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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31
ης 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΔ 315/1999 Παρ . 4.1.501 
 

 

Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. 

 

 

(α) Άρθρο 42α παρ. 3  Παρέκκλιση από τις σχετικές 

διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, 

με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας  

Δεν έγινε 

 

(β) Άρθρο 42β  παρ. 1  Παρέκκλιση από την αρχή του 

αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του 

ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα 

Χρήσεως" 

Δεν έγινε 

 

(γ) Άρθρο 42β  παρ. 2  Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα 

λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με τους 

περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

(δ) Άρθρο 42β  παρ. 3Προσαρμογή στη δομή και στους 

τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η 

ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.  

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

(ε) Άρθρο 42β  παρ. 4  Συμπτύξεις λογαριασμών του 

ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς  

 

Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών 

 

(στ) Άρθρο 42β  παρ. 5  Αναμορφώσεις κονδυλίων 

προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης 

χρήσης.  

Δεν έγινε 
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Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

 

 

(α) Άρθρο 43α  παρ. 1-α  Μέθοδοι αποτιμήσεως των 

περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των 

αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις 

τους. 

1.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά 

τις 01.01.2011 αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως 

ή των στοιχείων κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία 

είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και      

βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το 

νόμο αποσβέσεις. 

2. Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών   στοιχείων που 

αποκτήθηκαν πριν τις 31.12.2010 έγινε :  

α) των ακινήτων με το σύστημα του αντικειμενικού 

προσδιορισμού των ακινήτων. 

         β) τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία              

αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ.             

315/1999 στην τρέχουσα τιμή.  

 3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων 

υποτιμήσεως. 

4. Στην τρέχουσα χρήση 2015 υπήρξε αναπροσαρμογή  

στις αξίες του μητρώου παγίων του δήμου λόγω ένταξης 

σε αυτό ενός μεγάλου αριθμού ακινήτων. 

 

(β) Άρθρο 43α  παρ. 1-α  Βάσεις μετατροπής σε € 

περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα 

(Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών. 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 

 

(γ) Άρθρο 43  παρ. 2  Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις 

βασικές αρχές αποτιμήσεως . Εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτιμήσεως. 

 

Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 

παράγραφο 1.1.108 

 

 

 

Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 

 

(α) Άρθρο 42ε  παρ. 8  Μεταβολές παγίων στοιχείων 

και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) 

 

Επισυνάπτεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις 

πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.  

(β) Άρθρο 43  παρ. 5-δ  Ανάλυση πρόσθετων 

αποσβέσεων 
      Δεν έγιναν   

 

(γ) Άρθρο 43  παρ. 5-ε   Προβλέψεις για υποτίμηση 

ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

 

Δεν σχηματίστηκαν 

 

 

(δ) Άρθρο 43  παρ. 3-ε   Ανάλυση και επεξήγηση των 

ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

αποσβέσεως). 

 

Αφορά Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ αξίας κτήσης 

σωρευτικά 2.323.423,93 € και έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης (κυρίως  αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας & 

απαλλοτριώσεων)  με αξία κτήσης  67.727.578,26 €. Οι 

αποσβέσεις για τα Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ 

ανέρχονται σε 2.285.368,61 € και οι αποσβέσεις για τα 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης ανέρχονται σε 

35.011.034,23 € με τη συνολική αναπόσβεστη αξία των 

εξόδων εγκατάστασης να ανέρχεται σε 32.754.599,35 € 
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(ε) Άρθρο 43  παρ. 3-γ   Συναλλαγματικές διαφορές που 

αφορούν απόκτηση παγίων  
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

(στ) Άρθρο 43  παρ. 4   Ανάλυση και επεξήγηση των 

κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως" 
Δεν υπάρχουν τέτοια έξοδα 

 

 

Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα 

 
 

(α) Άρθρο 43α  παρ. 1-β  Επεξηγηματικές πληροφορίες 

σχετικά με συνδεμένες επιχειρήσεις  

 Παρατίθεται σχετικός πίνακας συμμετοχών του 

Δήμου. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης & Θεάματος και 

Επικοινωνίας Δήμου Θεσσαλονίκης 
Δημοτική Επιχείρηση 100% 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης 

(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) 
Δημοτική Επιχείρηση 100% 

Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσ/νικης Α.Ε. (πρώην 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.) 
Ανώνυμη Εταιρία 67,55% 

ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ποδοσφαιρική 

Ανώνυμη Εταιρία 
0,03% 

Αγιορείτικη Εστία 

Αστική Εταιρία μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

50% 

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing 

του Νομού Θεσσαλονίκης 

Αστική Εταιρία μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

7,04% 

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας Θεσσαλονίκης 

(Πρώην Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 

Θεσσαλονίκης) 

Αστική Εταιρία μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

28,57% 

Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ -  

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) 
Ανώνυμη Εταιρία 0,46% 

Αναπτυξιακή Ανατολική ΑΕ (Τριανδρία) Ανώνυμη Εταιρία 0,43% 

Αναπτυξιακή ΑΕ ΒΔ Θεσσαλονίκης (Τριανδρία) Ανώνυμη Εταιρία 3,68% 

Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την 

εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής 

προστασίας σε θέματα πολιτικών καταστροφών 

(Δ.Υ.Ο.Π.Π) 

 

Αστική Εταιρία μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

16,66 % 

Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών  

 

 

 

 

Για το έτος 2015 υπήρξε υποτίμηση τίτλων πάγιας 

επένδυσης συνολικού ύψους  73.916.19 €. 
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(β) Άρθρο 43α  παρ. 1-β Πίνακας κατεχομένων τίτλων 

πάγιας    επένδυσης και αποτίμησης  

Παρατίθεται πίνακας  

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρχική Αξία 

συμμετοχής 

Μεταβολές 

προηγουμένων 

χρήσεων  

Διαφορά 

αποτίμησης/άλλη 

μεταβολή 2015 

Οφειλόμενες 

Δόσεις 

Αποτιμώμενη 

Αξία 

31.12.2015 

Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης & 

Ενημέρωσης (ΔΕΠΘΕ) 
1.017.700,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.017.700,09 € 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) 
832.209,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 832.209,15 € 

Αγιορείτκη Εστία 29.347,03 € -29.347,03 € 11.718,52 € 0,00 € 11.718,52 € 

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής 

και Marketing του Νομού 

Θεσσαλονίκης 

50.000,00 € -41.852,68 € 13.382,48 € 0,00 € 21.529,80 € 

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας 

(πρώην Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 

Θεσσαλονίκης) 

120.000,00 € -110.103,24 € -681,11 € 0,00 € 9.215,65 € 

Μητροπολιτική Αναπτυξιακή 

Θεσσαλονίκης ΑΕ (πρώην Φυσικό 

Αέριο Μακεδονίας Α. Ε. 

232.563,76 € -76.421,95 € -96.352,28 € 0,00 € 59.789,53 € 

ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 5.663,98 € -5.663,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού 

Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) 

5.135,90 € -1.914,54 € -16,03 € 0,00 € 3.205,33 € 

Αναπτυξιακή Ανατολική ΑΕ – 

Τριανδρία 
1.936,88 € -96,46 € 12,12 € 0,00 € 1.852,54 € 

Αναπτυξιακή ΑΕ ΒΔ Θεσσαλονίκης 22.050,00 € -20.070,11 € -1.979,89 € 0,00 € 0,00 € 

Δίκτυο για την υποστήριξη της 

λειτουργίας και την εκπαίδευση των 

εθελοντικών ομάδων πολιτικής 

προστασίας σε θέματα πολιτικών 

καταστροφών (Δ.Υ.Ο.Π.Π) 

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.326.606,79 € -285.469,99 € -73.916,19 € 0,00 € 1.967.220,61 € 
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Παράγραφος 5. Αποθέματα 

 

(α) Άρθρο 43α  παρ. 1-α  Διαφορές από την αποτίμηση των 

αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στην τελευταία 

γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος 

ισολογισμού 

 

Μέθοδος αποτίμησης  

   Δεν υπάρχουν διαφορές 

 

 

 

   Για το έτος 2015 ακολουθήθηκε η Μέση Σταθμική     

Μέθοδος όπως και στο έτος 2014 

(β) Άρθρο 43α  παρ. 1-ι  Διαφορές από υποτίμηση 

κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους 

οποίους οφείλονται 

   Δεν υπάρχουν 

 

 

 

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο 

 

(α) Άρθρο 43α  παρ. 1-δ  Μεταβολή στο Κεφάλαιο που 

οφείλεται στην συμπλήρωση της απογραφής έναρξης 

τήρησης διπλογραφικού  βάση του Π.Δ. 315/99 παρ.8β 

Το κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των   

288.914.652,11  € αυξημένο στην τρέχουσα χρήση κατά   

75.193.753,88 € λόγο της αύξησης του κεφαλαίου του 

Δήμου Θεσσαλονίκης βάσει τηςυπ΄αριθμ.  759/30.05.2016 

απόφαση Δ.Σ.  

 

 

 

 

Παράγραφος 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις 

 

(β) Άρθρο 43α  παρ. 1-ζ   Οι οικονομικές δεσμεύσεις από 

συμβάσεις κ.λ.π. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 

τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων 

παροχών για οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. 

Δεν εμφανίζονται 

(γ) Άρθρο 43α  παρ. 1-ιβ  Υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στο ισολογισμό. 
Δεν υπάρχουν  

(δ) Άρθρο 43α  παρ. 1-στ  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

άνω του έτους 

 

Αφορούν δάνεια από το Τ.Π. & Δ. 15.718.164,87 €, 

ALPHABANK (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 708.333,32 € &ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.018.524,78  € συνολικά στο ποσό των 

23.445.022,97 € 

(ε) Άρθρο 43α  παρ. 1-στΥποχρεώσεις καλυπτόμενες με 

εμπράγματες ασφάλειες 

 

Δεν υπάρχουν 
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Παράγραφος 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

 

 

Άρθρο 42ε  παρ. 12  Ανάλυση των κονδυλίων των 

μεταβατικών λογαριασμών “Έξοδα προηγούμενων χρήσεων” 

& "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα"  

 

 

Α) Έξοδα επομένων χρήσεων : ανέρχονται στο ποσό των 

55.963,37 € και αφορούν Έξοδα επομένων χρήσεων για 

λοιπές παροχές τρίτων 1.245,37 € και Έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 54.718,00 € 

 

B) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: ανέρχονται στο ποσό των 

23.251.554,83 € και αφορούν Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

από δημοτικούς φόρους ΔΕΗ1.218.931,57 €,Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα από πρόστιμα263.642,97 €, Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα  από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 

αυθαιρέτων Κατασκευών 2.063,16 €,Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

8.370.149,34 €,Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από λοιπά τέλη 

και δικαιώματα (τέλος ακίνητης περιουσίας,οικοδομικές 

άδειες 1.161.026,54 €, Έσοδα χρήσης εισπρακτέα από 

εκμετάλλευση εδάφους ,υπεδάφους, καιθαλάσσης19.971,47 

€,Έσοδα από Επιχορηγήσεις Εισπρακτέα11.995.800,80 

€&Έσοδα Κεφαλαίων Εισπρακτέα 123.681,62 € 
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Άρθρο 42ε  παρ. 12  Ανάλυση των κονδυλίων των 

μεταβατικών λογαριασμών “Έσοδα επομένων χρήσεων” , 

"Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" & Λοιποί Μεταβατικοί 

Λογ/σμοί.  

 

 

Α) Έσοδα επομένων χρήσεων : ανέρχονται στο ποσό των 

53.983,49 € και αφορούν Έσοδα από  προεισπραχθέντα 

μισθώματα 50.486,60 €, έσοδα από εκποίηση - ανακύκλωση 

Υλικών 2.938,56 € καιέσοδα επόμενων Χρήσεων 

κληροδοτημάτων ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 558,33 € 

 

Β) Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα : ανέρχονται στο ποσό 

των 13.666.753,28 € και αφορούν έξοδα Τηλεπικοινωνιών 

πληρωτέα σε επόμενη χρήση  35.945,59 €, Τόκοι δανείων 

πληρωτέων σε επόμενη χρήση 112.024,08 €, έξοδα χρήσεως 

δουλευμένα (πληρωτέα) για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

δεδουλεμένα(Τακτικές  αποδοχές) 320,71 €, έξοδα χρήσεως 

δουλευμένα (πληρωτέα) για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

δεδουλεμένα(Αποδοχές Υπαλ. αορίστου) 12.602,48 €, έξοδα 

χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) για Εργοδοτικές Εισφορές 

Προσωπικού με Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 42,51 €, έξοδα 

χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) για Εργοδοτικές Εισφορές 

Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου 3.168,97 €, 

έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) για Εργοδοτικές 

Εισφορές Προσωπικού Ειδικών Θέσεων 46.283,96 €, έξοδα 

χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) για έξοδα Παραστάσεως 

Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 6.299,17 €, έξοδα 

χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) για εργοδοτικέςΕισφ. επί 

των εξόδων παραστάσεως και των λοιπ. παρ για αιρετούς 

1.745,50 €, έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) για 

λοιπές αμοιβές τρίτων (ΔΕΗ) 264.130,30 €, έξοδα χρήσεως 

δουλευμένα (πληρωτέα) για ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού 

χώρων κοινής χρήσεως και παραγωγικής 

διαδικασία852.185,83 €, έξοδα χρήσεως 

δεδουλευμένα(πληρωτέα) για  επισκευή και συντήρηση 

Αγαθών 541,20 €, έξοδα χρήσεως  πληρωτέα για ύδρευση  

σε επόμενη χρήση 165.672,40 €, έξοδα χρήσεως  πληρωτέα 

για κοινόχρηστες δαπάνες   σε επόμενη χρήση 1.313,32 €, 

έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) για υποχρεωτικές 

εισφορές ΟΤΑ (ΤΑΠ) 167.952,57 €, έξοδα χρήσεως 

δουλευμένα για λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για Μεταβ. 

Εισοδήματος σε Τρίτους 11.950.887,56 €, έξοδα χρήσεως 

δουλευμένα (πληρωτέα) για αμοιβές και προμήθειες 

τραπεζών 395,36 €& έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

(πληρωτέα)για αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθ. Ετών 

45.241,77 € 

 

 

 

Παράγραφος 9. Λογαριασμοί τάξεως 

 

Άρθρο 42ε  παρ. 11 Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως  

 

Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού με διπλογραφική μέθοδο 

(369.500.000,00€) την απεικόνιση των εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης και συμμετοχής σε διαγωνισμούς 

(15.966.136,64 €), και λοιπών λογ/μων πληροφοριών από 

Ευρωπαϊκά προγράμματα (259.783,10 €). 
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Παράγραφος 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 

 

 

Άρθρο 42ε  παρ. 9 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

που χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ του 

Δήμου. 

Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 

15.966.136,64 € 

 

 

 

Παράγραφος 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 

 

(α) Άρθρο 43α  παρ. 1-ιγ  Αμοιβές μελών οργάνων 

διοίκησης  και διευθύνσεως του δήμου 

 

Ανέρχονται στο ποσό των 264.104,66€ 

(β) Άρθρο 43α  παρ. 1-ιγ  Υποχρεώσεις που 

δημιουργήθηκαν  για συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων 

διοίκησης και διεύθυνσης 

 

Δεν υπάρχουν 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ  Δοθείσες προκαταβολές και 

πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης . 

Δεν υπάρχουν 

 

 

 

Παράγραφος 12. Αποτελέσματα χρήσεως 

 

(α) Άρθρο 43α  παρ. 1-η  Κύκλος εργασιών   Τα έσοδα του Δήμου ανέρχονται, αναλυτικά, από Πωλήσεις 

εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων  75.024,71 €, Έσοδα 

από φόρους εισφορές πρόστιμα προσαυξήσεις 

55.849.405,08 €, Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 

62.591.897,05 €, Έσοδα από επιχορηγήσεις 115.034.407,39 

€, Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών δωρεών 402.683,02 €, 

Έσοδα κεφαλαίων 512.598,72 € καιτεκμαρτά Έσοδα 

98.370,80 € 
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 (β) Άρθρο 43α  παρ. 1-θ  Μέσος όρος του απασχοληθέντος 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 

αυτού, με το συνολικό κόστος τους.  

 

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα                     3.379 

 

2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες 

    - Μόνιμο προσωπικό άτομα :                           1.687 

    - Αορίστου χρόνου άτομα :                                  897                                   

    - Λοιπές κατηγορίες προσωπικού  

      (Έκτακτοι-Εποχιακοί, Συμβασιούχοι  

       Έργου) άτομα :                                                    796  

Σύνολο άτομα:                                                3.379 

 

3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                           € 

-Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων:                31.097.214,33  

   - Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου: 12.334.003,20  

   - Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων :     428.021,80  

   - Αποδοχές λοιπών (εποχιακοί-μερικής 

απασχόλησης, συμβ. έργου) :                    9.965.977,02  

   -Εργοδοτικές εισφορές :                              14.640.554,61  

   -Παρεπόμενες παροχές & έξοδα 

     προσωπικού                                                      467.461,22  

   -Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης & 

     επιμόρφωσης προσωπικού                                11.750,00  

            Σύνολο                                                  70.506.766,03  

 

 

(γ) Άρθρο 42ε  παρ. 15-βΑνάλυση των εκτάκτων και 

ανόργανων εξόδων & εσόδων και των έκτακτων ζημιών 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : ανέρχονται στο ποσό των 

330.221,13€ και αφορούν φορολογικά πρόστιμα και 

Προσαυξήσεις Χρήσης 1.149,44 €, προσαυξήσεις εισφορών 

ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 52,00 €& τόκοι υπερημερίας 

Χρήσης 329.019,69 € 

 

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :ανέρχονται στο ποσό των 

9.866.267,04 € και αφορούν αναλογούσες στη Χρήση 

Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων 9.297.278,83 €, 

Αναλογούσες στη χρήση Αποσβέσεις Δωρεών 362.567,07 €& 

έσοδα από Παραγραφή Απαιτήσεων Τρίτων 206.421,14 € 
 

3. Έκτακτες ζημίες : ανέρχονται στο ποσό των 4.341.072,81 € 

και αφορούν Ζημίες από διαγραφές χρηματικών καταλόγων 

(ΠΟΕ)975.287,26 €,Ζημίες από Καταστροφή-Απόσυρση 

Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων2,25 €,Ζημία λόγω 

αποχαρακτηρισμού  οικοπέδου3.365.783,24 €&Ζημίες από 

Διαγραφή Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων λόγω διπλής 

καταχώρησης0,06 € 
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(δ) Άρθρο 42ε  παρ. 15-β  Ανάλυση των λογαριασμών 

"Έσοδα προηγούμενων χρήσεων,  "Έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων" και "Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους" 

 

1. Τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων : ανέρχονται στο 

ποσό ύψους 10.897.188,74 € και  αφορούν Τακτικά Έσοδα 

από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού1.501.991,17 

€, Τακτικά Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 

305.682,47 €,Τακτικά Έσοδα από Τέλη Διαμονής 

παρεπιδημούντων52.777,42 €,Τακτικά Έσοδα από Τέλη 5% 

επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Επιτηδευματιών221.281,86 €, 

Τακτικά Έσοδα από Τέλη 2% επί των Ακαθαρίστων Εσόδων 

Επιτηδευματιών 515.258,64 €,Τακτικά Έσοδα από Λοιπά 

Έσοδα 56.431,07 €,Τακτικά Έσοδα από Μισθώματα 

Αστικών Ακινήτων - Δημοτικών Αγορών 37.269,44 €,Τακτικά 

Έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

 40.018,07 €, Τακτικά Έσοδα από Τέλη 

Κοινόχρηστων Χώρων 893.509,15 €,Τακτικά Έσοδα από 

Τέλη Διαφημίσεων 10.941,37 €, Τακτικά Έσοδα από 

Τροφεία Παιδικών Σταθμών 34.406,50 €,Τακτικά 

Έσοδα από Κοιμητήρια-Βεβαιωμένες Οφειλές Π.Ο.Ε. 

154.053,85 €,Τακτικά Έσοδα από τόκους καταθέσεων 

προηγουμένων ετών 88.337,14 €,Έκτακτα Γενικά Έσοδα

 4.793.539,81 €, Έσοδα αυτοπαραδόσεων 2012 

153.656,92 €,Έσοδα αυτοπαραδόσεων 2013383.145,54 €, 

Έσοδα αυτοπαραδόσεων 2014 155.234,74 €,Εκτακτες 

επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

παρελθόντων ετών  17.204,68 €,Διαφορές σε προηγούμενη 

χρήση αναλογουσών επιχορηγήσεωνπαγίων επενδύσεων 

(πιστωτικές) 27,12 €,Επιστροφές αχρεωστήτως 

Καταβληθέντων Χρηματικών Ποσών (Άρθρο 26 Ν.318/69, 

Αποφ.Οικον.2081241/11652/1 290.539,02 €,Επιστροφή εν 

Γένει Χρημάτων 48.297,77 €,Επιστροφή Χρημάτων από 

Περικοπές Αποδοχών Υπαλλήλων (Απεργία, Άδειες άνευ 

Αποδοχών κλπ) 100.387,48 €,Έσοδα από επιστροφές 

ποσού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τα Σχολεία 

1.013.385,74 €,&Έσοδα από επιστροφές ΕΕΤΑ ακινήτων 

μισθωμένα από τρίτους 29.811,77 € 

 
 

 

2. Τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων : ανέρχονται στο  

ποσό ύψους  1.923.670,68 € και    αφορούν   Αμοιβές 

Μονίμων Υπαλλήλων (ΠΟΕ) 45.241,77 €, Αμοιβές και Έξοδα 

Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΕ) 98.769,00 €, Λοιπές 

Αμοιβές Τρίτων (ΠΟΕ) 132.427,63 €, Φόροι Προηγούμενων 

Χρήσεων90.478,56 €,Έξοδα Μεταφορών (ΠΟΕ)7.998,80 €, 

Διάφορα Έξοδα (ΠΟΕ)123.777,49 €, Δαπάνες για 

Προμήθειες Υλικών Συντηρήσεως και Επισκευής Κτιρίων 

(ΠΟΕ)8.726,31 €,Δαπάνες για Προμήθειες Εκτυπώσεων, 

Εκδόσεων και Βιβλιοδετήσεων (ΠΟΕ)233.938,85 €,Λοιπά 

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων822.948,49 €,Δαπάνες  

συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών εκτέλεσης 

έργου49.173,88 €,επιστροφές αχρεωστήτως Εισπραχθέντων 

Λοιπών Εσόδων66.548,35 €,ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ17.336,06 €,ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

ΠΡΟΓΡΑΜ.(ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΡΗΜ GREEN CITIESΧ-26ΛΟΓ. 

38.03.03.01.47219.863,64 €,&ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ.(ΑΝΑΚΛ. ΧΡΗΜ  ΕΡΓΟY  

ENVISION  ΛΟΓ. 38.03.03.01.59)6.441,85 € 
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3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους : ανέρχονται στο  

ποσό ύψους  31.201.774,41 € και αφορούν Προβλέψεις για 

Επισφαλείς Απαιτήσεις και Δάνεια 24.224.934,61 €& Λοιπές 

έκτακτες προβλέψεις για μη απόδοση κρατήσεων υπέρ 

τρίτων(1999-2008) βάση της υπ αριθμό 16/2016 απόφασης 

Υπ.Οικ. 6.976.839,80 €. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψηποσού 

9.284.884,50€ που αφορούν σε προσαυξήσεις λόγω 

εκπρόθεσμης καταβολής  οι οποίες  έχουν βεβαιωθεί  από 

την  Δ΄ Δ.Ο.Υ. καθώς ο δήμος βρίσκεται  σε συνεχή 

επικοινωνία με του Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να 

υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να εξοφληθεί μόνο το 

κεφάλαιο που ανέρχεται  στο ποσό της πρόβλεψης  

  

  

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18.07. 2016 

 

                                 -Ο-                                         -H- 

                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   

   

 

   

   

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 

 

 

 

 

 

 

-Η-                                       -Ο- 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

κ.α.α   

   

   

 

 

 

  

ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΝΞΙΔΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω προσάρτημα 

αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε,  με ημερομηνία   

O

 

 

 

 

ο ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από ένδεκα (11) σελίδες

αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε,  με ημερομηνία   

 

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

Αθήνα 30/09/2016 

Κρίτωνας Τζαβέλλας 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 12341 

 
ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Μέλος της   

KRESTON INTERNATIONAL 
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) σελίδες είναι αυτό που 

αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε,  με ημερομηνία   30/09/2016 


