχύτητας 
εισπράξεως 
απαιτήσεων 

18,42 15,61 10,25 12,34 13,40 

Δείκτης 
ταχύτητας 
κυκλοφορίας 
ενεργητικού 

0,19 0,15 0,14 0,15 0,17 

 

Για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015 ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων  

λαμβάνει χαμηλότερη τιμή, σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες χρήσεις, λόγω της 

αύξησης των απαιτήσεων. Οι τιμές του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

είναι χαμηλές για όλες τις υπό εξέταση χρήσεις, το ενεργητικό του επομένως δεν 

αξιοποιείται αποτελεσματικά. 

Διάγραμμα 5.2. 

Αριθμοδείκτες  δραστηριότητας χρήσεων 2011-2015 
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Από το διάγραμμα προκύπτει η προαναφερθείσα μη αξιοποίηση των στοιχείων του 

ενεργητικού. Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού είναι σταθερά πολύ 

χαμηλός για τις χρήσεις 2011-2015.  

   Το 2013 ήταν η χρήση με τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών και το υψηλότερο ποσό 

απαιτήσεων, κάτι που αποτυπώνεται στο διάγραμμα, καθώς ο δείκτης εισπράξεως 

απαιτήσεων λαμβάνει για τη χρήση 2013 τη χαμηλότερη τιμή (10,25).  

5.4 Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων. 

 Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται στη μορφή των κεφαλαίων που χρηματοδοτούν μια 

οικονομική μονάδα, εν προκειμένω έναν δήμο. Η χρηματοδότηση δύναται να 

υλοποιηθεί  από ίδια κεφάλαια ή μέσω δανεισμού (ξένο κεφάλαιο). Το ποσοστό που 

συμμετέχει η κάθε μορφή κεφαλαίου στη χρηματοδότηση της επιχείρησης, αποτελεί 

βασικό κριτήριο αξιολόγησης της οικονομικής της κατάστασης και της 

φερεγγυότητάς της.  

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων: 

  Αριθμοδείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια= 

                                    Ίδια Κεφάλαια/ Ξένα Κεφάλαια                               (5.6) 

 

Χρησιμοποιείται για να εντοπιστεί η περίπτωση υπερδανεισμού της οικονομική 

μονάδας- δήμου. Τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας δηλώνει ότι τα ίδια 

κεφάλαια είναι περισσότερα αυτών, με τα οποία συμμετέχουν οι πιστωτές της. 

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια= 

                                  Ίδια Κεφάλαια/ Καθαρά Πάγια   (5.7) 

Με τον δείκτη αυτό διαπιστώνεται η πηγή χρηματοδότησης των παγίων στοιχείων 

μιας επιχείρησης. Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι για την χρηματοδότηση των πάγιων στοιχείων έχουν χρησιμοποιηθεί 

και ξένα κεφάλαια. 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω σχέσεις στα οικονομικά στοιχεία του δήμου 

Αλεξανδρούπολης προκύπτουν τα παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία: 
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Πίνακας 5.3 

Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης 

ιδίων προς 

ξένα 

κεφαλαια 

9,59 10,34 12,49 13,32 11,98 

Δείκτης 

ιδίων 

κεφαλαίων 

προς πάγια 

0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 

 

 

 

Διάγραμμα 5.3 

Αριθμοδείκτες  διάρθρωσης κεφαλαίων χρήσεων 2011-2015 

 

Από τις τιμές που λαμβάνουν οι δείκτες προκύπτει ότι ένα μικρό τμήμα των παγίων 

έχει χρηματοδοτηθεί από ξένα κεφάλαια, ενώ και ο δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια 

λαμβάνει υψηλές τιμές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης αποτελεί διαδεδομένη τεχνική πρόβλεψης 

των τιμών μιας εξαρτημένης μεταβλητής, σε συνάρτηση με τις τιμές που λαμβάνει 

μια ανεξάρτητη μεταβλητή (Σαραφόπουλος, Σημειώσεις Στατιστικής ΔΠΜΣ «Τοπική 

και περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», Εξάμηνο Χειμερινό 2016-2017).  

   Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η πρόβλεψη στοιχείων, που περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, από τα 

Αποτελέσματα Χρήσεως έχουν επιλεγεί τα στοιχεία: Έσοδα από πώληση Αγαθών και 

υπηρεσιών, Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις, Τακτικές 

επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό και Έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Από 

τον Ισολογισμό έχουν επιλεγεί τα στοιχεία: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και 

Διαθέσιμα. 

6.2  Πρόβλεψη στοιχείων Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

6.2.1 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

Για την εύρεση της πιο αντιπροσωπευτικής εξίσωσης γραμμικής παλινδρόμησης, 

εφαρμόστηκαν εναλλακτικές γραμμές τάσεις, καθώς η απλή εξίσωση της ευθείας δεν 

αποτελεί αξιόπιστο μοντέλο (συντελεστής προσδιορισμού R
2
 =0,0293). Η 

πολυωνυμική γραμμή τάσης, δεύτερης σειράς, αποτελεί μοντέλο πιο αξιόπιστο με R
2
 

=0,8161. Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ. 
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Διάγραμμα 6.1: Πρόβλεψη εσόδων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

 

Η εφαρμογή της εξίσωσης  y=346,17x
2
-1998x+8201,6 δίνει για τα έτη 2016,2017, και 

2018 (έτη 6,7, και 8 αντίστοιχα), τις παρακάτω τιμές πρόβλεψης, οι οποίες έχουν 

τάση ανοδική: 

Πίνακας 6.1: Πρόβλεψη Εσόδων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών για τα έτη 

2016, 2017,2018 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ (€) 

2016 8.675.720 

2017 11.177.930 

2018 14.372.480 

 

6.2.2 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 

Για την πρόβλεψη αυτής της κατηγορίας των εσόδων απορρίφθηκαν, ως μη αξιόπιστα 

μοντέλα, η απλή εξίσωση ευθείας με R
2
= 0,222, καθώς και η πολυωνυμική εξίσωση 
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δεύτερης σειράς με R
2
=0,645. Η πολυωνυμική τρίτης σειράς έχει συντελεστή 

προσδιορισμού R
2
=0,7133. 

Διάγραμμα 6.2: Πρόβλεψη Εσόδων από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-

προσαυξήσεις 

 

και η εφαρμογή της δίνει τις παρακάτω τιμές πρόβλεψης για τα έτη 2016 και 2017: 

Πίνακας 6.2: Πρόβλεψη Εσόδων από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 

για τα έτη 2016, 2017 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ (€) 

2016 1.413.858 

2017 2.461.799 

Το μοντέλο δέχεται ότι η έντονα ανοδική τάση των τιμών θα συνεχιστεί για τις 

επόμενες δύο χρήσεις, σενάριο υπερβολικά αισιόδοξο. 

6.2.3 Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 

Για την κατηγορία αυτή των εσόδων απορρίφθηκε η απλή εξίσωση ευθείας 

(R
2
=0,1079). Για την πρόβλεψη των τιμών χρήσεων 2016,2017,2018 θα 
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χρησιμοποιηθεί η πολυωνυμική γραμμή τάσης δεύτερης σειράς, για την οποία 

R
2
=0,8984. 

Διάγραμμα 6.3: Πρόβλεψη Εσόδων από τακτικές επιχορηγήσεις κρατικού 

προϋπολογισμού 

  

Από την εφαρμογή της εξίσωσης προκύπτουν οι παρακάτω τιμές, οι οποίες 

περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 5.3: 

Πίνακας 6.3: Πρόβλεψη Εσόδων από τακτικές επιχορηγήσεις κρατικού 

προϋπολογισμού για τα έτη 2016,2017,2018 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ (€) 

2016 32.310.800 

2017 42.066.100 

2018 54.794.400 

Βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου,  η  ανοδική τάση των τιμών θα συνεχιστεί. 
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6.2.4 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Στην κατηγορία αυτή των οικονομικών στοιχείων η απλή εξίσωση γραμμής αποτελεί 

αξιόπιστο μοντέλο για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών, καθώς ο συντελεστής 

προσδιορισμού λαμβάνει ικανοποιητική τιμή (R
2
=0,7345). 

Διάγραμα 6.4: Πρόβλεψη Εξόδων διοικητικής λειτουργίας 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις προβλέψεις για τα έτη 2016,2017,2018.  

Πίνακας 6.4: Πρόβλεψη Εξόδων διοικητικής λειτουργίας για τα έτη 

2016,2017,2018 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ (€) 

2016 5.098.080 

2017 4.760.460 

2018 4.422.840 
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Οι τιμές αναμένεται ότι θα έχουν πτωτική τάση, το οποίο, αν επιβεβαιωθεί, 

αποδεικνύει την προσπάθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης για μείωση του κόστους 

λειτουργίας του. 

6.3 Πρόβλεψη στοιχείων Ισολογισμού 

6.3.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

Προκειμένου να βρεθεί η καταλληλότερη εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης για την 

πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των ενσώματων ακινητοποιήσεων, εφαρμόστηκαν 

εναλλακτικές γραμμές τάσης: η απλή γραμμική με R
2
=0,1264, η πολυωνυμική 2

ης 

σειράς με R
2 

=0,5177, η πολυωνυμική  3
ης

 σειράς με R
2 

=0,5182. Με δεδομένο ότι δεν 

λήφθηκε σε καμμιά περίπτωση ικανοποιητικός συντελεστής προσδιορισμού,  

θεωρούμε ότι δεν είναι αξιόπιστη η πρόβλεψη βάσει των παραπάνω μοντέλων. 

Διάγραμμα 6.5.: Πρόβλεψη Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 

 

6.3.2 Διαθέσιμα 

Για την πρόβλεψη των διαθεσίμων η απλή εξίσωση ευθείας αποτελεί αξιόπιστο 

μοντέλο με R
2
= 0,8619.  
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Διάγραμμα 6.6: Πρόβλεψη Διαθεσίμων 

 

Η γραμμή τάσης είναι ανοδική και οι αναμενόμενες τιμές περιλαμβάνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6.5: Πρόβλεψη Διαθεσίμων 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ (€) 

2016 7.349.170 

2017 8.244.480 

2018 9.139.790 

 

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των χρήσεων, για τις οποίες έχουν ληφθεί τα 

οικονομικά στοιχεία, η πρόβλεψη των παραπάνω μεγεθών δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

ιδιαίτερα ασφαλής, καθώς στη διαμόρφωση του ύψους των στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2011-2015, συνέβαλλαν έκτακτα γεγονότα, 

τα οποία παρουσιάστηκαν στα πλαίσια και της παρούσας εργασίας και τα οποία 
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ενδέχεται να μην επαναληφθούν στο μέλλον (ενδεικτικά: Εκκαθαρίσεις δημοτικών 

επιχειρήσεων βάσει του Ν.3852/2010, Παροχή περιόδου χάριτος στην αποπληρωμή 

των μακροπρόθεσμων δανείων βάσει του Ν.4093/2012). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η μελέτη των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανέδειξε την 

προσπάθεια του Δήμου για ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, 

σύμφωνα με το ΠΔ 315/1999 « Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». 

   Η διενέργεια επαρκών προβλέψεων για την υποτίμηση των συμμετοχών, αλλά και 

την κάλυψη ζημιών που θα προκύψουν από κινδύνους, έκτακτους και μη, παρέχει 

μεγαλύτερη αξιοπιστία στα παρεχόμενα οικονομικά στοιχεία. 

   Η μελέτη ωστόσο των στοιχείων ανέδειξε σημαντικά προβλήματα, που συνδέονται, 

ως επί το πλείστων, με την εξάρτηση του Δήμου από τις κρατικές επιχορηγήσεις. 

Είναι ενδεικτικό ότι οι τακτικές επιχορηγήσεις καταλαμβάνουν, για τις υπό εξέταση 

χρήσεις, ποσοστό 75,48 % έως 79,86% του κύκλου εργασιών του Δήμου. Θα πρέπει 

να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης του ύψους των ιδίων εσόδων. 

   Η αύξηση των ανείσπρακτων απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, που 

περιορίζει τα ίδια έσοδα του δήμου. Θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

επιβολής δημοτικών φόρων και τελών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με 

εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες των 

πολιτών.    

   Αποτελεί θετικό στοιχείο ότι καταβάλλεται προσπάθεια μείωσης των εξόδων 

λειτουργίας. Η πρόβλεψη που διενεργήθηκε έδειξε ότι αναμένεται πτωτική τάση για 

τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018. 

   Η ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών έδειξε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 

καλύπτει με άνεση τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, κάνοντας χρήση των 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Παράλληλα όμως, ο χαμηλός δείκτης 
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ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού αποδεικνύει ότι τα στοιχεία του ενεργητικού του 

δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά. 

   Από την Κατάσταση Κοινού Μεγέθους στοιχείων Ισολογισμών χρήσεων 2011-2015 

προκύπτει ότι το πάγιο ενεργητικό αποτελεί ποσοστό 92,33% έως 96,45% επί του 

συνόλου του ενεργητικού. Η αποδοτική αξιοποίηση των περιουσιακών αυτών 

στοιχείων του Δήμου θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για αύξηση των ιδίων 

εσόδων. Χρηματοδοτικά εργαλεία  όπως οι Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα και η 

χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) μπορούν, εφόσον χρησιμοποιηθούν ορθά, να 

αποδώσουν σημαντικά έσοδα. Η συνεργασία με Δήμους, που έχουν σχετική εμπειρία 

κρίνεται επίσης ως χρήσιμη. 

   Η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης, όπως και οι λοιποί δήμοι της χώρας, καλείται να ανταποκριθεί 

στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών, έχοντας μειωμένους πόρους. Η αναζήτηση 

καλών πρακτικών καθώς και νέων προτάσεων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα μπορούσε να αποτελέσει 

αντικείμενο μελλοντικής μελέτης και έρευνας.  
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«ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(Βάσει των διατάξεων του Π.Δ.  315/99,όπως ισχύει) 

            

    

 

 

 

1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 1  Π.Δ.  

315/99: 

Μέθοδοι αποτίμησης και 

υπολογισμού αποσβέσεων, 

προβλέψεων &  συναλλαγ- 

ματικών διαφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.2 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από τις 

βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης. Εφαρ-

μογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

 

3. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 3 Π.Δ.  

315/99: 

Αποσβέσεις παγίων στοι-

 

 

 
1. α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 

όπως κατά περίπτωση ορίζει το Π.Δ. 315/1999, πλέον 

αξίας βελτιώσεων προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων. 

   β) Οι συμμετοχές στις Δημοτικές επιχειρήσεις 

αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλην της 

περίπτωσης της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) για την οποία 

διενεργήθηκε από το 2009 πρόβλεψη υποτίμησης ύψους 

2.074.805,28 € επί του μετοχικού της κεφαλαίου 

ονομαστικής αξίας 2.074.805,28 €.   

   γ) Στη χρήση 2011 σχηματίστηκαν οι εξής 

προβλέψεις υποτίμησης τίτλων Πάγιας Επένδυσης βάσει 

των τελευταίων νόμιμα συνταγμένων ισολογισμών των 

δημοτικών επιχειρήσεων που είχαμε στην διάθεσή μας 

κατά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού του 

δήμου :   

ΤΙΕΔΑ ΑΕ                        -15.540,26 € 

ΔΗΜ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε.                   -5.814,89 € 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε               -3.157,35 € 

Συνολική πρόβλεψη 2011          -24.512,50 € 

 

2. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης ούτε έγινε εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

 

 

     

 

 

3. α) Οι αποσβέσεις των  πάγιων στοιχείων για την 

χρήση 2011 αναλυτικά είναι οι εξής: 

 

   Λογ/μός                 Αποσβ. 

   Παγίου                  Χρήσης 
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χείων και διαφορές στην 

Αποτίμηση των συμμετο- 

χών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.4 Π.Δ. 

315/99: 

Πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

5.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501περίπτ.5 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές υποτίμησης κυ- 

κλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού. 

 
 

6. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 6 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές αποτίμησης  

αποθεμάτων. 

 

 

7.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.7  Π.Δ. 

315/99:  

Συναλλαγματικές διαφο-

ρές & λογιστικός χειρι-

σμός τους. 

 

 

8.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 8 Π.Δ. 

315/99: Συμμετοχές. 

    11               €  4.970.131,15 

    12               €    335.837,21 

    13               €    579.160,84 

    14               €    606.563,60 

    16               €    750.234,54 

    17               €  3.687.152,71 

  ΣΥΝΟΛΟ             € 10.929.080,05 

 

 

    β) Το υπόλοιπο διαφορών αποτίμησης συμμετοχών 

στην τρέχουσα αξία τους κατά την 31/12/2011 

ανέρχεται σε € 99.376,35 και αφορά την Ανώνυμη 

Εταιρεία ΤΙΕΔΑ Α.Ε.. 

 

 

 

 

4.Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

 
 

 
 

5. Δεν υπάρχουν  διαφορές  υποτίμησης   κυκλοφο-

ρούντων στοιχείων ενεργητικού. 

 

 

 

 

 
 

6. Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης  αποθεμάτων. 

 

 

 

 

 

 
7.Δεν υπάρχουν Συναλλαγματικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ο Δήμος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 

παρακάτω  επιχειρήσεων ως εξής:                                              

                        ΠΟΣΟ           ΠΟΣΟΣΤΟ   
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9.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 9 Π.Δ. 

315/1999: 

ΑΣΤ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤ.    €    26.738,81      100,00%  

Δ.ΕΠ.Ε.Α.          € 2.074.805,28      100,00% 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.         € 2.225.096,50      100,00% 

Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.       €   100.000,00      100,00% 

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.         €   100.000,00      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.       €    13.793,10      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.       €   278.796,77      100,00% 

ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ. €    50.000,00      100.00%  

ΚΟΙΝ.ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΤΡΑΙ.€   118.041,09      100.00%   

ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε.       €   480.000,00       98,77% 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.    €    11.460,00        1,25% 

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.    €   851.000,00      100,00% 

ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. €   144.390,40       29,41%  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€    94.100,00       12,14% 

ΣΥΝΟΛΟ             € 6.568.221,95 
 

  Από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει 

στην έκδοση τίτλων οι ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε., Ε.Δ.Ε.Χ.Υ 

Α.Ε.,ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

   Ο πίνακας κατεχόμενων –από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης- τίτλων των επιχειρήσεων αυτών έχει 

ως ακολούθως: 

                Τεμ.    Ονομαστ.      Τρέχουσα 

                        αξία/τεμ      αξία/τεμ. 

ΑΝ.ΕΤ.Α.      16.000    € 30,00       €  0,000 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ.       382    € 30,00       €  0,086 

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤ/ΚΗ   2.464    € 58,60       € 32.270  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.     1.882    € 50,00       € 24.330  
 
 

             Ονομαστική     Προβλέψεις     Τρέχουσα   

                Αξία        Υποτίμησης        Αξία  

ΑΝ.ΕΤ.Α.   € 480.000,00  € 480.000,00    €      0,00 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. €  11.460,00  €  11.427,12    €     32,88  

ΔΗΜ/ΤΙΚΗ   € 144.390,40  €  49.555,15    € 79.520,00 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.  €  94.100,00  €  48.309,92    € 45.790,08  

           €      729.950,40  € 589.292,19   € 125.342,96 
 
 

  Η συμμετοχή στην Τ.Ι.Ε.Δ.Α.. αναλύεται ως εξής:  

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο  :  € 851.000,00 

Οφειλόμενο    Κεφάλαιο  :  €  13.386,69 

Συνολική      Συμμετοχή :  € 864.386,69 

  Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις η συμμετοχή του Δήμου 

έχει λάβει χώρα με την μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων από τον Δήμο σε αυτές. 

 

 

 

 

9. α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών κατά 

την 31/12/11: 
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Μακροπρόθεσμες υποχρε-

ώσεις άνω των 5 ετών και 

υποχρεώσεις που κα-

λύπτονται με εμπράγ-

ματες ασφάλειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 10 Π.Δ. 

315/1999:  

Υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον Ισο-

λογισμό. 

 

 
11. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 11 Π.Δ. 

315/99:Κατηγορίες και 

κόστος προσωπικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 12)          €     29.043,39 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 13)          €      6.292,70 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 14)          €    152.939,32 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 15)          €     50.075,57 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 17)          €     40.189,85 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 20)          €     97.623,93 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 21)          €  1.161.429,11 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 22)          €    187.857,54 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 23)          €  1.077.648,97   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 24)          €    267.696,96 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 25)          €     28.637,76 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 26)          €     21.551,64 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 28)          €     16.941,89 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ                           €  2.803.100,38 

 

β) Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες:  

    Επί ενός οικοπέδου του Δήμου εκτάσεως 738 τ.μ. 

(Δημοτικό Κατάστημα) υφίσταται υποθήκη υπέρ του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για εξασφάλιση 

δανείων του τα οποία κατά την 31/12/2011 εμφάνιζαν 

υπόλοιπο € 2.291.882,57.  
 

 
 

 

10.Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό του Δήμου. 

 

 

 

 

 
 

11.Αναλύεται ως εξής:                  

                                                                            

                                               

                                     Εργοδοτικές   

                     Αμοιβές           Εισφορές                                                     

 

Μόνιμοι    310   € 6.801.521,96   €   823.521,07 

Αορίστου    88   € 1.610.061,15   €   400.242,10 

Ειδ. Συνερ.  6   €   192.519,46   €    39.984,25 

Έκτακτοι    88   € 1.047.142,18   €   252.463,66 

ΣΥΝΟΛΟ     492   € 9.651.244,75   € 1.516.211,08 

 
 

12.Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης  
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4.1.501 περίπτ. 12 Π.Δ. 

315/99:  

Επηρεασμός απότελεσμά-

των χρήσης από τυχόν 

παρεκκλίσεις από τις 

αρχές αποτίμησης. 

 

 

13. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 13 Π.Δ. 

315/99:  

Αμοιβές μελών οργάνων 

διοίκησης. 

 
 

14. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 14 Π.Δ. 

315/99: 

Προκαταβολές και πιστώ 

σεις σε όργανα διοί-

κησης. 

 

 

 
 

15. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 15 Π.Δ. 

315/99: 

Εγγυήσεις - εμπράγματες 

ασφάλειες - εγγυήσεις 

προς όφελος τρίτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χρήσης. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.α) Έξοδα παράστασης:        €   298.037,69 

   β) Έξοδα κίνησης:           €    77.400,00 

   γ) Λοιπές αποζημιώσεις:     €    91.451,20  

      ΣΥΝΟΛΟ                   €   466.888,89 

 

 
 

14. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Εμπράγματες ασφάλειες:  

α)Εγγυήσεις προς όφελος τρίτων: Μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2011 έχουν καταβληθεί από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή σε λήψη δανείου- για την 

αποπληρωμή δανείων της Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΑΝ.ΕΤ.Α. 

Α.Ε. τα εξής ποσά:     

Δ.ΕΠ.Ε.Α.:             €   521.469,05   

ΑΝ.ΕΤ.Α.  Α.Ε.:        €   603.329,87 

ΣΥΝΟΛΟ                 € 1.124.798,20 

 τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α και ΑΝΕΤΑ Α.Ε. Ο Δήμος 

στην παρούσα χρήση διενέργησε ισόποση πρόβλεψη σε 

βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως για τον 

ενδεχόμενο κίνδυνο μη ρευστοποίησης των ανωτέρω 

απαιτήσεων. 

Επιπλέον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 έχουν 

καταβληθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή 

σε λήψη δανείου- για την αποπληρωμή δανείων της 

Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΚΔΕΠΑΦ καθώς και μια επιστροφή σε 

ΔΕΠΕΑ αποζημείωσης απόλυσης υπαλλήλων με   τα εξής 

ποσά:     

Δ.ΕΠ.Ε.Α.:               €     144,00   

ΑΝ.ΕΤ.Α.  Α.Ε.:          €   8.383,68 

ΕΠΙΣΤΡ.ΣΕ ΔΕΠΕΑ ΑΠΟΛ.ΥΠ. €   8.359,43   

ΣΥΝΟΛΟ                    € 16.887,11 

 τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 
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16. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 16 Π.Δ. 

315/99: 

Μεταβολές παγίων στοι-

χείων. 

 

 

17. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 17 Π.Δ. 

315/99: 

Επεξηγηματικές πληρο-

φορίες για τα έκτακτα 

και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
18. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 18 Π.Δ. 

315/99: 

Οικονομικές δεσμεύσεις 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α και ΚΔΕΠΑΦ. 

 

γ) Εγγυήσεις ύψους € 5.440.899,80 υπέρ Τ.Π.Δ. για 

εξασφάλιση δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

16. Υποβάλλεται συνημμένος πίνακας  

μεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήματος.     

 

 

 

 

17. α)Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

και έξοδα προηγουμένων χρήσεων διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις        €       164,17 

Έξοδα χρήσεις από διαγρ.απαιτ.κατά τρίτων   €    23.157,00 

Λοιπά έκτκακτα έξοδα                        €       794,50  

Επιστροφές Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων        €     1.224,15 

Ζημιές από εκποιήσεις ακινήτων              €     3.134,17 

Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων       €     2.272,92 

Λοιπές έκτακτες ζημιές                      €        35,77 

ΣΥΝΟΛΟ                                      €    30.782,68 

 

β)Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Αναλογούσες αποσβ. επιχ/σεων               €  8.623.009,55 

Έσοδα κρατήσεων υπαλλήλων                  €      8.664,78 

Έσοδα κρ.υπερ Δήμου λόγω απεργείας υπαλ.   €     52.285,97 

Έσοδα από εκπτ.λόγω εφάπαξ καταβ.ποσού     €        404,06 

Έσοδα από κράτηση επιστρ. αποζ. ΔΕΠΕΑ      €      5.433,80 

Διάφορα έκτακτα έσοδα                      €      3.521,64 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα           €        831,25             

ΣΥΝΟΛΟ                                     €  8.694.151,05    

 

γ)Τα σημαντικότερα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρ.& ηλεκτροφωτ.  €   845.845,99 

Τ.Α.Π. προηγ. χρήσεων                       €   208.771,71 

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδ.τέλη     €       912,84 

Τέλος επί ακαθ. εσόδων επιτηδευματιών       €   581.346,21 

Τέλος Παρεπιδημούντων                       €   170.730,76 

Λοιπά Τακτικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                  €   163.969,25 

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων            €    86.037,60 

Έκτακτα Γενικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                 € 1.629.199,58 

Επιστρ.αχρεωστ.καταβλ.                      €     5.523,83 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                            € 3.692.337,77 
 
 

18.Δεν υπάρχουν οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές 

υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 
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και πιθανές υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό 

 

 

19. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 19 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση των λογαριασμών 

του ισολο-γισμού Β(1) 

“έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως” 

Β(3) “τόκοι δανείων 

κατά-σκευαστικής περι-

όδου” και Γ(Ι) (1) 

“έξοδα ερευνών και 

αναπτύξεως” 

 

20. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 20 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση του λογαριασμού 

του ισολογισμού “λοιπές 

προβλέψεις”. 

 
 

21. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 21 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από την αρχή 

της μη μεταβολής της 

καθορισμένης δομής του 

Ισολογισμού. 

22. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 22 Π.Δ. 

315/99: 

Συμπτύξεις στοιχείων του 

Ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβι-

κούς αριθμούς / καταχώ-

ρηση ανομοιογενών στοι-

χείων 

 

23. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 23 Π.Δ. 

315/99:  

Συγκρισιμότητα κονδυ-

λίων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ο λογαριασμός “Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως” αναλύεται ως εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ/ΚΤΗΡ.ΕΓΚΑΤ.     €   706.607,93    

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓ.€ 2.507.833,11  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ   € 3.799.110,98  

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                  €    24.095,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                   € 7.037.110,98    

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                € 5.691.448,59  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                € 1.346.198,43  

 
 

20. Λοιπές προβλέψεις € 3.940.376,94 €  

Αφορούν στο σύνολο τους προβλέψεις για εξαιρετικούς 

κινδύνους και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από 

την τελική έκβαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σχετικής εκτιμήσεως 

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.  

 

 

21. Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την αρχή της μη 

μεταβολής της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού. 

 

 

 

 
 

 

22. Δεν έγιναν συμπτύξεις στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς.  

 

 

 

 

 

 

 
 

23. Τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 

είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 

της απογραφής έναρξης. 
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24. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 24 Π.Δ. 

315/99:  

Πληροφορίες για τις 

συνδεδεμένες επιχειρή-

σεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.25 Π.Δ. 

315/99: 

Άλλες αναγκαίες επεξη-

γηματικές πληροφορίες. 

 

α)Έσοδα από Δ.Τ. /Δ.Φ. & 

Τ.Α.Π. και έξοδα 

εισπράξεώς τους (προμή-

θεια είσπραξης ,Φ.Π.Α. 

προμήθειας)-έξοδα ηλεκ-

τροφωτισμού. 

 

β)Μεταβολές λογ/μου  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)Άλλες επεξηγηματικές 

πληροφορίες 

 

 

 

 

24.Οι συμμετοχές του Δήμου στις συνδεδεμένες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 του παρόντος, σχηματίζονται είτε από 

καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο  του Δήμου προς 

αυτές, είτε από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.  

 Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης 

(Δ.ΕΠ.Ε.Α.) ,η Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης 

(ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.), η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ»,Η Κοινωφελούς Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.) , η Δημοτική 

Κοινωφελούς Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ), Η Κοινωφελούς 

Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), η 

Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης 

(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.), η Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.) βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης   

η οποία θα ολοκληρωθεί σε επόμενες χρήσεις.  

 
25.α) Λόγω της  εκκαθάρισης  και απόδοσης των εν 

λόγω εσόδων και εξόδων των μηνών Νοεμβρίου – 

Δεκεμβρίου κάθε χρήσης μετά την 31η Δεκεμβρίου και 

προς αποφυγή  ανακριβών προβλέψεων για τα έσοδα και 

έξοδα του διαστήματος αυτού, στους λογαριασμούς των 

ανωτέρω εσόδων και εξόδων λογίζονται κατά πάγια 

τακτική τα ποσά  που αφορούν το  διάστημα δώδεκα 

(12) των μηνών από Νοέμβριο της προηγούμενης χρήσης 

έως Οκτώβριο της τρέχουσας χρήσης. 
 

 

 

 

β) Ο λογαριασμός του Παθητικού 40 "Κεφάλαιο" 

εμφανίζεται μειωμένος συνολικά κατά 158.860,67 € 

λόγω διαφορών που διαπιστώθηκαν μεταξύ ποσοτήτων & 

αξιών της αρχικής απογραφής και του πραγματικού  

Ενεργητικού & Παθητικού του Δήμου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Π.Δ. 315/1999 περί «διαφορών  στις 

ποσότητες και  αξίες της απογραφής που προέκυψαν  

από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής». 
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Αλεξανδρούπολη, 30 Μαΐου 2012 

 

1)Το κόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών και 

κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από 

τα λογιστικά βιβλία, λόγω μη τήρησης της αναλυτικής 

λογιστικής προσδιορίστηκε εξωλογιστικά σύμφωνα με 

τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους.  

 

2)Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων 2011. 

 

 

 

                                      

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α.Δ.Τ.  Ν 762046 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Α.Δ.Τ.  Χ 281175 

ΚΑΤΣΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.  Ξ 765292 

ΚΥΡΙΤΣΙΔΗΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΗ 9181180 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης το 

οποίο αποτελείται από 9 (εννιά) σελίδες και 1 (ένα) πίνακα παγίων είναι 

αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 

13 Ιουλίου 2012. 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 10261 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 ΤΟΥ 

«ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(Βάσει των διατάξεων του Π.Δ.  315/99,όπως ισχύει) 

            

    

 

1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 1  Π.Δ.  

315/99: 

Μέθοδοι αποτίμησης και 

υπολογισμού αποσβέσεων, 

προβλέψεων &  συναλλαγ- 

ματικών διαφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.2 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από τις 

βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης. Εφαρ-

μογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

 

3. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 3 Π.Δ.  

315/99: 

Αποσβέσεις παγίων στοι-

χείων και διαφορές στην 

Αποτίμηση των συμμετο- 

 
1. α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 

όπως κατά περίπτωση ορίζει το Π.Δ. 315/1999, πλέον 

αξίας βελτιώσεων προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων. 

   β) Οι συμμετοχές στις Δημοτικές επιχειρήσεις 

αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλην της 

περίπτωσης της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) για την οποία 

διενεργήθηκε από το 2009 πρόβλεψη υποτίμησης ύψους 

2.074.805,28 € επί του μετοχικού της κεφαλαίου 

ονομαστικής αξίας 2.074.805,28 €.   

   γ) Στη χρήση 2012 σχηματίστηκαν οι εξής 

προβλέψεις υποτίμησης τίτλων Πάγιας Επένδυσης βάσει 

των τελευταίων νόμιμα συνταγμένων ισολογισμών των 

δημοτικών επιχειρήσεων που είχαμε στην διάθεσή μας 

κατά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού του 

δήμου :   

ΔΗΜ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε.                  -15.038.69 € 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε              -24.496.98 € 

Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.                   -100.000,00 € 

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ                       -48.697,39 € 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.                   -141.950,12 € 

ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ.ΦΕΡΩΝ           -33.400,89 € 

Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.                     -110.746,99 € 

 

Συνολική πρόβλεψη 2012         -474.331,06 € 

 

2. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης ούτε έγινε εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

 

 

 

 

3. α) Οι αποσβέσεις των  πάγιων στοιχείων για την 

χρήση 2012 αναλυτικά είναι οι εξής: 

 

   Λογ/μός                 Αποσβ. 

   Παγίου                  Χρήσης 

    11               €  5.097.467.66 

    12               €    322.332.91 
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χών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.4 Π.Δ. 

315/99: 

Πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

5.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501περίπτ.5 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές υποτίμησης κυ- 

κλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού. 

 
 

6. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 6 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές αποτίμησης  

αποθεμάτων. 

 

 

7.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.7  Π.Δ. 

315/99:  

Συναλλαγματικές διαφο-

ρές & λογιστικός χειρι-

σμός τους. 

 

 

8.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 8 Π.Δ. 

315/99: Συμμετοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

    13               €    383.191.89 

    14               €    531.541.49 

    16               €    664.239.40 

    17               €  3.751.313.61 

  ΣΥΝΟΛΟ             € 10.750.086.96 

 

 

    β) Το υπόλοιπο διαφορών αποτίμησης συμμετοχών 

στην τρέχουσα αξία τους κατά την 31/12/2012 

ανέρχεται σε € 99.376,35 και αφορά την Ανώνυμη 

Εταιρεία ΤΙΕΔΑ Α.Ε.. 

 

 

4.Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

 
 

 
 

5. Δεν υπάρχουν  διαφορές  υποτίμησης   κυκλοφο-

ρούντων στοιχείων ενεργητικού. 

 

 

 

 
 

6. Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης  αποθεμάτων. 

 

 

 

 

 

 
7.Δεν υπάρχουν Συναλλαγματικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ο Δήμος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 

παρακάτω  επιχειρήσεων ως εξής:                                              

                        ΠΟΣΟ           ΠΟΣΟΣΤΟ   

ΑΣΤ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤ.    €    26.738,81      100,00%  

Δ.ΕΠ.Ε.Α.          € 2.074.805,28      100,00% 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.         € 2.225.096,50      100,00% 

Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.       €   100.000,00      100,00% 

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.         €   100.000,00      100,00% 
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9.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 9 Π.Δ. 

315/1999: 

Μακροπρόθεσμες υποχρε-

ώσεις άνω των 5 ετών και 

υποχρεώσεις που κα-

λύπτονται με εμπράγ-

ματες ασφάλειες. 

 

 

 

 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.       €    13.793,10      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.       €   278.796,77      100,00% 

ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ. €    50.000,00      100.00%  

ΚΟΙΝ.ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΤΡΑΙ.€   118.041,09      100.00%   

ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε.       €   480.000,00       98,77% 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.    €    11.460,00        1,25% 

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.    €   864.386,00      100,00% 

ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. €   144.390,40       29,41%  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€    94.100,00       12,14% 

ΣΥΝΟΛΟ             € 6.581.607,95 
 
  Από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει 

στην έκδοση τίτλων οι ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε., Ε.Δ.Ε.Χ.Υ 

Α.Ε.,ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

   Ο πίνακας κατεχόμενων –από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης- τίτλων των επιχειρήσεων αυτών έχει 

ως ακολούθως: 

                Τεμ.    Ονομαστ.      Τρέχουσα 

                        αξία/τεμ      αξία/τεμ. 

ΑΝ.ΕΤ.Α.      16.000    € 30,00       €  0,000 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ.       382    € 30,00       €  0,086 

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤ/ΚΗ   2.464    € 58,60       € 32,385  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.     1.882    € 50,00       € 11,314  
 
 

             Ονομαστική     Προβλέψεις     Τρέχουσα   

                Αξία        Υποτίμησης        Αξία  

ΑΝ.ΕΤ.Α.   € 480.000,00  € 480.000,00    €      0,00 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. €  11.460,00  €  11.427,12    €     32,88  

ΔΗΜ/ΤΙΚΗ   € 144.390,40  €  64.593,84    € 79.796,56 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.  €  94.100,00  €  72.806,90    € 21.293,10  

           €      729.950,40  € 628.827,86   € 101.122,54 
 
 
  Η συμμετοχή στην Τ.Ι.Ε.Δ.Α.. αναλύεται ως εξής:  

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο  :  € 864.386,00 

Συνολική      Συμμετοχή :  € 864.386,00 

  Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις η συμμετοχή του Δήμου 

έχει λάβει χώρα με την μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων από τον Δήμο σε αυτές. 

 

 

 

9. α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών κατά 

την 31/12/12: 

 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 12)          €     67.245,03 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 13)          €     14.569,13 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 14)          €    208.843,51 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 15)          €     68.379,40 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 17)          €     54.880,82 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 19)          €    673.349,67  
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10. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 10 Π.Δ. 

315/1999:  

Υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον Ισο-

λογισμό. 

 

 
11. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 11 Π.Δ. 

315/99:Κατηγορίες και 

κόστος προσωπικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 12 Π.Δ. 

315/99:  

Επηρεασμός απότελεσμά-

των χρήσης από τυχόν 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 20)          €    226.030,26 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 21)          €  1.856.061,05 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 22)          €    300.212,06 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 23)          €  1.722.173,13   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 24)          €    427.802,62 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 25)          €     52.554,98 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 26)          €     39.550,80 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 27)          €    155.261,27  

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 28)          €     39.225,92 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 29)          €     19.527,37  

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 30)          €  3.229.701,29   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 31)          €    198.212,11 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 32)          €    645.494,85 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ                           €  9.999.075,27 

 

 

β) Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες:  

    Επί ενός οικοπέδου του Δήμου εκτάσεως 738 τ.μ. 

(Δημοτικό Κατάστημα) υφίσταται υποθήκη υπέρ του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για εξασφάλιση 

δανείων του τα οποία κατά την 31/12/2012 εμφάνιζαν 

υπόλοιπο € 2.291.882,57.  
 

 

10.Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 
 

11.Αναλύεται ως εξής:                  

                                                                            

                                               

                                     Εργοδοτικές   

                     Αμοιβές           Εισφορές                                                     

 

Μόνιμοι    296   € 5.719.290,55   €   821.686,20 

Αορίστου    86   € 1.215.992,71   €   367.180,06 

Ειδ. Συνερ.  10   €   299.914,33   €    71.504,85 

Έκτακτοι    87   €   296.369,42   €    91.452,26 

ΣΥΝΟΛΟ     479   € 7.531.567,01   € 1.351.823,37 

 
 

12.Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης  

που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χρήσης. 
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παρεκκλίσεις από τις 

αρχές αποτίμησης. 

 

 

13. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 13 Π.Δ. 

315/99:  

Αμοιβές μελών οργάνων 

διοίκησης. 

 
 

14. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 14 Π.Δ. 

315/99: 

Προκαταβολές και πιστώ 

σεις σε όργανα διοί-

κησης. 

 
 

15. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 15 Π.Δ. 

315/99: 

Εγγυήσεις - εμπράγματες 

ασφάλειες - εγγυήσεις 

προς όφελος τρίτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 16 Π.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.α) Έξοδα παράστασης:        €   242.945,28 

   β) Έξοδα κίνησης:           €    70.950,00 

   γ) Λοιπές αποζημιώσεις:     €    92.859,56  

      ΣΥΝΟΛΟ                   €   406.754,84 

 

 
 

14. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοίκησης. 

 

 

 

 

 

15. Εμπράγματες ασφάλειες:  

α)Εγγυήσεις προς όφελος τρίτων: Μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2012 έχουν καταβληθεί από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή σε λήψη δανείου- για την 

αποπληρωμή δανείων της Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΑΝ.ΕΤ.Α. 

Α.Ε. τα εξής ποσά:     

Δ.ΕΠ.Ε.Α.:             €   159.652,42  

ΑΝ.ΕΤ.Α.  Α.Ε.:        €   603.329,87 

ΣΥΝΟΛΟ                 €   762.982,29 

 τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α , Κ.Δ.Έ.Π.Α.Φ. και ΑΝΕΤΑ 

Α.Ε. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση διενέργησε ισόποση 

πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως για 

τον ενδεχόμενο κίνδυνο μη ρευστοποίησης των ανωτέρω 

απαιτήσεων. 

Επιπλέον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 έχουν 

καταβληθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή 

σε λήψη δανείου- για την αποπληρωμή δανείων της 

Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΚΔΕΠΑΦ καθώς και μια επιστροφή σε 

ΔΕΠΕΑ αποζημείωσης απόλυσης υπαλλήλων με   τα εξής 

ποσά:     

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΠΛ.ΔΑΝΕΙΟΥ Δ.ΕΠ.Ε.Α. ΚΑΙ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. ΑΠΟ 

Τ.Π.Δ.                   €  16.930,64 

ΕΠΙΣΤΡ.ΣΕ ΔΕΠΕΑ ΑΠΟΛ.ΥΠ. €   8.359,43   

ΣΥΝΟΛΟ                    € 25.290,07 

 τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α και ΚΔΕΠΑΦ. 

 

γ) Εγγυήσεις ύψους € 5.440.899,80 υπέρ Τ.Π.Δ. για 
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315/99: 

Μεταβολές παγίων στοι-

χείων. 

 

 

17. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 17 Π.Δ. 

315/99: 

Επεξηγηματικές πληρο-

φορίες για τα έκτακτα 

και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 18 Π.Δ. 

315/99: 

Οικονομικές δεσμεύσεις 

και πιθανές υποχρεώσεις 

εξασφάλιση δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

16. Υποβάλλεται συνημμένος πίνακας  

μεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήματος.     

 

 

 

 

17. α)Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

και έξοδα προηγουμένων χρήσεων διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις        €     2.297,51 

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων           €    14.593,94                     

Έξοδα χρήσεις από διαγρ.απαιτ.κατά τρίτων   €   454.346,94 

Λοιπά έκτκακτα έξοδα                        €         4.55 

Επιστροφές Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων        €            0 

Ζημιές από εκποιήσεις ακινήτων              €            0 

Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων       €            0 

Λοιπές έκτακτες ζημιές                      €            0 

ΣΥΝΟΛΟ                                      €   471.242.94 

 

β)Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Αναλογούσες αποσβ. επιχ/σεων               €  8.288.334.11 

Έσοδα κρατήσεων υπαλλήλων                  €      3.128.93 

Έσοδα κρ.υπερ Δήμου λόγω απεργείας υπαλ.   €     37.400.01 

Έσοδα από εκπτ.λόγω εφάπαξ καταβ.ποσού     €        232.99 

Έσοδα από κράτηση επιστρ. αποζ. ΔΕΠΕΑ      €             0 

Διάφορα έκτακτα έσοδα                      €             0 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα           €      4.296.35             

ΣΥΝΟΛΟ                                     €  8.333.392.39   

 

γ)Τα σημαντικότερα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρ.& ηλεκτροφωτ.  €   238.629,44 

Τ.Α.Π.                                      €    76.455,32 

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδ.τέλη     €    38.286,81 

Τέλος επί ακαθ. εσόδων επιτηδευματιών       €   229.498,39 

Τέλος Παρεπιδημούντων                       €    84.611,76 

Λοιπά Τακτικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                  €   366.343,33 

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων            €    53.620,02 

ΚΑΠ για την καταβολή αποζ.σχολ.τροχον.      €    16.822,73 

Κάλυψη δαπάνης προνοιακων επιδοματων        € 2.586.895,64 

Ειδικό τέλος ανανεως.πηγών ενέργειας        €   109.043,92 

Φόρος ηλεκτροδ.χώρων                        €        40,07 

Έκτακτα Γενικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                 € 1.064.295,69 

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ               € 3.280.399,56 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                            € 8.144.942,68 
 
 

18.Δεν υπάρχουν οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές 
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που δεν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό 

 

 

19. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 19 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση των λογαριασμών 

του ισολο-γισμού Β(1) 

“έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως” 

Β(3) “τόκοι δανείων 

κατά-σκευαστικής περι-

όδου” και Γ(Ι) (1) 

“έξοδα ερευνών και 

αναπτύξεως” 

 

 

20. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 20 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση του λογαριασμού 

του ισολογισμού “λοιπές 

προβλέψεις”. 

 

 

 

 
 

21. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 21 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από την αρχή 

της μη μεταβολής της 

καθορισμένης δομής του 

Ισολογισμού. 

 

 

22. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 22 Π.Δ. 

315/99: 

Συμπτύξεις στοιχείων του 

Ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβι-

κούς αριθμούς / καταχώ-

ρηση ανομοιογενών στοι-

χείων 

 

 

23. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ο λογαριασμός “Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως” αναλύεται ως εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ/ΚΤΗΡ.ΕΓΚΑΤ.     €   769.107,93 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓ.€ 2.593.022,72  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ   € 4.497.312,27  

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                  €    24.095,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                   € 7.883.537,92    

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                € 6.222.339,62  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                € 1.661.198,30  

 

 

 

 

20. Λοιπές προβλέψεις € 3.678.851,92 €  

Αφορούν στο σύνολο τους προβλέψεις για εξαιρετικούς 

κινδύνους και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από 

την τελική έκβαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σχετικής εκτιμήσεως 

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.  

 

 

 

 

 

21. Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την αρχή της μη 

μεταβολής της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Δεν έγιναν συμπτύξεις στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς.  

 

 

 

 

 



80 

 

4.1.501 περίπτ. 23 Π.Δ. 

315/99:  

Συγκρισιμότητα κονδυ-

λίων.  

 
 

24. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 24 Π.Δ. 

315/99:  

Πληροφορίες για τις 

συνδεδεμένες επιχειρή-

σεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.25 Π.Δ. 

315/99: 

Άλλες αναγκαίες επεξη-

γηματικές πληροφορίες. 

 

α)Έσοδα από Δ.Τ. /Δ.Φ. & 

Τ.Α.Π. και έξοδα 

εισπράξεώς τους (προμή-

θεια είσπραξης ,Φ.Π.Α. 

προμήθειας)-έξοδα ηλεκ-

τροφωτισμού. 

 

 

β)Μεταβολές λογ/μου  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 

 

 

 

 

γ)Άλλες επεξηγηματικές 

πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 
 

23. Τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 

είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 

της απογραφής έναρξης. 

 

 
 

 

24.Οι συμμετοχές του Δήμου στις συνδεδεμένες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 του παρόντος, σχηματίζονται είτε από 

καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο  του Δήμου προς 

αυτές, είτε από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.  

 Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης 

(Δ.ΕΠ.Ε.Α.) ,η Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης 

(ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.), η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ»,Η Κοινωφελούς Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.) , η Δημοτική 

Κοινωφελούς Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ), Η Κοινωφελούς 

Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), η 

Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης 

(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.), η Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.) βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης   

η οποία θα ολοκληρωθεί σε επόμενες χρήσεις.  

 
25.α) Λόγω της  εκκαθάρισης  και απόδοσης των εν 

λόγω εσόδων και εξόδων των μηνών Νοεμβρίου – 

Δεκεμβρίου κάθε χρήσης μετά την 31η Δεκεμβρίου και 

προς αποφυγή  ανακριβών προβλέψεων για τα έσοδα και 

έξοδα του διαστήματος αυτού, στους λογαριασμούς των 

ανωτέρω εσόδων και εξόδων λογίζονται κατά πάγια 

τακτική τα ποσά  που αφορούν το  διάστημα δώδεκα 

(12) των μηνών από Νοέμβριο της προηγούμενης χρήσης 

έως Οκτώβριο της τρέχουσας χρήσης. 

 

β) Ο λογαριασμός του Παθητικού 40 "Κεφάλαιο" 

εμφανίζεται μειωμένος συνολικά κατά 0,04 € λόγω 

διαφορών στο μητρώο παγίου  

  

1)Το κόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών και 

κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από 

τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε εσωλογιστικά 

σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του 



81 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 30 Μαΐου 2012 

κόστους.  

 

2)Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων 2012. 

 

 

 

                                      

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α.Δ.Τ.  Ν 762046 

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 919126 

ΚΑΤΣΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.  Ξ 765292 

ΚΥΡΙΤΣΙΔΗΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΗ 9181180 

 

 

 

 

 

 



82 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης το 

οποίο αποτελείται από 9 (εννιά) σελίδες και 1 (ένα) πίνακα παγίων είναι 

αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία  

 

Αθήνα,  

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ΤΟΥ 

«ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(Βάσει των διατάξεων του Π.Δ.  315/99,όπως ισχύει) 

            

   

 

1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 1  Π.Δ.  

315/99: 

Μέθοδοι αποτίμησης και 

υπολογισμού αποσβέσεων, 

προβλέψεων &  συναλλαγ- 

ματικών διαφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.2 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από τις 

βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης. Εφαρ-

μογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

3. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 3 Π.Δ.  

315/99: 

Αποσβέσεις παγίων στοι-

χείων και διαφορές στην 

Αποτίμηση των συμμετο- 

χών. 

 

 
1. α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 

όπως κατά περίπτωση ορίζει το Π.Δ. 315/1999, πλέον 

αξίας βελτιώσεων προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων. 

   β) Οι συμμετοχές στις Δημοτικές επιχειρήσεις 

αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλην της 

περίπτωσης της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) για την οποία 

διενεργήθηκε από το 2009 πρόβλεψη υποτίμησης ύψους € 

2.074.805,28 επί του μετοχικού της κεφαλαίου 

ονομαστικής αξίας € 2.074.805,28.   

   γ) Στη χρήση 2013 σχηματίστηκαν οι εξής 

προβλέψεις υποτίμησης τίτλων Πάγιας Επένδυσης βάσει 

των τελευταίων νόμιμα συνταγμένων ισολογισμών των 

δημοτικών επιχειρήσεων που είχαμε στην διάθεσή μας 

κατά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού του 

δήμου :   

                  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε           €   8.722,40  

ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ.ΦΕΡΩΝ        €  12.196,88  
 

Συνολική πρόβλεψη 2012       €  20.919,28 

 

 
 

2. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης ούτε έγινε εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

  

 

 

 

 

 

3. α) Οι αποσβέσεις των  πάγιων στοιχείων για την 

χρήση 2013 αναλυτικά είναι οι εξής: 

 

   Λογ/μός                 Αποσβ. 

   Παγίου                  Χρήσης 

    11               €  2.522.463,15 

    12               €    258.665,07 

    13               €    111.389,57 
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4.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.4 Π.Δ. 

315/99: 

Πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

 

5.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501περίπτ.5 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές υποτίμησης κυ- 

κλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού. 

 
 

6. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 6 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές αποτίμησης  

αποθεμάτων. 

 

7.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.7  Π.Δ. 

315/99:  

Συναλλαγματικές διαφο-

ρές & λογιστικός χειρι-

σμός τους. 

 

8.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 8 Π.Δ. 

315/99: Συμμετοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    14               €    263.631,13 

    16               €    561.661,80 

    17               €  3.717.047,58 

  ΣΥΝΟΛΟ             €  7.434.858,30 

 

 

 

    β) Το υπόλοιπο διαφορών αποτίμησης συμμετοχών 

στην τρέχουσα αξία τους κατά την 31/12/2013 

ανέρχεται σε € 99.376,35 και αφορά την Ανώνυμη 

Εταιρεία ΤΙΕΔΑ Α.Ε.. 

 

4.Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

 
 

 
 

5. Δεν υπάρχουν  διαφορές  υποτίμησης   κυκλοφο-

ρούντων στοιχείων ενεργητικού. 

 

 

 

 

 

6. Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης  αποθεμάτων. 

 

 

 

 

 

7.Δεν υπάρχουν Συναλλαγματικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ο Δήμος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 

παρακάτω  επιχειρήσεων ως εξής:                                              

                        ΠΟΣΟ           ΠΟΣΟΣΤΟ   

ΑΣΤ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤ.    €    26.738,81      100,00%  

Δ.ΕΠ.Ε.Α.          € 2.074.805,28      100,00% 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.         € 2.225.096,50      100,00% 

Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.       €   100.000,00      100,00% 

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.         €   100.000,00      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.       €    13.793,10      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.       €   278.796,77      100,00% 

ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ. €    50.000,00      100.00%  
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9.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 9 Π.Δ. 

315/1999: 

Μακροπρόθεσμες υποχρε-

ώσεις άνω των 5 ετών και 

υποχρεώσεις που κα-

λύπτονται με εμπράγ-

ματες ασφάλειες. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΤΡΑΙ.€   118.041,09      100.00%   

ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε.       €   480.000,00       98,77% 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.    €    11.460,00        1,25% 

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.    €   864.386,00      100,00% 

ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. €   174.390,40       29,41%  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€    94.100,00       12,14% 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΙΝ/ΓΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ            €       293,47        4,76% 

ΣΥΝΟΛΟ             € 6.611.901,42 
 
  Από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει 

στην έκδοση τίτλων οι ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε., Ε.Δ.Ε.Χ.Υ 

Α.Ε.,ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

   Ο πίνακας κατεχόμενων –από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης- τίτλων των επιχειρήσεων αυτών έχει 

ως ακολούθως: 

                Τεμ.    Ονομαστ.      Τρέχουσα 

                        αξία/τεμ      αξία/τεμ. 

ΑΝ.ΕΤ.Α.      16.000    € 30,00       €  0,000 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ.       382    € 30,00       €  0,086 

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤ/ΚΗ   2.464    € 58,60       € 32,385  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.     1.882    € 50,00       € 11,314  
 
 

             Ονομαστική     Προβλέψεις     Τρέχουσα   

                Αξία        Υποτίμησης        Αξία  

ΑΝ.ΕΤ.Α.   € 480.000,00  € 480.000,00    €      0,00 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. €  11.460,00  €  11.427,12    €     32,88  

ΔΗΜ/ΤΙΚΗ   € 174.390,40  €  64.593,84    €109.796,56 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€  94.100,00    €  64.084,50     €  30.015,50 

           €   759.950,40   € 620.105,46    € 139.844,94 
 
 
   Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις η συμμετοχή του Δήμου 

έχει λάβει χώρα με την μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων από τον Δήμο σε αυτές. 

 

 

9. α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών κατά 

την 31/12/13: 

 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 12)          €     61.368,93 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 13)          €     13.296,07 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 14)          €    197.711,91 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 15)          €     64.734,96 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 17)          €     51.955,31 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 19)          €    592.885,16  

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 20)          €    206.279,03 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 21)          €  1.731.367,25 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 22)          €    280.054,24 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 23)          €  1.606.560.40   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 24)          €    399.122,55 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 25)          €     48.548,96 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 10 Π.Δ. 

315/1999:  

Υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον Ισο-

λογισμό. 

 
11. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 11 Π.Δ. 

315/99:Κατηγορίες και 

κόστος προσωπικού.  

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 12 Π.Δ. 

315/99:  

Επηρεασμός απότελεσμά-

των χρήσης από τυχόν 

παρεκκλίσεις από τις 

αρχές αποτίμησης. 

 

13. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 13 Π.Δ. 

315/99:  

Αμοιβές μελών οργάνων 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 26)          €     36.536,04 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 27)          €    133.567,34  

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 28)          €     35.798,24 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 29)          €     17.193,86  

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 30)          €  3.053.311,85   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 31)          €    187.728,25 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 32)          €    611.353,25 

ΣΥΝΟΛΟ                           €  9.329.373,60 

 

β) Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες:  

    Επί ενός οικοπέδου του Δήμου εκτάσεως 738 τ.μ. 

(Δημοτικό Κατάστημα) υφίσταται υποθήκη υπέρ του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για εξασφάλιση 

δανείων του τα οποία κατά την 31/12/2013 εμφάνιζαν 

υπόλοιπο € 2.291.882,57.  
 

 

 

10.Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό του Δήμου. 

 

 

 

 

 

11.Αναλύεται ως εξής:                  

                                               

                                     Εργοδοτικές   

                     Αμοιβές           Εισφορές                                                     

 

Μόνιμοι    279   € 5.369.525,33   €   751.233,63 

Αορίστου    67   € 1.116.379,33   €   318.875,16 

Ειδ. Συνερ. 28   €   130.632,50   €    27.350,57 

Έκτακτοι   129   €   379.491,14   €   115.196,20 

ΣΥΝΟΛΟ     503   € 6.996.028,30   € 1.212.655,56 

 
 

12.Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης  

που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χρήσης. 

 

 

 

 

 
 

13.α) Έξοδα παράστασης:        €   202.037,30 

   β) Έξοδα κίνησης:           €    83.050,00 

   γ) Έξοδα κηδείας Δημάρχων  

      και προέδρων κοινοτήτων  €     2.630,00 

   δ) Λοιπές αποζημιώσεις:     €    11.052,00  

      ΣΥΝΟΛΟ                   €   298.769,30 
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διοίκησης. 

 

14. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 14 Π.Δ. 

315/99: 

Προκαταβολές και πιστώ 

σεις σε όργανα διοί-

κησης. 

 
 

15. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 15 Π.Δ. 

315/99: 

Εγγυήσεις - εμπράγματες 

ασφάλειες - εγγυήσεις 

προς όφελος τρίτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 16 Π.Δ. 

315/99: 

Μεταβολές παγίων στοι-

χείων. 

 

17. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 17 Π.Δ. 

315/99: 

Επεξηγηματικές πληρο-

 

14. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοίκησης. 

 

 

 

 

 

15. Εμπράγματες ασφάλειες:  

α)Εγγυήσεις προς όφελος τρίτων: Μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2013 έχουν καταβληθεί από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή σε λήψη δανείου- για την 

αποπληρωμή δανείων της Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΑΝ.ΕΤ.Α. 

Α.Ε. τα εξής ποσά:     

Δ.ΕΠ.Ε.Α.:             €   329.340,41  

ΑΝ.ΕΤ.Α.  Α.Ε.:        €   603.329,87 

ΣΥΝΟΛΟ                 €   932.670,28 

 τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α και ΑΝΕΤΑ Α.Ε. Ο Δήμος 

στην παρούσα χρήση διενέργησε ισόποση πρόβλεψη σε 

βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως για τον 

ενδεχόμενο κίνδυνο μη ρευστοποίησης των ανωτέρω 

απαιτήσεων. 

Επιπλέον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 έχουν 

καταβληθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή 

σε λήψη δανείου- για την αποπληρωμή δανείων της 

Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΚΔΕΠΑΦ καθώς και μια επιστροφή σε 

ΔΕΠΕΑ αποζημείωσης απόλυσης υπαλλήλων με   τα εξής 

ποσά:     

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΠΛ.ΔΑΝΕΙΟΥ Δ.ΕΠ.Ε.Α. ΚΑΙ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. και 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. ΑΠΟ Τ.Π.Δ.  €  32.006,46 

ΕΠΙΣΤΡ.ΣΕ ΔΕΠΕΑ ΑΠΟΛ.ΥΠ. €   8.359,43   

ΣΥΝΟΛΟ                   €  40.365,89 

 τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α , ΚΔΕΤΑΦ και ΚΔΕΠΑΦ. 

 

γ) Εγγυήσεις ύψους € 5.440.899,80 υπέρ Τ.Π.Δ. για 

εξασφάλιση δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

16. Υποβάλλεται συνημμένος πίνακας  

μεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήματος.     

 

 

 

 

17. α) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

και έξοδα προηγουμένων χρήσεων διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις        €   180.416,41   

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων           €     1.848,14                     

Έξοδα χρήσης από διαγρ.απαιτ.κατά τρίτων    €   446.942,41 
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φορίες για τα έκτακτα 

και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

Λοιπά έκτακτα έξοδα                         €    18.816,74 

ΣΥΝΟΛΟ                                      €   648.023,70 

 

β) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Αναλογούσες αποσβ. επιχ/σεων               €  5.744.321,64 

Έσοδα κρατήσεων υπαλλήλων                  €     16.511,06 

Έσοδα κρ.υπερ Δήμου λόγω απεργείας υπαλ.   €     24.393,34 

Έσοδα από εκπτ.λόγω εφάπαξ καταβ.ποσού     €          - 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα           €     19.658,60             

ΣΥΝΟΛΟ                                     €  5.804.884,64   

 

γ) Τα σημαντικότερα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρ.& ηλεκτροφωτ.  €   721.577,35 

Τακτικά έσοδα από τέλη & δικ. ύδρευσης      €       130,62 

Τ.Α.Π.                                      €   129.139,03 

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδ.τέλη     €    58.538,02 

Τακτικά έσοδα από εισφ. λόγο ένταξης 

ή επέκτασης πολεδ. σχεδίων                  €       136,86            

Τέλος επί ακαθ. εσόδων επιτηδευματιών       €   199.423,92 

Τέλος Παρεπιδημούντων                       €    64.972,68 

Λοιπά Τακτικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                  €   168.793,43 

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων            €    - 

ΚΑΠ για την καταβολή αποζ.σχολ.τροχον.      €    18.092,82 

Κάλυψη δαπάνης προνοιακων επιδοματων        € 2.277.276,34 

Τέλη από λαικές και εμπορ/γυρεις            €       312,00 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών          €   695.871,22 

Έσοδα από εκμίσθωση αρ.446 κληροδ. 

Τριανταφυλλίδη Ευσταθίου                    €       868,91 

Μεταφορά μαθητών πρώην Δήμος Τραϊανούπολης  €    35.571,22  

Ειδικό τέλος ανανεως.πηγών ενέργειας        €   - 

Φόρος ηλεκτροδ. χώρων                       €     4.402,80 

Έκτακτα Γενικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                 € 1.453.056,23 

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ               €    47.745,87 

Έσοδα από δωρεές κληρονομιές                €         3,75 

Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως)  

Καταβλημένων χρηματικών ποσών               €   695.436,64 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                            € 6.571.349,71 
 

δ) Τα σημαντικότερα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Τόκοι υπερημερίας                          €    214.638,38 

Αποκατάσταση τομών δίπλα στο  

Δημαρχείο (Δικαστική εντολή)               €    - 

Εξόρυξη ορυκτού Πυλαίας Φερών  

(Δικαστική εντολή)                         €    - 

Πρόστιμο για παραβάσεις του Ν.1650/86      €    - 

Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων  €    98.674,52 

Διάφορα Έξοδα                              €   -92.317,13 

ΣΥΝΟΛΟ                                     €   220.995,77 
 

18.Δεν υπάρχουν οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές 

υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 
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4.1.501 περίπτ. 18 Π.Δ. 

315/99: 

Οικονομικές δεσμεύσεις 

και πιθανές υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό 

 

19. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 19 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση των λογαριασμών 

του ισολο-γισμού Β(1) 

“έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως” 

Β(3) “τόκοι δανείων 

κατά-σκευαστικής περι-

όδου” και Γ(Ι) (1) 

“έξοδα ερευνών και 

αναπτύξεως” 

 

20. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 20 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση του λογαριασμού 

του ισολογισμού “λοιπές 

προβλέψεις”. 

 

21. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 21 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από την αρχή 

της μη μεταβολής της 

καθορισμένης δομής του 

Ισολογισμού. 

 

22. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 22 Π.Δ. 

315/99: 

Συμπτύξεις στοιχείων του 

Ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβι-

κούς αριθμούς / καταχώ-

ρηση ανομοιογενών στοι-

χείων 

 

23. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 23 Π.Δ. 

315/99:  

Συγκρισιμότητα κονδυ-

λίων.  
 

 

 

 

 

 

19. Ο λογαριασμός “Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως” αναλύεται ως εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ/ΚΤΗΡ.ΕΓΚΑΤ.     €   858.731,75 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓ.€ 2.670.897,99  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ   € 4.683.510,93  

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                  €    24.095,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                   € 8.237.235,67    

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                € 6.538.344,90  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                € 1.698.890,77  

 

 

 

20. Λοιπές προβλέψεις € 741.675,20.  

Αφορούν στο σύνολο τους προβλέψεις για εξαιρετικούς 

κινδύνους και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από 

την τελική έκβαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σχετικής εκτιμήσεως 

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.  

 

21. Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την αρχή της μη 

μεταβολής της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού. 

 

 

 

 

 

 
 

22. Δεν έγιναν συμπτύξεις στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

23. Τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 

είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 

της απογραφής έναρξης. 
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24. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 24 Π.Δ. 

315/99:  

Πληροφορίες για τις 

συνδεδεμένες επιχειρή-

σεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.25 Π.Δ. 

315/99: 

Άλλες αναγκαίες επεξη-

γηματικές πληροφορίες. 

 

α)Έσοδα από Δ.Τ. /Δ.Φ. & 

Τ.Α.Π. και έξοδα 

εισπράξεώς τους (προμή-

θεια είσπραξης ,Φ.Π.Α. 

προμήθειας)-έξοδα ηλεκ-

τροφωτισμού. 

 

β)Μεταβολές λογ/μου  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 

 

 

 

 

 
 

γ) Άλλες επεξηγηματικές 

πληροφορίες 

 

 

 

 

24.Οι συμμετοχές του Δήμου στις συνδεδεμένες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 του παρόντος, σχηματίζονται είτε από 

καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο  του Δήμου προς 

αυτές, είτε από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.  

 Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης 

(Δ.ΕΠ.Ε.Α.) ,η Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης 

(ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.), η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ»,Η Κοινωφελούς Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.) , η Δημοτική 

Κοινωφελούς Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ), Η Κοινωφελούς 

Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), η 

Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης 

(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.), η Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.) βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης   

η οποία θα ολοκληρωθεί σε επόμενες χρήσεις.  

 
25.α) Λόγω της  εκκαθάρισης  και απόδοσης των εν 

λόγω εσόδων και εξόδων των μηνών Νοεμβρίου – 

Δεκεμβρίου κάθε χρήσης μετά την 31η Δεκεμβρίου και 

προς αποφυγή  ανακριβών προβλέψεων για τα έσοδα και 

έξοδα του διαστήματος αυτού, στους λογαριασμούς των 

ανωτέρω εσόδων και εξόδων λογίζονται κατά πάγια 

τακτική τα ποσά  που αφορούν το  διάστημα δώδεκα 

(12) των μηνών από Νοέμβριο της προηγούμενης χρήσης 

έως Οκτώβριο της τρέχουσας χρήσης. 
 

 

β) Ο λογαριασμός του Παθητικού 40 "Κεφάλαιο" 

εμφανίζεται αυξημένος κατά τα ποσά 293,47€ λόγο της 

συμμετοχής μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ένωσης 

Δημοτικών Κινηματογράφων Ελλάδος και των απαιτήσεων 

μας από την ΔΕΠΕΑ για δάνειο αποπληρωμής ποσού 

169.687,99€.  

 

1)Το κόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών και 

κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από 

τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε εσωλογιστικά 

σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του 

κόστους.  

2)Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων 2013. 
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  Αλεξανδρούπολη, 25 Αυγούστου 2014 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ 

 

 

 

 

 

   

ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. Ν 

762046 

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 

919126 

ΚΑΤΣΙΑΝΝΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. 

Ξ 765292 

ΚΥΡΙΤΣΙΔΗΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 

918180 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης το 

οποίο αποτελείται από 9 (εννέα) σελίδες και 1 (ένα) πίνακα παγίων είναι 

αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014 ΤΟΥ 

«ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(Βάσει των διατάξεων του Π.Δ.  315/99,όπως ισχύει
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1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 1  Π.Δ.  

315/99: 

Μέθοδοι αποτίμησης και 

υπολογισμού αποσβέσεων, 

προβλέψεων &  συναλλαγ- 

ματικών διαφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.2 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από τις 

βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης. Εφαρ-

μογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

3. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 3 Π.Δ.  

315/99: 

Αποσβέσεις παγίων στοι-

χείων και διαφορές στην 

Αποτίμηση των συμμετο- 

χών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 

όπως κατά περίπτωση ορίζει το Π.Δ. 315/1999, πλέον 

αξίας βελτιώσεων προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων. 

   β) Οι συμμετοχές στις Δημοτικές επιχειρήσεις 

αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλην της 

περίπτωσης της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) για την οποία 

διενεργήθηκε από το 2009 πρόβλεψη υποτίμησης ύψους € 

2.074.805,28 επί του μετοχικού της κεφαλαίου 

ονομαστικής αξίας € 2.074.805,28.   

   γ) Στη χρήση 2014 σχηματίστηκαν οι εξής 

προβλέψεις υποτίμησης τίτλων Πάγιας Επένδυσης βάσει 

των τελευταίων νόμιμα συνταγμένων ισολογισμών των 

δημοτικών επιχειρήσεων που είχαμε στην διάθεσή μας 

κατά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού του 

δήμου :   

                  

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ "ΕΒΡΟΣ" Α.Ε.    €  42.770,14 
 

Συνολική πρόβλεψη 2014             €  42.770,14 

 

 
 

2. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης ούτε έγινε εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

  

 

 

 

 

 

3. α) Οι αποσβέσεις των  πάγιων στοιχείων για την 

χρήση 2014 αναλυτικά είναι οι εξής: 

 

   Λογ/μός                 Αποσβ. 

   Παγίου                  Χρήσης 

    11               €  2.711.742.83 

    12               €    239.088.40 

    13               €    101.751.52 

    14               €    312.977.99 

    16               €    459.379.89 

    17               €  3.554.913.89 

  ΣΥΝΟΛΟ             €  7.379.854.52 

 

 

    β) Το υπόλοιπο διαφορών αποτίμησης συμμετοχών 

στην τρέχουσα αξία τους κατά την 31/12/2014 

ανέρχεται σε € 99.376,35 και αφορά την Ανώνυμη 

Εταιρεία ΤΙΕΔΑ Α.Ε. 
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4.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.4 Π.Δ. 

315/99: 

Πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

5.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501περίπτ.5 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές υποτίμησης κυ- 

κλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού. 

 
 

6. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 6 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές αποτίμησης  

αποθεμάτων. 

 

7.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.7  Π.Δ. 

315/99:  

Συναλλαγματικές διαφο-

ρές & λογιστικός χειρι-

σμός τους. 

 

 

8.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 8 Π.Δ. 

315/99: Συμμετοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

 
 

 
 

5. Δεν υπάρχουν  διαφορές  υποτίμησης   κυκλοφο-

ρούντων στοιχείων ενεργητικού. 

 

 

 

 

 

6. Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης  αποθεμάτων. 

 

 

 

 

 

7.Δεν υπάρχουν Συναλλαγματικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ο Δήμος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 

παρακάτω  επιχειρήσεων ως εξής:                                              

                        ΠΟΣΟ           ΠΟΣΟΣΤΟ   

ΑΣΤ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤ.    €    26.738,81      100,00%  

Δ.ΕΠ.Ε.Α.          € 2.074.805,28      100,00% 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.         € 2.225.096,50      100,00% 

Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.       €   100.000,00      100,00% 

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.         €   100.000,00      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.       €    13.793,10      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.       €   278.796,77      100,00% 

ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ. €    50.000,00      100.00%  

ΚΟΙΝ.ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΤΡΑΙ.€   118.041,09      100.00%   

ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε.       €   480.000,00       98,77% 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.    €    11.460,00        1,25% 

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.    €   864.386,00      100,00% 

ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. €   174.390,40       29,41%  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€    94.100,00       12,14% 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΙΝ/ΓΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ            €       293,47        4,76% 

ΣΥΝΟΛΟ             € 6.611.901,42 
 

  Από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει 

στην έκδοση τίτλων οι ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε., Ε.Δ.Ε.Χ.Υ 

Α.Ε.,ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 
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9.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 9 Π.Δ. 

315/1999: 

Μακροπρόθεσμες υποχρε-

ώσεις άνω των 5 ετών και 

υποχρεώσεις που κα-

λύπτονται με εμπράγ-

ματες ασφάλειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Ο πίνακας κατεχόμενων από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης τίτλων των επιχειρήσεων αυτών έχει 

ως ακολούθως: 

                Τεμ.    Ονομαστ.      Τρέχουσα 

                        αξία/τεμ      αξία/τεμ. 

ΑΝ.ΕΤ.Α.      16.000    € 30,00       €  0,000 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ.       382    € 30,00       €  0,086 

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤ/ΚΗ   2.464    € 58,60       € 32,385  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.     1.882    € 50,00       € 11,314  
 
 

             Ονομαστική     Προβλέψεις     Τρέχουσα   

                Αξία        Υποτίμησης        Αξία  

ΑΝ.ΕΤ.Α.   € 480.000,00  € 480.000,00    €      0,00 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. €  11.460,00  €  11.427,12    €     32,88  

ΔΗΜ. ΕΒΡΟΣ € 174.390,40  €  107.363,98   € 67.026,42 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€   94.100,00  €         0,00   €  94.100,00 

           €   759.950,40   €    598.791,10  €161.159,30 
 
 
   Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις η συμμετοχή του Δήμου 

έχει λάβει χώρα με την μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων από τον Δήμο σε αυτές. 

 

 

9. α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών κατά 

την 31/12/14: 

 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 12)          €     55.146,49 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 13)          €     11.947,54 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 14)          €    185.923,54 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 15)          €     60.875,05 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 17)          €     48.857,67 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 19)          €    507.673,26 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 20)          €    185.362,50 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 21)          €  1.599.384,62 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 22)          €    258.707,11 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 23)          €  1.484.103,22   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 24)          €    368.705,78 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 25)          €     44.306,61                          

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 26)          €     33.343,41 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 27)          €    110.350,50 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 28)          €     32.168,33 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 29)          €     14.722,68 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 30)          €  2.872.531,83   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 31)          €    176.613,26 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 32)          €    575.156,34 

ΣΥΝΟΛΟ                           €  8.625.879,74 

 

β) Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες:  

    Επί ενός οικοπέδου του Δήμου εκτάσεως 738 τ.μ. 

(Δημοτικό Κατάστημα) υφίσταται υποθήκη υπέρ του 
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10. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 10 Π.Δ. 

315/1999:  

Υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον Ισο-

λογισμό. 

 

 
 

 

 

 

 

 

11. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 11 Π.Δ. 

315/99:Κατηγορίες και 

κόστος προσωπικού.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 12 Π.Δ. 

315/99:  

Επηρεασμός απότελεσμά-

των χρήσης από τυχόν 

παρεκκλίσεις από τις 

αρχές αποτίμησης. 

 

13. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 13 Π.Δ. 

315/99:  

Αμοιβές μελών οργάνων 

διοίκησης. 

 

14. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 14 Π.Δ. 

315/99: 

Προκαταβολές και πιστώ 

σεις σε όργανα διοί-

κησης. 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για εξασφάλιση 

δανείων του τα οποία κατά την 31/12/2014 εμφάνιζαν 

υπόλοιπο € 2.291.882,57.  
 

 

 

10. Σύμφωνα με τον νόμο 4071/12 και την απόφαση 

393/2014 μεταβιβάστηκαν στο Δήμο από την Δημοτική 

επιχείρηση του Δήμου ΔΕΠΕΑ Α.Ε ληξιπρόθεσμές οφειλές 

το υπόλοιπο των οποίων στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

ανέρχεται σε € 955.567,14. Ο Δήμος δεν έχει 

αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις αυτές στις οικονομικές 

του καταστάσεις, με συνέπεια τα Αποτελέσματα χρήσεως 

και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα 

αυξημένα και ο λογαριασμός του Παθητικού «Πιστωτές 

διάφοροι» ισόποσα μειωμένος. Ο Δήμος για το παραπάνω 

ποσό επιβαρύνει τα αποτελέσματα του με βάση τις 

καταβολές που διενεργεί έναντι αυτών των 

υποχρεώσεων. 

 

11.Αναλύεται ως εξής:                                          

                                     Εργοδοτικές   

                     Αμοιβές           Εισφορές                                                     

 

Μόνιμοι    278   € 4.942.311,98   €   803.022,01 

Αορίστου    74   €   978.215,71   €   252.329,73 

Ειδ. Συνερ.  4   €   130.039,74   €    23.730,10 

Έκτακτοι   127   €   434.000,32   €   125.713,34 

ΣΥΝΟΛΟ     483   € 6.484.567,75   € 1.204.795,18 

 
 

12.Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης  

που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χρήσης. 

 

 

 

 
 

 

 

13.α) Έξοδα παράστασης:        €   169.225,80 

   β) Έξοδα κίνησης:           €    77.406,67 

         

      ΣΥΝΟΛΟ                   €   246.632,47€ 

 

 

14. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοίκησης. 
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15. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 15 Π.Δ. 

315/99: 

Εγγυήσεις - εμπράγματες 

ασφάλειες - εγγυήσεις 

προς όφελος τρίτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 16 Π.Δ. 

315/99: 

Μεταβολές παγίων στοι-

χείων. 

 

17. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 17 Π.Δ. 

315/99: 

Επεξηγηματικές πληρο-

φορίες για τα έκτακτα 

και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα 

 

 

 

 

 

 

15. Εμπράγματες ασφάλειες:  

α)Εγγυήσεις προς όφελος τρίτων: Μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 έχουν καταβληθεί από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή σε λήψη δανείου- για την 

αποπληρωμή δανείων της Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΑΝ.ΕΤ.Α. 

Α.Ε. τα εξής ποσά:     

Δ.ΕΠ.Ε.Α.:             €   329.340,41  

ΑΝ.ΕΤ.Α.  Α.Ε.:        €   603.329,87 

ΣΥΝΟΛΟ                 €   932.670,28 

τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α και ΑΝΕΤΑ Α.Ε. Σε 

παρελθούσες χρήσεις, ο Δήμος έχει σχηματίσει  

πρόβλεψη για τον ενδεχόμενο κίνδυνο μη ρευστοποίησης 

των ανωτέρω απαιτήσεων ποσού € 762.982,29. 

Επιπλέον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 έχουν 

καταβληθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή 

σε λήψη δανείου- για την αποπληρωμή δανείων της 

Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΚΔΕΠΑΦ καθώς και μια επιστροφή σε 

ΔΕΠΕΑ αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων με τα εξής 

ποσά:     

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΠΛ.ΔΑΝΕΙΟΥ Δ.ΕΠ.Ε.Α. ΚΑΙ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. και 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. ΑΠΟ Τ.Π.Δ. €  47.421,36 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΠΕΑ      €   8.359,43   

ΣΥΝΟΛΟ                  €  55.780,79 

τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α, ΚΔΕΤΑΦ, ΚΔΕΠΑΦ και 

ΚΟΜΝΗΝΟΙ. 

 

γ) Εγγυήσεις ύψους € 5.440.899,80 υπέρ Τ.Π.Δ. για 
εξασφάλιση δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

16. Υποβάλλεται συνημμένος πίνακας  

μεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήματος.     

 

 

 

 

17. α) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

και έξοδα προηγουμένων χρήσεων διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις        €   405.249,41   

Έξοδα χρήσης από διαγρ.απαιτ.κατά τρίτων    €   243.453,92 

Λοιπά έκτακτα έξοδα                         €       465,05 

ΣΥΝΟΛΟ                                      €   649.168,38 

 

β) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Αναλογούσες αποσβ. επιχ/σεων               €  5.630.025,11 
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18. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 18 Π.Δ. 

315/99: 

Οικονομικές δεσμεύσεις 

και πιθανές υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό 

 

19. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 19 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση των λογαριασμών 

του ισολο-γισμού Β(1) 

“έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως” 

Β(3) “τόκοι δανείων 

κατά-σκευαστικής περι-

όδου” και Γ(Ι) (1) 

“έξοδα ερευνών και 

αναπτύξεως” 

 

20. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

Έσοδα κρ.υπερ Δήμου λόγω απεργείας υπαλ.   €     12.606,53 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα           €      2.242,06             

ΣΥΝΟΛΟ                                     €  5.644.873,70   

 

γ) Τα σημαντικότερα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρ.& ηλεκτροφωτ.  €   756.302,93 

Τ.Α.Π.                                      €   107.555,28 

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδ.τέλη     €    18.780,53 

Τέλος επί ακαθ. εσόδων επιτηδευματιών       €    56.729,14 

Τέλος Παρεπιδημούντων                       €    19.295,31 

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

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων            €    55.865,92 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων             €     2.394,77 

Τέλη από λαϊκές και εμπορ/γυρεις            €    95.835,25 

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

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΣΑΤΑ              €     6.973,06 

Έσοδα από δωρεές κληρονομιές                €       250,00 

Έκτκατη επιχ.για Α’Κοιν.βοηθειών οικ.εν.    €     1.160,31 

Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως)  

Καταβλημένων χρηματικών ποσών               €   125.095,18 

Επιστροφή γενικά χρημάτων                   €     1.766,50 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                            € 2.287.966,30  
 

δ) Τα σημαντικότερα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Τόκοι υπερημερίας                          €    36.337,30 

Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων  €    19.486,55 

Διάφορα Έξοδα                              €    12.096,77 

ΣΥΝΟΛΟ                                     €    67.920,62 
 

 

18.Βλέπε παρ. 10. 

 

 

 

 

 

 

19. Ο λογαριασμός “Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως” αναλύεται ως εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ/ΚΤΗΡ.ΕΓΚΑΤ.     €   956.745,60 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓ.€ 2.957.688,45  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ   € 4.745.090,53  

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                  €    24.095,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                   € 8.683.619,58    

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                € 6.869.574,22  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                € 1.814.045,36  

 

 

 

20. Λοιπές προβλέψεις € 4.030.095,44   

Αφορούν στο σύνολο τους προβλέψεις για εξαιρετικούς 
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4.1.501 περίπτ. 20 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση του λογαριασμού 

του ισολογισμού “λοιπές 

προβλέψεις”. 

 

21. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 21 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από την αρχή 

της μη μεταβολής της 

καθορισμένης δομής του 

Ισολογισμού. 

 

22. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 22 Π.Δ. 

315/99: 

Συμπτύξεις στοιχείων του 

Ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβι-

κούς αριθμούς / καταχώ-

ρηση ανομοιογενών στοι-

χείων 

 

23. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 23 Π.Δ. 

315/99:  

Συγκρισιμότητα κονδυ-

λίων.  
 

24. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 24 Π.Δ. 

315/99:  

Πληροφορίες για τις 

συνδεδεμένες επιχειρή-

σεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κινδύνους και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από 

την τελική έκβαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σχετικής εκτιμήσεως 

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 

 

21. Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την αρχή της μη 

μεταβολής της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού. 

 

 

 

 

 
 

22. Δεν έγιναν συμπτύξεις στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

23. Τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 

είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 

της απογραφής έναρξης. 

 

 

 

24.Οι συμμετοχές του Δήμου στις συνδεδεμένες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 του παρόντος, σχηματίζονται είτε από 

καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο  του Δήμου προς 

αυτές, είτε από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.  

Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης 

(Δ.ΕΠ.Ε.Α.), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης 

(ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.), η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ», η Κοινωφελούς Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.), η Δημοτική 

Κοινωφελούς Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ), η Κοινωφελής 

Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), η 

Κοινωφελήςς Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης 

(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.), η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.) βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης   

όλες οι παραπάνω εκτός των  1)Δημοτική Επιχείρηση 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) και 2) Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Αλεξανδρούπολης (ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.) θα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης εντός το 2016.  
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25.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.25 Π.Δ. 

315/99: 

Άλλες αναγκαίες επεξη-

γηματικές πληροφορίες. 

 

α)Έσοδα από Δ.Τ. /Δ.Φ. & 

Τ.Α.Π. και έξοδα 

εισπράξεώς τους (προμή-

θεια είσπραξης ,Φ.Π.Α. 

προμήθειας)-έξοδα ηλεκ-

τροφωτισμού. 

 

β)Μεταβολές λογ/μου  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 

 

 
 

γ) Άλλες επεξηγηματικές 

πληροφορίες 

 

 

 

 

25.α) Λόγω της  εκκαθάρισης  και απόδοσης των εν 

λόγω εσόδων και εξόδων των μηνών Νοεμβρίου – 

Δεκεμβρίου κάθε χρήσης μετά την 31η Δεκεμβρίου και 

προς αποφυγή  ανακριβών προβλέψεων για τα έσοδα και 

έξοδα του διαστήματος αυτού, στους λογαριασμούς των 

ανωτέρω εσόδων και εξόδων λογίζονται κατά πάγια 

τακτική τα ποσά  που αφορούν το  διάστημα δώδεκα 

(12) των μηνών από Νοέμβριο της προηγούμενης χρήσης 

έως Οκτώβριο της τρέχουσας χρήσης. 
 

 

β) Ο λογαριασμός του Παθητικού 40 "Κεφάλαιο" 

παραμένει αμετάβλητος. 

 

 

 

1)Το κόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών και 

κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από 

τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε εσωλογιστικά 

σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του 

κόστους.  

2)Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων 2014. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015 ΤΟΥ 

«ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(Βάσει των διατάξεων του Π.Δ.  315/99,όπως ισχύει) 

 

1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 1  Π.Δ.  

315/99: 

Μέθοδοι αποτίμησης και 

υπολογισμού αποσβέσεων, 

προβλέψεων &  συναλλαγ- 

ματικών διαφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.2 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από τις 

βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης. Εφαρ-

μογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

 

3. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 3 Π.Δ.  

315/99: 

Αποσβέσεις παγίων στοι-

χείων και διαφορές στην 

Αποτίμηση των συμμετο- 

χών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 

όπως κατά περίπτωση ορίζει το Π.Δ. 315/1999, πλέον 

αξίας βελτιώσεων προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων. 

   β) Οι συμμετοχές στις Δημοτικές επιχειρήσεις 

αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλην της 

περίπτωσης της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) για την οποία 

διενεργήθηκε από το 2009 πρόβλεψη υποτίμησης ύψους € 

2.074.805,28 επί του μετοχικού της κεφαλαίου 

ονομαστικής αξίας € 2.074.805,28.   

   γ) Στη χρήση 2015 είχαμε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ "ΕΒΡΟΣ" 

Α.Ε. ποσού 119.072€ και σχηματίστηκαν οι εξής 

προβλέψεις υποτίμησης τίτλων Πάγιας Επένδυσης βάσει 

των τελευταίων νόμιμα συνταγμένων ισολογισμών της 

παραπάνω επιχείρησης ποσού 55.640,51€  που είχαμε 

στην διάθεσή μας κατά την ημερομηνία κατάρτισης του 

ισολογισμού του δήμου.  

 
 

2. Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές μεθόδους και 

αρχές αποτίμησης ούτε έγινε εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτίμησης.  

  

 

 

 

 

 

3. α) Οι αποσβέσεις των  πάγιων στοιχείων για την 

χρήση 2015 αναλυτικά είναι οι εξής: 

 

   Λογ/μός                 Αποσβ. 

   Παγίου                  Χρήσης 

    11               €  2.791.170,74 

    12               €    206.866,27 

    13               €     95.046,77 

    14               €    315.629,74 

    16               €    427.299,89 

    17               €  3.403.142,68 

  ΣΥΝΟΛΟ             €  7.239.156,09 

 

 

 

    β) Το υπόλοιπο διαφορών αποτίμησης συμμετοχών 

στην τρέχουσα αξία τους κατά την 31/12/2015 
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4.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.4 Π.Δ. 

315/99: 

Πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

5.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501περίπτ.5 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές υποτίμησης κυ- 

κλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού. 

 
 

6. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 6 Π.Δ. 

315/99: 

Διαφορές αποτίμησης  

αποθεμάτων. 

 

7.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.7  Π.Δ. 

315/99:  

Συναλλαγματικές διαφο-

ρές & λογιστικός χειρι-

σμός τους. 

 

 

8.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 8 Π.Δ. 

315/99: Συμμετοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ανέρχεται σε € 99.376,35 και αφορά την Ανώνυμη 

Εταιρεία ΤΙΕΔΑ Α.Ε. 

 

4.Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 

 

 

 
 

5. Δεν υπάρχουν  διαφορές  υποτίμησης   κυκλοφο-

ρούντων στοιχείων ενεργητικού. 

 

 

 

 

 

 

6. Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης  αποθεμάτων. 

 

 

 

 

 

7.Δεν υπάρχουν Συναλλαγματικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ο Δήμος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 

παρακάτω  επιχειρήσεων ως εξής:                                              

                        ΠΟΣΟ           ΠΟΣΟΣΤΟ   

ΑΣΤ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤ.    €    26.738,81      100,00%  

Δ.ΕΠ.Ε.Α.          € 2.074.805,28      100,00% 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.         € 2.225.096,50      100,00% 

Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.       €   100.000,00      100,00% 

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.         €   100.000,00      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.       €    13.793,10      100,00% 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.       €   278.796,77      100,00% 

ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΧ.ΡΑΔΙΟΦ. €    50.000,00      100.00%  

ΚΟΙΝ.ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.ΤΡΑΙ.€   118.041,09      100.00%   

ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε.       €   480.000,00       98,77% 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.    €    11.460,00        1,25% 

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.    €   864.386,00      100,00% 

ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. €   55.318.40       33.05%  

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€    94.100,00       12,14% 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΙΝ/ΓΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ            €       293,47        4,76% 

ΣΥΝΟΛΟ             € 6.492.829.42 
 
  Από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει 
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9.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 9 Π.Δ. 

315/1999: 

Μακροπρόθεσμες υποχρε-

ώσεις άνω των 5 ετών και 

υποχρεώσεις που κα-

λύπτονται με εμπράγ-

ματες ασφάλειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στην έκδοση τίτλων οι ΑΝ.ΕΤ.Α Α.Ε., Ε.Δ.Ε.Χ.Υ 

Α.Ε.,ΔΗΜΟΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

   Ο πίνακας κατεχόμενων από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης τίτλων των επιχειρήσεων αυτών έχει 

ως ακολούθως: 

                Τεμ.    Ονομαστ.      Τρέχουσα 

                        αξία/τεμ      αξία/τεμ. 

ΑΝ.ΕΤ.Α.      16.000    € 30,00       €  0,000 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ.       382    € 30,00       €  0,086 

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤ/ΚΗ     312    € 58,60    € 18.283.20 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.     1.882    € 50,00       € 11,314  
 
 

             Ονομαστική     Προβλέψεις     Τρέχουσα   

                Αξία        Υποτίμησης        Αξία  

ΑΝ.ΕΤ.Α.   € 480.000,00  € 480.000,00    €      0,00 

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. €  11.460,00  €  11.427,12    €     32,88  

ΔΗΜ. ΕΒΡΟΣ € 174.390,40  €  119.072,00   € 55.318,40 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.€   94.100,00  €         0,00   €  94.100,00 

           €   759.950,40   €    610.499.12  €149.451.28 
 
 

   Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις η συμμετοχή του Δήμου 

έχει λάβει χώρα με την μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων από τον Δήμο σε αυτές. 

 

 

9. α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών κατά 

την 31/12/15: 

 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 12)          €     48.557.32 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 13)          €     10.519.05 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 14)          €    173.439.66 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 15)          €     56.786.90 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 17)          €     45.577.79 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 19)          €    417.433.91 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 20)          €    163.211.94 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 21)          €  1.459.691.39 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 22)          €    236.100.50 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 23)          €  1.354.394.67   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 24)          €    336.444.44 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 25)          €     39.813.99                          

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 26)          €     29.962.41 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 27)          €     85.503.84 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 28)          €     28.324.25 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 29)          €     12.105.71 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 30)          €  2.684.266.83   

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 31)          €    164.829.15 

Δάνειο Τ.Π.& Δ (α/α 32)          €    536.780.37 

ΣΥΝΟΛΟ                           €  7.883.744.12 

 

β) Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες:  
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10. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 10 Π.Δ. 

315/1999:  

Υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον Ισο-

λογισμό. 

 

 
 

 

 

 

 

 

11. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 11 Π.Δ. 

315/99:Κατηγορίες και 

κόστος προσωπικού.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 12 Π.Δ. 

315/99:  

Επηρεασμός απότελεσμά-

των χρήσης από τυχόν 

παρεκκλίσεις από τις 

αρχές αποτίμησης. 

 

13. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 13 Π.Δ. 

315/99:  

Αμοιβές μελών οργάνων 

διοίκησης. 

 

14. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 14 Π.Δ. 

315/99: 

Προκαταβολές και πιστώ 

    Επί ενός οικοπέδου του Δήμου εκτάσεως 738 τ.μ. 

(Δημοτικό Κατάστημα) υφίσταται υποθήκη υπέρ του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για εξασφάλιση 

δανείων του τα οποία κατά την 31/12/2015 εμφάνιζαν 

υπόλοιπο € 2.291.882,57.  
 

 

 

10. Σύμφωνα με τον νόμο 4071/12 και την απόφαση 

393/2014 μεταβιβάστηκαν στο Δήμο από την Δημοτική 

επιχείρηση του Δήμου ΔΕΠΕΑ Α.Ε ληξιπρόθεσμές οφειλές 

το υπόλοιπο των οποίων στις 31 Δεκεμβρίου 2015 

ανέρχεται σε € 660.926.09. Ο Δήμος δεν έχει 

αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις αυτές στις οικονομικές 

του καταστάσεις, με συνέπεια τα Αποτελέσματα χρήσεως 

και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα 

αυξημένα και ο λογαριασμός του Παθητικού «Πιστωτές 

διάφοροι» ισόποσα μειωμένος. Ο Δήμος για το παραπάνω 

ποσό επιβαρύνει τα αποτελέσματα του με βάση τις 

καταβολές που διενεργεί έναντι αυτών των 

υποχρεώσεων. 

 

11.Αναλύεται ως εξής:                                          

                                     Εργοδοτικές   

                     Αμοιβές           Εισφορές                                                     

 

Μόνιμοι    262   € 4.963.444,42   €   793.373,81 

Αορίστου    87   € 1.149.297,65   €   290.835,44 

Ειδ. Συνερ.  6   €   195.449,68   €   22.2801,99 

Έκτακτοι   123   €   382.387,02   €   103.900,36 

ΣΥΝΟΛΟ     478   € 6.690.578,77   € 1.677.696,13 

 
 

12.Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης  

που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χρήσης. 

 

 

 

 
 

 

13.α) Έξοδα παράστασης:        €   220.407,23 

   β) Έξοδα κίνησης:           €    84.350,00 

         

      ΣΥΝΟΛΟ                   €   304.757,23  

 

 

14. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοίκησης. 
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σεις σε όργανα διοί-

κησης. 

 
 

15. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 15 Π.Δ. 

315/99: 

Εγγυήσεις - εμπράγματες 

ασφάλειες - εγγυήσεις 

προς όφελος τρίτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 16 Π.Δ. 

315/99: 

Μεταβολές παγίων στοι-

χείων. 

 

17. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 17 Π.Δ. 

315/99: 

Επεξηγηματικές πληρο-

φορίες για τα έκτακτα 

και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα 

 

 

 

 

 

 

15. Εμπράγματες ασφάλειες:  

α)Εγγυήσεις προς όφελος τρίτων: Μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 έχουν καταβληθεί από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή σε λήψη δανείου- για την 

αποπληρωμή δανείων της Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΑΝ.ΕΤ.Α. 

Α.Ε. τα εξής ποσά:     

Δ.ΕΠ.Ε.Α.:             €   329.340,41  

ΑΝ.ΕΤ.Α.  Α.Ε.:        €   603.329,87 

ΣΥΝΟΛΟ                 €   932.670,28 

τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α και ΑΝΕΤΑ Α.Ε. Σε 

παρελθούσες χρήσεις, ο Δήμος έχει σχηματίσει  

πρόβλεψη για τον ενδεχόμενο κίνδυνο μη ρευστοποίησης 

των ανωτέρω απαιτήσεων ποσού € 762.982,29. 

Επιπλέον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 έχουν 

καταβληθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης -ως εγγυητή 

σε λήψη δανείου- για την αποπληρωμή δανείων της 

Δ.ΕΠ.Ε.Α. και της ΚΔΕΠΑΦ καθώς και μια επιστροφή σε 

ΔΕΠΕΑ αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων με τα εξής 

ποσά:     

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΠΛ.ΔΑΝΕΙΟΥ Δ.ΕΠ.Ε.Α. ΚΑΙ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. και 

Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. ΑΠΟ Τ.Π.Δ. €  47.421,36 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΠΕΑ      €   8.359,43   

ΣΥΝΟΛΟ                  €  55.780,79 

τα  οποία εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Δήμου ως 

απαίτηση από τις Δ.ΕΠ.Ε.Α, ΚΔΕΤΑΦ, ΚΔΕΠΑΦ και 

ΚΟΜΝΗΝΟΙ. 

 

γ) Εγγυήσεις ύψους € 5.440.899,80 υπέρ Τ.Π.Δ. για 
εξασφάλιση δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

16. Υποβάλλεται συνημμένος πίνακας  

μεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήματος.     

 

 

 

 

 

17. α) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

και έξοδα προηγουμένων χρήσεων διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις        €     3.272,68   

Έξοδα χρήσης από διαγρ.απαιτ.κατά τρίτων    € 1.494.526,78   

Λοιπά έκτακτα έξοδα                         €   119.072,96      

ΣΥΝΟΛΟ                                    €   1.616.872,42 

 

β) Τα σημαντικότερα έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

διαμορφώθηκαν ως εξής: 
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18. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 18 Π.Δ. 

315/99: 

Οικονομικές δεσμεύσεις 

και πιθανές υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό 

 

19. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 19 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση των λογαριασμών 

του ισολο-γισμού Β(1) 

“έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως” 

Β(3) “τόκοι δανείων 

κατά-σκευαστικής περι-

όδου” και Γ(Ι) (1) 

“έξοδα ερευνών και 

Αναλογούσες αποσβ. επιχ/σεων               €  5.663.124,04 

Έσοδα κρ.υπερ Δήμου λόγω απεργείας υπαλ.   €      3.897,10 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα           €     10.147,49             

ΣΥΝΟΛΟ                                     €  5.677.168,63   

 

γ) Τα σημαντικότερα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Πιστωτικές διαφορές μεταβ.λογ.              €        14,97 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαρ.& ηλεκτροφωτ.  € 2.585.384,88 

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                €       217,80 

Τ.Α.Π.                                      €   256.150,40 

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδ.τέλη     €    33.412,74 

Τέλος επί ακαθ. εσόδων επιτηδευματιών       €   153.435,08 

Τέλος Παρεπιδημούντων                       €    47.840,92 

Λοιπά Τακτικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                  €    12.861,43 

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων            €    62.420,50 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων             €    23.452,74 

Τέλη από λαϊκές και εμπορ/γυρεις            €   105.221,00 

Έκτακτα Γενικά Έσοδα Π.Ο.Ε.                 €   314.039,79 

Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως)  

Καταβλημένων χρηματικών ποσών               €    40.977,62 

Επιστροφή γενικά χρημάτων                   €     4.145,43 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                            € 3.639.575,30  
 

δ) Τα σημαντικότερα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ως εξής: 

Οριστικοποιημένοι επίδικοι φόροι  

δημοσίου (πλην φόρου εισοδήματος)          € 1.209.765,34  

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων              €     2.819,91 

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων           €    12.608,95 

Τόκοι υπερημερίας                          €        -0,09 

Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων  €    27.155,63 

Διάφορα Έξοδα                              €     8.684,95 

ΣΥΝΟΛΟ                                     € 1.403.405,15 
 

 

 

18.Βλέπε παρ. 10. 

 

 

 

 

 

19. Ο λογαριασμός “Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως” αναλύεται ως εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ/ΚΤΗΡ.ΕΓΚΑΤ.     €   956.745,60 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓ.€ 2.984.551,17  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ   € 4.930.994,61  

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                  €    24.095,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                   € 8.896.386,38    

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                € 7.193.664,64  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                € 1.702.721,74  
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αναπτύξεως” 

 

20. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 20 Π.Δ. 

315/99:  

Ανάλυση του λογαριασμού 

του ισολογισμού “λοιπές 

προβλέψεις”. 

 

21. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 21 Π.Δ. 

315/99:  

Παρέκκλιση από την αρχή 

της μη μεταβολής της 

καθορισμένης δομής του 

Ισολογισμού. 

 

22. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 22 Π.Δ. 

315/99: 

Συμπτύξεις στοιχείων του 

Ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβι-

κούς αριθμούς / καταχώ-

ρηση ανομοιογενών στοι-

χείων 

 

23. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 23 Π.Δ. 

315/99:  

Συγκρισιμότητα κονδυ-

λίων.  
 

24. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ. 24 Π.Δ. 

315/99:  

Πληροφορίες για τις 

συνδεδεμένες επιχειρή-

σεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Λοιπές προβλέψεις € 4.030.095,44   

Αφορούν στο σύνολο τους προβλέψεις για εξαιρετικούς 

κινδύνους και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από 

την τελική έκβαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σχετικής εκτιμήσεως 

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 

 

21. Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την αρχή της μη 

μεταβολής της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού. 

 

 

 

 

 
 

22. Δεν έγιναν συμπτύξεις στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

23. Τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 

είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 

της απογραφής έναρξης. 

 

 

 

24.Οι συμμετοχές του Δήμου στις συνδεδεμένες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 του παρόντος, σχηματίζονται είτε από 

καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο  του Δήμου προς 

αυτές, είτε από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.  

Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης 

(Δ.ΕΠ.Ε.Α.), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης 

(ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.), η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ», η Κοινωφελούς Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.), η Δημοτική 

Κοινωφελούς Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ), η Κοινωφελής 

Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), η 

Κοινωφελήςς Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης 

(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.), η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.) βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης   

όλες οι παραπάνω εκτός των  1)Δημοτική Επιχείρηση 

Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) και 2) Αναπτυξιακή 
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25.Κεφάλ.4.1 παράγρ. 

4.1.501 περίπτ.25 Π.Δ. 

315/99: 

Άλλες αναγκαίες επεξη-

γηματικές πληροφορίες. 

 

α)Έσοδα από Δ.Τ. /Δ.Φ. & 

Τ.Α.Π. και έξοδα 

εισπράξεώς τους (προμή-

θεια είσπραξης ,Φ.Π.Α. 

προμήθειας)-έξοδα ηλεκ-

τροφωτισμού. 

 

β)Μεταβολές λογ/μου  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

γ) Άλλες επεξηγηματικές 

πληροφορίες 

 

 

 

 

Εταιρεία Αλεξανδρούπολης (ΑΝ.ΕΤ.Α. Α.Ε.) θα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης εντός το 2017.  

 
25.α) Λόγω της  εκκαθάρισης  και απόδοσης των εν 

λόγω εσόδων και εξόδων των μηνών Νοεμβρίου – 

Δεκεμβρίου κάθε χρήσης μετά την 31η Δεκεμβρίου και 

προς αποφυγή  ανακριβών προβλέψεων για τα έσοδα και 

έξοδα του διαστήματος αυτού, στους λογαριασμούς των 

ανωτέρω εσόδων και εξόδων λογίζονται κατά πάγια 

τακτική τα ποσά  που αφορούν το  διάστημα δώδεκα 

(12) των μηνών από Νοέμβριο της προηγούμενης χρήσης 

έως Οκτώβριο της τρέχουσας χρήσης. 
 

 

β) Ο λογαριασμός του Παθητικού 40 "Κεφάλαιο" 

εμφανίζεται μειωμένος συνολικά κατά 38.397,58 € λόγω 

διαφορών που διαπιστώθηκαν μεταξύ ποσοτήτων και 

αξιών της αρχικής απογραφής και του πραγματικού 

Ενεργητικού & Παθητικού του Δήμου κατόπιν εγκρίσεως 

των παραπάνω διαφορών με την χχ/2016 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999 

περί «διαφορών στις ποσότητες και αξίες της 

απογραφής που προέκυψαν από μεταγενέστερο έλεγχο 

απογραφής», καθώς και αξιών που αφορούν την 

κατάργηση του πρώην Νομικού Προσώπου του Δήμου 

(ΑΠΟΚΔΑ) και την απορρόφηση του από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 709/24-4-2015 

 

1)Το κόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών και 

κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από 

τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε εσωλογιστικά 

σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του 

κόστους.  

2)Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων 2015. 

3)Αναμένεται μέσα στο 2016 να παραδοθεί η απογραφή 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώην 

Νομικού Προσώπου του Δήμου (ΑΠΟΚΔΑ), προκειμένου 

αυτή να καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου 
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Αλεξανδρούπολης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2011-2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 
 2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011    Ποσά κλειόμ. Ποσά κλειόμ. 
 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπόσβ. αξία  Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπόσβ. αξία  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 
 

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως 7.883.537,92 6.222.339,62 1.661.198,30 7.037.647,02 5.691.448,59 1.346.198,43        
 

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  1.889.041,59  1.313.098,94 575.942,65  1.729.040,54  1.179.750,57  549.289,97  Ι. Κεφάλαιο  19.155.662,28   19.155.662,24 
 

Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 9.772.579,51 7.535.438,56 2.237.140,95 8.766.687,56 6.871.199,16 1.895.488,40        
 

              ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις     
 

              επενδύσεων - Δωρεές παγίων     
 

              1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων 124.816,40   124.816,40 
 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             3. Δωρεές Παγίων  85.955.425,79   85.955.425,79 
 

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις             4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 59.827.131,33   63.187.685,57 
 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 64.051.399,25 0,00 64.051.399,25 64.051.399,25 0,00 64.051.399,25    145.907.373,52   149.267.927,76 
 

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης 10.545.362,95 5.804.001,49 4.741.361,46 9.910.692,89 5.080.925,40 4.829.767,49  ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια     
 

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσης 37.467.681,15 25.020.336,40 12.447.344,75 35.358.201,07 22.872.161,21 12.486.039,86  3. Ειδικά αποθεματικά  114.916,61   114.916,61 
 

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 2.852.848,12 1.232.804,60 1.620.043,52 2.840.878,13 1.024.205,38 1.816.672,75    114.916,61   114.916,61 
 

2. Αγροί & λοιπές εδαφικές εκτάσεις 41.096.781,71 0,00 41.096.781,71 41.096.781,71 0,00 41.096.781,71  ΙV. Αποτελέσματα εις νέο      
 

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 72.446.856,48 41.235.563,91 31.211.292,57 70.997.619,86 36.138.096,25 34.859.523,61  Πλεόνασμα εις νέο  522.366,49   ( 229.445,45) 
 

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως. 239.289,48 163.869,10 75.420,38 239.289,48 145.435,16 93.854,32    522.366,49   ( 229.445,45) 
 

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 3.686.523,24 2.455.216,65 1.231.306,59 3.625.232,34 2.205.339,54 1.419.892,80        
 

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 8.698.924,24 6.310.218,75 2.388.705,49 8.655.751,92 5.907.066,69 2.748.685,23  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + AΙV) 165.700.318,90   168.309.061,16 
 

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ. 3.785.746,70 2.533.295,53 1.252.451,17 3.764.193,63 2.210.962,62 1.553.231,01        
 

5. Μεταφορικά μέσα 7.164.361,46 6.742.307,45 422.054,01 7.125.414,66 6.359.115,56 766.299,10        
 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5.751.515,95 4.890.480,58 861.035,37 5.700.409,35 4.358.939,09 1.341.470,26        
 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  12.754.698,74   12.754.698,74  12.885.778,43  0,00 12.885.778,43        
 

Σύνολο ακινητοποιήσεων  (Γ ΙΙ)  270.541.989,47  96.388.094,46 174.153.895,01  266.251.642,72  86.302.246,90 179.949.395,82        
 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες                   
 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                   
 

1. Τίτλοι Πάγιας επένδυσης    6.581.607,95     6.568.221,95  Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ     
 

Πλέον: διαφορές αποτίμησης    99.376,35     99.376,35  1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού     
 

Μείον: προβλέψεις υποτιμήσεως    ( 3.138.428,53)     ( 2.664.097,47)  λόγω εξόδου από την υπηρεσία 319.456,76   358.249,07 
 

Μείον: Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών     ( 36.886,69)      ( 36.886,69)  2. Λοιπές Προβλέψεις  3.678.851,92   3.940.376,94 
 

      3.505.669,08      3.966.614,14    3.998.308,68   4.298.626,01 
 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)    177.659.564,09     183.916.009,96        
 

. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

 

Ι. Αποθέματα             Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
 

4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά,     15.503,16      14.868,49  2. Δάνεια τραπεζών  262.292,79   125.000,00 
 

Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας    15.503,16     14.868,49  4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.712.029,58   6.757.419,12 
 

                11.974.322,37   6.882.419,12  
ΙΙ. Απαιτήσεις             ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

 

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών    7.923.148,42     7.912.002,39  1. Προμηθευτές  2.659.048,34   8.299.280,35 
 

3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων    370.627,52     27.306,73  5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 13.026,91   6.935,84 
 

5. Χρεώστες διάφοροι    811.566,15     1.143.374,17  6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00   3.118,50 
 

Μείον : Προβλέψεις     ( 7.262.982,29)      ( 7.124.798,92)  7. Μακρ.Υποχρ.Πληρωτέες στην επόμ. χρήση 125.000,00   911.465,44 
 

     1.842.359,80     1.957.884,37  8. Πιστωτές διάφοροι  1.258.959,10   1.447.177,66 
 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα               4.056.034,35   10.667.977,79  
3. Λοιπά Χρεόγραφα    9.000,00     9.000,00  Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ) 16.030.356,72   17.550.396,91 

 

Μείον: Προβλέψεις     ( 675,14)      ( 579,57)        
 

     8.324,86     8.420,43        
 

ΙV. Διαθέσιμα                   
 

1. Ταμείο    8.501,52     25.813,24        
 

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     4.633.096,13      3.249.982,44        
 

      4.641.597,65      3.275.795,68        
 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔIΙ+ΔΙV)    6.507.785,47     5.256.968,97        
 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ             . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ     
 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα    0,00     19.853,57  1. Έσοδα επομένων χρήσεων 830.021,21   955.149,65 
 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων     154.515,00      24.912,83        
 

      154.515,00      44.766,40        
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ +   + Ε)    186.559.005,51     191.113.233,73  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 186.559.005,51   191.113.233,73 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ             ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     
 

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού    158.661.032,47     183.894.917,33  6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 158.661.032,47   183.894.917,33 
 

3.Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων,εμπράγματων ασφαλειών και             7.Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων,εμπράγματων     
 

αμφοτεροβαρών συμβάσεων    22.475.969,09     23.055.235,12  ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 22.475.969,09   23.055.235,12 
 

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως     14.586.932,10      11.211.773,01  8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 14.586.932,10   11.211.773,01 
 

      195.723.933,66      218.161.925,46    195.723.933,66   218.161.925,46 
 

            
 

            
 

KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012) 

       

           
 

  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011    Ποσά κλειόμ. Ποσά κλειόμ. 
 

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως               χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 
 

1.Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών  5.533.945,50     6.513.570,09    Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα) χρήσεως 2011 ( 229.445,45)   ( 229.445,45) 
 

2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις  780.201,74     1.011.504,92    Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως 2012 751.811,94    
 

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προυπολογισμό  22.451.026,83 28.765.174,07   28.539.218,88 36.064.293,89  Υπόλοιπο Πλεονάσματος εις νέον 522.366,49   - 
 

Μείον : Kόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών     38.452.972,86      39.780.605,88        
 

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως    (9.687.798,79)     (3.716.311,99)        
 

Πλέον:  Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως     1.658.949,05      955.787,48        
 

Σύνολο    
(8.028.849,74)     

(2.760.524,51)  Αλεξανδρούπολη, 30 Μαΐου 2013     
 

Μείον :  1. 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  6.586.316,93     6.719.141,04          
 

3. 'Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων   207.203,28  6.793.520,21    198.504,12  6.917.645,16   Ο Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως    ( 14.822.369,95)     ( 9.678.169,67)  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 89.587,40 89.587,40   73.735,27 73.735,27          
 

Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  670.977,47  670.977,47  ( 581.390,07)  529.981,08  529.981,08  ( 456.245,81)        
 

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως    ( 15.403.760,02)     ( 10.134.415,48)        
 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : 'Εκτακτα αποτελέσματα             ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 8.333.392,39     8.694.151,05      Α.  .Τ. Ν 762046 ΑΗ 919126 
 

3. 'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 8.147.878,53     3.692.337,77            
 

4. 'Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων  1.081.741,79  17.563.012,71    638.039,48  13.024.528,30          
 

Μείον                   
 

1. 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 471.242,94     24.115,67      ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
 

2. 'Εκτακτες ζημίες 0,00     5.442,86            
 

3. 'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 130.592,80     1.619,36            
 

4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους  805.605,01  1.407.440,75  16.155.571,96  3.088.380,38  3.119.558,27  9.904.970,03        
 

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)    751.811,94     ( 229.445,45)        
 

ΜΕΙΟΝ :             ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
 

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  10.750.086,96     10.929.080,05    Α.  .Τ. Ξ 765292 Α.  .Τ.   ΑΗ 918180 
 

Μείον: Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος   10.750.086,96  0,00    10.929.080,05  0,00        
 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) χρήσεως    751.811,94     ( 229.445,45)        
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
 

         

ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ            
 

         ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014          
 

      

4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)         
 

                        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                    ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
 

 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 

2014     

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 

2013     Ποσά κλειόμ.  Ποσά προηγ.   
 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία   Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις   Αναπόσβ. αξία  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  χρήσεως 2014  χρήσεως 2013   
 

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως 8.683.619,58 6.869.574,22   1.814.045,36 8.237.235,67 6.538.344,90   1.698.890,77         
 

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.222.067,18  1.686.906,03   535.161,15   1.990.511,18  1.558.755,46   431.755,72  Ι. Κεφάλαιο  19.325.643,74  19.325.643,74   
 

Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 10.905.686,76 8.556.480,25   2.349.206,51 10.227.746,85 8.097.100,36 0,00  2.130.646,49         
 

                ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις      
 

                επενδύσεων - Δωρεές παγίων       
 

                1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων 124.816,40 124.816,40   
 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                3. Δωρεές Παγίων  89.773.335,75 85.955.425,79   
 

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων  63.842.533,32  60.046.504,33   
 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 67.869.309,21 0,00   67.869.309,21 64.051.399,25 0,00   64.051.399,25    153.740.685,47 146.126.746,52   
 

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης 11.219.770,55 7.237.139,84   3.982.630,71 11.157.743,25 6.512.586,72   4.645.156,53  ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια       
 

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσης 39.333.596,33 29.233.856,71   10.099.739,62 38.941.439,10 27.194.187,29   11.747.251,81  3. Ειδικά αποθεματικά  114.916,61 114.916,61   
 

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 2.852.848,12 1.639.092,63   1.213.755,49 2.852.848,12 1.441.944,80   1.410.903,32         
 

2. Αγροί & λοιπές εδαφικές εκτάσεις 41.096.781,71     41.096.781,71 41.096.781,71 0,00   41.096.781,71  ΙV. Αποτελέσματα εις νέο       
 

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 83.699.304,32 46.469.769,89   37.229.534,43 74.866.268,33 43.758.027,06   31.108.241,27  Πλεόνασμα εις νέο  848.787,83 774.905,87   
 

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως. 239.289,48 193.438,83   45.850,65 239.289,48 181.143,84   58.145,64         
 

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 3.985.351,64 2.923.821,84   1.061.529,80 3.834.613,94 2.690.592,58   1.144.021,36         
 

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 8.717.762,61 7.031.058,61   1.686.704,00 8.698.924,24 6.683.039,34   2.015.884,90  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + AΙV) 174.030.033,65 166.342.212,74   
 

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ. 3.848.813,30 3.031.049,00   817.764,30 3.818.118,03 2.791.960,60   1.026.157,43         
 

5. Μεταφορικά μέσα 7.200.338,96 6.955.448,54   244.890,42 7.164.361,46 6.853.697,02   310.664,44         
 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.702.496,00 5.467.089,70   1.235.406,30 6.603.702,19 5.154.111,71   1.449.590,48         
 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 12.216.864,06     12.216.864,06  12.637.510,05     12.637.510,05         
 

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 288.982.526,29 110.181.765,59   178.800.760,70 275.962.999,15 103.261.290,96   172.701.708,19         
 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες                     
  

 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                       
 

1. Τίτλοι Πάγιας επένδυσης      6.611.901,42        6.611.901,42  Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ      
 

Πλέον: διαφορές αποτίμησης      99.376,35        120.295,63  1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού      
 

Μείον: προβλέψεις υποτιμήσεως      ( 3.096.194,89)        ( 3.138.428,53)  λόγω εξόδου από την υπηρεσία 319.071,57 281.153,40   
 

Μείον: Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών      ( 36.886,69)        ( 36.886,69)  2. Λοιπές Προβλέψεις  4.030.095,44  3.678.851,92   
 

      3.578.196,19        3.556.881,83    4.349.167,01 3.960.005,32   
 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)      182.378.956,89        176.258.590,02         
 

. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
  

 

Ι. Αποθέματα                Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
 

4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά,      264.945,68        21.514,53  2. Δάνεια τραπεζών  262.292,79 262.292,79   
 

Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας      264.945,68        21.514,53  4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.948.389,81  10.948.389,81   
 

                  11.210.682,60 11.210.682,60   
 

ΙΙ. Απαιτήσεις                ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
 

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών      9.970.579,29        9.468.747,60  1. Προμηθευτές  1.400.655,10 1.266.520,82   
 

3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων      35.742,94        5.358,12  5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 198.252,23 12.553,47   
 

5. Χρεώστες διάφοροι      1.039.274,47        991.624,70  8. Πιστωτές διάφοροι  257.427,68  825.375,64   
 

Μείον : Προβλέψεις      ( 8.681.410,43)        ( 7.864.542,99)    1.856.335,01  2.104.449,93   
 

      2.364.186,27        2.601.187,43  Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ) 13.067.017,61 13.315.132,53   
 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα                       
 

3. Λοιπά Χρεόγραφα      9.000,00        9.000,00         
 

Μείον: Προβλέψεις      ( 1.350,00)        ( 656,19)         
 

      7.650,00        8.343,81         
 

ΙV. Διαθέσιμα                       
 

1. Ταμείο      13.956,51        25.208,18         
 

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας      5.284.310,46        3.659.715,85         
 

      5.298.266,97        3.684.924,03         
 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔIΙ+ΔΙV)      7.935.048,92        6.315.969,80         
 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      
 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων      146.234,91        143.925,73  1. Έσοδα επομένων χρήσεων  1.363.228,96  1.231.781,45   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ +   + Ε)      192.809.447,23        184.849.132,04  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 192.809.447,23 184.849.132,04 
  

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ                ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ      
 

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού      121.895.727,12        150.264.333,66  6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 121.895.727,12 150.264.333,66   
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3.Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων,εμπράγματων ασφαλειών 

και      21.252.341,38        27.908.982,10  7.Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων,εμπράγματων      
 

αμφοτεροβαρών συμβάσεων      11.263.010,22        10.276.411,25  ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 21.252.341,38 27.908.982,10   
 

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως  11.263.010,22  10.276.411,25   
 

      154.411.078,72        188.449.727,01    154.411.078,72  188.449.727,01 
  

 

               
 

 KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ        ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

    
 

 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2014) 

            

              
 

 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 

2014     Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013     Ποσά κλειόμ.  Ποσά προηγ.   
 

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                  χρήσεως 2014  χρήσεως 2013   
 

1.Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών  5.289.301,84       5.709.836,02     Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως 774.905,87 252.539,38   
 

2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις  585.287,61       827.633,65     

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Πλεόνασματος) προηγ. 

χρήσεων 219.232,79  522.366,49 
  

 

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προυπολογισμό  23.293.913,98   29.168.503,43    20.129.000,83   26.666.470,50  Σύνολο  994.138,66 774.905,87   
 

Μείον : Kόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών      30.435.150,51        32.296.431,71  Μείον:       
 

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως      (1.266.647,08)        (5.629.961,21)  1. Φόρος εισοδήματος  99.929,16 -   
 

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως      1.601.155,41        1.547.390,73  2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι  45.421,67 -   
 

Σύνολο      334.508,33        (4.082.570,48)  Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον  848.787,83 774.905,87   
 

Μείον : 1. 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  5.243.667,22       6.303.314,57            
 

3. 'Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων  881.244,20   6.124.911,42    125.428,93   6.428.743,50         
 

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως      ( 5.790.403,09)        

( 

10.511.313,98)  Αλεξανδρούπολη, 22 Ιουλίου 2015       
 

Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  64.027,58       89.679,33            
 

Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  636.054,55   ( 572.026,97)    631.108,02   ( 541.428,69)   Ο Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως      ( 6.362.430,06)        

( 

11.052.742,67)  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : 'Εκτακτα αποτελέσματα                       
 

1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.644.873,70      5.804.884,64              
 

3. 'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.287.966,30      6.571.349,71              
 

4. 'Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 534.022,81 8.466.862,81    539.742,37 12.915.976,72     ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
 

Μείον                Α.  .Τ. Ν 762046 ΑΒ 928546   
 

1. 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 649.168,38      648.023,70              
 

3. 'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 67.920,62      220.995,77              
 

4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους 1.168.110,96 1.885.199,96   6.581.662,85 741.675,20 1.610.694,67   11.305.282,05         
 

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)      219.232,79        252.539,38  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ   
 

ΜΕΙΟΝ :                       
 

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  7.379.854,52       7.434.858,30            
 

Μείον: Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος  7.379.854,52   0,00    7.434.858,30   0,00         
 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) χρήσεως      219.232,79        252.539,38  ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ    
 

                Α.  .Τ. Ξ 765292 Α.  .Τ. 

ΑΗ 

918180   
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