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ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΘ  

Ακινα, 09/12/2013 

 

Ρροσ  

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Θεςςαλονίκθσ 

 

Υπόψθ του: 

Ρρόεδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου: κο  Αβραμόπουλο Ραναγιϊτθ  

Δθμάρχου: κο  Μπουτάρθ Ιωάννθ 

Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν: κο  Αρβανίτθ Γεϊργιο 

 

 

Κφριοι, 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τον τακτικό οικονομικό ζλεγχο τθσ χριςθ του 2011 ο οποίοσ μασ ανατζκθκε 

κατόπιν διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ από το Διμου, του οποίου το αποτζλεςμα 

κατακυρϊνει θ απόφαςθ 799/10-07-2013 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κακϊσ επίςθσ και  τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ που ακολοφκωσ υπογράφθκε ςυντάχκθκαν τα παρακάτω ςχόλια ελζγχου. Στα ςχόλια 

αυτά εξετάηονται και αξιολογοφνται ςτοιχεία υπό ςυνκικεσ κανονικϊν ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν οι 

οποίεσ ςχεδιαςτικαν αποκλειςτικά για να εκφζρουμε γνϊμθ για τισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

υπό ζλεγχο χριςθσ.  

 

Επιςθμαίνεται πωσ θ εργαςία αυτι βαςίςτθκε  ςε εξζταςθ  και αξιολόγθςθ ςε δειγματολθπτικι 

αποκλειςτικά βάςθ όπωσ υποδεικνφουν τα ελεγκτικά πρότυπα που εφαρμόηονται από το Σϊμα 
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Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν και τα Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα και όχι επί λεπτομεροφσ 

επιςκόπθςθσ του ςυνόλου των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν, διαδικαςιϊν και εςωτερικϊν ςυςτθμάτων 

λειτουργιάσ του Διμου, για το λόγο αυτό  δεν μπορεί να αποκαλφψει το ςφνολο  αδυναμιϊν του 

οικονομικοφ κυκλϊματοσ – ςυςτιματοσ του. Επίςθσ ςκοπόσ τθσ δεν αποτελεί θ αποκάλυψθ 

παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν και καταχριςεων οφτε θ πλιρθσ αξιολόγθςθ των προβλθμάτων που 

ενδεχομζνωσ αντιμετωπίηει το ςφςτθμα λογιςτικισ αποτφπωςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου τθσ 

ελεγχόμενθσ οντότθτασ. 

 

Ππωσ ορίηεται από τον Δθμοτικό Κϊδικα (Ν.3463/2006) θ διοίκθςθ του Διμου είναι υπεφκυνθ για 

τθν ορκι κατάρτιςθ  των οικονομικϊν του καταςτάςεων ςφμφωνα με το Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο 

των ΟΤΑ (Ρ.Δ. 315/1999), επίςθσ δικι τθσ ευκφνθ αποτελεί θ εγκατάςταςθ και θ λειτουργία ενόσ 

αξιόπιςτου λογιςτικοφ κυκλϊματοσ και ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου το οποίο ςτθρίηεται ςτθν 

ορκι διαχείριςθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τισ διατάξεισ που διζπουν τουσ ΟΤΑ, κακϊσ και ςτθν 

ορκι λογιςτικι αποτφπωςθ του ςυνόλου των ςυναλλαγϊν του. Κατά τθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ μασ 

και κατόπιν γραπτϊν διαβεβαιϊςεων που ζχουμε λάβει κεωροφμε ωσ δεδομζνο ότι οι 

προαναφερόμενεσ υποχρεϊςεισ - διαδικαςίεσ ζχουν τθρθκεί ςτο ζπακρον από τισ υπθρεςίεσ και τθν 

διοίκθςθ του Διμου, και ότι μασ ζχουν δοκεί ςτο ςφνολο τουσ όποιεσ πρόςκετεσ ςθμαντικισ 

ςθμαςίασ πλθροφορίεσ επθρεάηουν τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν του καταςτάςεων.  

 

Εξυπακοφεται πωσ εκ μζρουσ μασ ζχουν διεκπεραιωκεί οι ςχετικζσ ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ  όςο 

αφορά τθν αξιοπιςτία των προαναφερόμενων υποςυςτθμάτων του Διμου πρζπει όμωσ να 

ςθμειωκεί πωσ αυτζσ διενεργικθκαν ςε δειγματολθπτικι βάςθ. Επίςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 

αναπόφευκτουσ περιοριςμοφσ ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ και 

εςωτερικοφ ελζγχου, λάκθ ι παραλείψεισ μπορεί να γίνουν και να μθν εντοπιςτοφν.  

 

Τζλοσ κα κζλαμε να τονίςουμε πωσ ο ετιςιοσ τακτικόσ ζλεγχοσ που διενεργείται από Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ Λογιςτζσ δεν αναηθτά τθν ςκοπιμότθτα των πράξεων οφτε κρίνει εάν οι διαχειριςτικζσ 

επιλογζσ τθσ Διοίκθςθσ είναι ορκζσ, διότι δεν είναι αυτόσ ο ςτόχοσ του αλλά αποβλζπει ςτθν 

νομιμότθτα των πράξεων και των ςυναλλαγϊν που διεκπεραιϊκθκαν από το Διμο εντόσ ενόσ 
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ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Ρρωτεφων ρόλοσ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν είναι θ 

παροχι ςωςτισ πλθροφόρθςθσ ςτουσ χριςτεσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων αναδεικνφοντασ τα 

ςθμαντικά ευριματα από τον ζλεγχο αυτϊν και όχι θ επίλυςθ του πλικουσ προβλθμάτων και 

αδυναμιϊν που κακθμερινά προκφπτουν ςτθ λειτουργία των ΟΤΑ.       

 

Στθν ζκκεςθ ελζγχου θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα των Οικονομικϊν Καταςτάςεων του 

Διμου παρουςιάηονται τα ςθμαντικά ευριματα του ελζγχου τα οποία μπορεί να ζχουν ουςιαςτικι 

επίδραςθ επί των Καταςτάςεων, με τα παρακάτω ςχόλια κζλουμε να προςφζρουμε αναλυτικότερθ 

πλθροφόρθςθ ςε επιμζρουσ ςθμεία και οριςμζνεσ ειςθγιςεισ ςε κζματα που επιδζχονται βελτίωςθ.  

 

Αυτι θ επιςτολι , είναι αποκλειςτικά για  χριςθ του Διμου και δεν είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί 

για άλλουσ ςκοποφσ. 
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1. ΑΝΑΛΤΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

Ο ιςολογιςμόσ εμφανίηει τθν οικονομικι κατάςταςθ του Διμου ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, 

δθλαδι τθν 31 Δεκεμβρίου του κάκε ζτουσ, αυτό μασ δίνει τθν δυνατότθτα ςφγκριςθσ από ζτοσ ςε 

ζτοσ ϊςτε να αντλιςουμε χριςιμεσ πλθροφορίεσ και ςυμπεράςματα για τθν οικονομικι – 

διαχειριςτικι πορεία που ακολουκικθκε και αποτελεί χριςιμο εργαλείο για τθν λιψθ μελλοντικϊν 

αποφάςεων και τθν χάραξθ τθσ οικονομικισ - διαχειριςτικισ πορείασ που πρζπει να ακολουκιςει θ 

Δθμοτικι Αρχι.   

 

Με μια ςυνοπτικι περιγραφι μποροφμε να αναφζρουμε πωσ ςτο ςκζλοσ του ενεργθτικοφ 

παρουςιάηονται κυρίωσ θ περιουςιακι κατάςταςθ του Διμου, οι απαιτιςεισ, τα διακζςιμα του και 

λοιπά κονδφλια χρονικισ οριοκζτθςθσ των εςόδων – εξόδων και ςτο ςκζλοσ του Ρακθτικοφ 

παρουςιάηονται θ Κακαρι λογιςτικι του κζςθ, κονδφλια λογιςτικϊν προβλζψεων, οι υποχρεϊςεισ 

και επίςθσ λοιπά κονδφλια χρονικισ οριοκζτθςθσ των εςόδων – εξόδων.  

 

Ακολουκεί  αναλυτικότερθ περιγραφι των κονδυλίων του ιςολογιςμοφ κακϊσ και ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ για κάποιεσ διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν ι τυχόν επαλθκεφςεισ  που ζγιναν για 

κάκε λογαριαςμό. 
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1.2 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ 

 

 Αξία Κτιςθσ 

31/12/2011 

Σφνολο Αποςβζςεων 

31/12/2011 

Αναπόςβεςτθ Αξία 

31/12/2011 

Λοιπά Ζξοδα Εγκαταςτάςεωσ € 26.485.695,14 € 15.419.256,65 € 11.066.438,49 

 

Ο λογαριαςμόσ αφορά λογιςμικά προγράμματα Θ/Υ  κατά € 1.476.428,28 , δαπάνεσ διαφόρων 

μελετϊν κατά € 24.946.501,77 και πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ του πρϊθν Διμου 

Τριανδρίασ κατά € 62.765,09. 

 

Οι προςκικεσ ςτθν χριςθ ανζρχονται ςε € 20.465,97 όςο αφορά τα  λογιςμικά προγράμματα και ςε 

€ 1.257.062,15 όςο αφορά τισ διάφορεσ μελζτεσ που μεταφζρκθκαν από τον λογαριαςμό 

Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ, οι αποςβζςεισ τθσ χριςθσ που λογίςτθκαν ανζρχονται ςε € 

2.978.112,00. 

 

Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ ςτθ χριςθ του 2011 καταγράφθκαν και εφαρμόςτθκε υποςφςτθμα 

μθτρϊου παγίων για το ςφνολο των ακινιτων, του ενςϊματου και αςϊματου πάγιου εξοπλιςμοφ 

κακϊσ και των εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ του Διμου ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με το υποςφςτθμα τθσ 

Γενικισ Λογιςτικισ (Διπλογραφικό ςφςτθμα του Διμου), τζτοιου είδουσ καταγραφι γίνεται  πρϊτθ 

φορά ςτο Διμο Θεςςαλονίκθσ, επίςθσ το 2011 αποτελεί τθν πρϊτθ χριςθ λειτουργιάσ του νζου 

Καλλικρατικοφ Διμου Θεςςαλονίκθσ με τθν ειςροι ςτοιχείων και από τουσ δυο προθγοφμενουσ 

Διμουσ . Για να επιτευχτεί πλιρθσ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτα δυο υποςυςτιματα ζγιναν αρκετζσ 

λογιςτικζσ μεταφορζσ και τακτοποιιςεισ ςτο ςφνολο των λογαριαςμϊν του παγίου ενεργθτικοφ και 

των εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.     
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1.3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 

 

1.3.1 Αςϊματεσ Ακινητοποιήςεισ 

 Αξία Κτιςθσ 

31/12/2011 

Σφνολο Αποςβζςεων 

31/12/2011 

Αναπόςβεςτθ Αξία 

31/12/2011 

Λοιπζσ Αςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ € 121.649,92 € 111.319,98 € 10.330,04 

 

Ο λογαριαςμόσ αφορά δικαιϊματα χριςθσ  ακινιτων κατά € 51.650,80 , απαλλοτριϊςεισ ακινιτων 

κατά € 65.746,74 και δαπάνθ πράξθσ τακτοποίθςθσ ακινιτου φψουσ € 4.252,38 προερχόμενα όλα 

από τον πρϊθν Διμο Τριανδρίασ. 

 

Δεν υπάρχουν προςκικεσ ςτθν χριςθ του 2011, οι αποςβζςεισ τθσ χριςθσ που λογίςτθκαν 

ανζρχονται ςε € 16.945,51 

 

1.3.2 Ενςϊματεσ Ακινητοποιήςεισ 

 

 Αξία Κτιςθσ 

31/12/2011 

Σφνολο Αποςβζςεων 

31/12/2011 

Αναπόςβεςτθ Αξία 

31/12/2011 

Γιπεδα – Οικόπεδα € 156.334.060,41 € 0,00 € 156.334.060,41 

Ρλατείεσ – Ράρκα – Ραιδότοποι € 40.983.033,58 € 14.155.432,83 € 26.827.600,75 

Οδοί –Οδοςτρϊματα € 41.116.743,11 € 21.217.126,15 € 19.899.616,96 

Ρεηοδρόμια € 13.336.109,78 € 7.860.279,69 € 5.475.830,09 

Ορυχεία – Μεταλλεία - Λατομεία – Αγροί – 

Φυτείεσ - Δάςθ  

€ 8.997.507,28 € 0,00 € 8.997.507,28 

Κτίρια – Τεχνικά ζργα € 119.493.193,39 € 25.213.555,44 € 94.279.637,95 
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Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Κοινισ Χριςεωσ € 932.692,33 € 77.693,27 € 854.999,06 

Εγκαταςτάςεισ Θλεκτροφωτιςμοφ € 12.185.601,49 € 5.167.503,98 € 7.018.097,51 

Λοιπζσ Μόνιμεσ Εγκαταςτάςεισ Κοινισ 

Χριςεωσ 

€ 14.856.035,04 € 5.266.563,13 € 9.589.471,91 

 

Μθχανιματα – Τεχνικζσ Εγκαταςτάςεισ – 

Λοιπόσ Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

€ 4.280.788,39 € 2.987982,58 € 1.292.805,81 

Μεταφορικά Μζςα € 17.411.227,85 € 15.337.627,41 € 2.073.600,44 

Ζπιπλα – Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ € 43.173.691,82 € 18.716.885,39 € 24.456.806,43 

Ακινθτοποιιςεισ υπό Εκτζλεςθ – 

Ρροκαταβολζσ 

€ 41.571.680,79 € 0,00 € 41.571.680,79 

 

Οι λογαριαςμοί των ενςϊματων παγίων αφοροφν τθν ακίνθτθ περιουςία, τον πάγιο εξοπλιςμό, τισ 

εγκαταςτάςεισ κοινισ χριςεωσ εποπτείασ του Διμου , τα υπό εκτζλεςθ ζργα κακϊσ και εκκρεμείσ 

υποκζςεισ απαλλοτριϊςεων.  

 

Οι προςκικεσ των ενςϊματων παγίων για τθ χριςθ 2011 ανζρχονται ςε € 58.405.667,87 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταφορϊν των ζργων που ολοκλθρϊκθκαν από το λογαριαςμό 

ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ ςτουσ επιμζρουσ λογαριαςμοφσ των λειτουργικϊν παγίων. 

Συγκεκριμζνα ποςό προςκθκϊν € 874.779,00 αφορά τουσ λογαριαςμοφσ Γιπεδα – Οικόπεδα και 

Ορυχεία – Μεταλλεία – Λατομεία – Αγροί – Φυτείεσ – Δάςθ, ποςό προςκθκϊν € 52.873.029,25 

αφορά το λογαριαςμό Κτίρια και Τεχνικά Ζργα, ποςό προςκθκϊν € 122.873,36 αφορά το 

λογαριαςμό Μθχανιματα – Τεχνικζσ Εγκαταςτάςεισ – Λοιπόσ Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ, ποςό 

προςκθκϊν € 203.326,68 αφορά το λογαριαςμό Μεταφορικά Μζςα, ποςό προςκθκϊν € 604.317,08 

αφορά το λογαριαςμό Ζπιπλα και Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ και ποςό € 3.727.342,50 αφορά τουσ 

λογαριαςμοφσ των παγίων κοινισ χριςεωσ. Οι αποςβζςεισ τθσ χριςθσ που λογίςτθκαν ανζρχονται 

ςε € 13.450.779,33 θ διαφορά που προκφπτει με τισ ςυνολικζσ αποςβζςεισ που εμφανίηονται ςτα 

αποτελζςματα χριςεωσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποςβζςεων των αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων και των εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ) φψουσ € 16.404.991,21 ανζρχεται ςε € 

40.845,63 και αφορά τον υπολογιςμό των αποςβζςεων των παγίων ςτοιχείων κλθροδοτθμάτων ςτα 

οποία ο Διμοσ είναι διαχειριςτισ, τα εν λόγο ποςά χρεϊκθκαν ςε λογαριαςμό ειδικοφ 
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αποκεματικοφ που τθρεί ο Διμοσ για τα αποτελζςματα των κλθροδοτθμάτων και δεν επιβάρυναν τα 

αποτελζςματα χριςθσ του.     

 

1.4 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για το Πάγιο Ενεργητικό και τα Ζξοδα Εγκαταςτάςεωσ 

 

Το μθτρϊο παγίων λειτοφργθςε για πρϊτθ χρονιά ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με το υποςφςτθμα του 

διπλογραφικοφ του Διμου, παρά τισ προςπάκειεσ που ζγιναν δεν κατζςτθ δυνατό να 

αντιςτοιχθκοφν πλιρωσ οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ (επιχορθγιςεισ κλπ.) ανά πάγιο ςτοιχείο και αυτό  

διότι δεν υπιρχε θ ανάλογθ πλθροφόρθςθ κυρίωσ για τισ προθγοφμενεσ χριςεισ, αν λάβουμε 

υπόψθ μασ πωσ θ πλειοψθφία των παγίων ςτοιχείων αποκτϊνται με χρθματοδοτιςεισ τότε 

κατανοοφμε το μζγεκοσ του προβλιματοσ που δθμιουργεί θ ζλλειψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ,  ωσ επακόλουκο αυτοφ παρουςιάηεται και θ ιδιαίτερθ δυςκολία ςτον ορκό 

υπολογιςμό των αποςβζςεων των επιχορθγιςεων. Πςο αφορά τθν ακίνθτθ περιουςία θ οποία 

καταλαμβάνει ζνα μεγάλο κομμάτι των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων προκφπτουν αρκετζσ διαφορζσ 

ςτισ καταχωριςεισ του Μθτρϊου παγίων ςε ςχζςθ με τθν αναλυτικι κατάςταςθ ακινιτων που μασ 

επιδόκθκε από τθν υπθρεςία Απαλλοτριϊςεων – Κτθματολογίου – Δθμοτικισ Ρεριουςίασ και με τθν 

διλωςθ Ε9 που υποβλικθκε για το 2011. Θεωροφμε πωσ κα ιταν χριςιμθ και λόγο των μεγεκϊν του 

Διμου Θεςςαλονίκθσ θ εκ νζου απογραφι του ςυνόλου των παγίων ςτοιχείων του Διμου ϊςτε να 

προςδιοριςτεί πια πάγια κεωροφνται απαξιωμζνα και πια λειτουργικά ςτθ ςυνζχεια όςο αφορά τα 

πρϊτα να γίνουν οι κατάλλθλεσ ενζργειεσ απόςυρςθσ τουσ όςο αφορά τα δεφτερα να καταγραφοφν 

με λεπτομερζςτερθ περιγραφι των ςτοιχείων , τθσ κζςθσ, τθσ υπθρεςίασ που τα χρθςιμοποιεί και 

του κάκε υπολόγου.      

 

Πςο αφορά τα πάγια ςτοιχεία των κλθροδοτθμάτων που διαχειρίηεται ο Διμοσ κεωροφμε πωσ κα 

πρζπει να παρακολουκοφνται ςε χωριςτά υποςυςτιματα από αυτά των παγίων του Διμου και 

γενικότερα να ςυντάςςονται χωριςτζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ανά κλθροδότθμα.  
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Στο λογαριαςμό ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ παρακολουκοφνται κυρίωσ τα ζργα υπό εκτζλεςθ, 

ζνα αρκετά ςθμαντικό κομμάτι ςτθν ςυνολικι δραςτθριότθτα του Διμου, θ ςωςτι λειτουργιά του 

λογαριαςμοφ αυτοφ προχποκζτει πζρα από τθν μθχανογραφικι υποςτιριξθ  τον ςυντονιςμό και τθν 

ςωςτι και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ μεταξφ αρκετϊν υπθρεςιϊν του Διμου γεγονόσ το οποίο κατά τθν 

άποψθ μασ δεν ςυμβαίνει. Ωσ αποτζλεςμα τοφτου διαπιςτϊκθκε θ ελλιπισ λειτουργιά του 

λογαριαςμοφ ςτισ προγενζςτερεσ χριςεισ, ηθτιςαμε ςχετικι επιβεβαίωςθ για τα ζργα που 

ςυνεχίηονται από τθν χριςθ 2011 ςε αυτι του 2012 και για αυτά που ζχουν  ολοκλθρωκεί οι 

εργαςίεσ εντόσ τθσ χριςεωσ του 2011 από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου θ οποία ζωσ τθν 

θμερομθνία ςφνταξθσ των ςχολίων μασ δεν μασ ζχει απαντιςει. Θεωροφμε πωσ χωρίσ τθν ςωςτι 

εποπτεία και ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν ο παραπάνω λογαριαςμόσ δεν μπορεί να 

απεικονίςει ςωςτά τα υπό εκτζλεςθ ζργα οφτε να αποδϊςει ςωςτι πλθροφόρθςθ ςτθν διοίκθςθ και 

ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.      

 

Ππωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο ςθμείο  ςτον λογαριαςμό ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ 

περιλαμβάνεται και ποςό € 36,7 εκ. το οποίο αφορά εκκρεμείσ υποκζςεισ απαλλοτριϊςεων  οι 

οποίεσ αποτυπϊνονται με επιφφλαξθ από μζρουσ μασ διότι δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία από τισ 

εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου για αυτζσ. Θεωροφμε πωσ οι περιπτϊςεισ αυτζσ πρζπει να 

παρακολουκοφνται ςε μθχανογραφθμζνθ εφαρμογι από τισ υπθρεςίεσ του Διμου ϊςτε να υπάρχει 

άμεςθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ για τθν ζκβαςθ κάκε υπόκεςθσ απαλλοτρίωςθσ. 

 

1.5 ΣΙΣΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΘ  & ΑΛΛΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΧΡΘΜΑΣ. ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

 

 Αξία Κτιςθσ 

31/12/2011 

Σφνολο υποτιμιςεων 

31/12/2011 

Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Τίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ € 4.445.626,86 € 470.212,63 € 3.975.414,23 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ   € 150,00 
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Στον λογαριαςμό παρουςιάηονται οι ςυμμετοχζσ του Διμου ςτο κεφάλαιο άλλων νομικϊν 

προςϊπων. Αναλυτικι κατάςταςθ αυτϊν με τα ποςοςτά κάκε ςυμμετοχισ παρουςιάηεται ςτο 

προςάρτθμα των οικονομικϊν καταςτάςεων. Πςο αφορά τισ κινιςεισ τθσ χριςεωσ  ποςό € 24.000,00 

τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςτθ Ανταποδοτικι Ανακφκλωςθ ΑΕ κρίκθκε μθ νόμιμθ από τθν υπθρεςία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και για το λόγο αυτό πιςτϊκθκε ςε χρζωςθ των υποχρεϊςεων 

του Διμου, χρζωςθ ποςοφ € 59,38 αφορά τακτοποιθτικι εγγραφι τθσ ςυμμετοχισ ςτθν 

Μθτροπολιτικι Αναπτυξιακι Θεςςαλονίκθσ ΑΕ λόγο λάκουσ απεικόνιςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε 

προθγοφμενεσ χριςεισ, χρζωςθ ποςοφ € 5.135,90 αφορά ςυμμετοχι ςτο κεφάλαιο τθσ 

Αναπτυξιακισ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ ΑΕ ςτισ 4/10/2011. 

   

Το ςφνολο των υποτιμιςεων των ςυμμετοχϊν ανζρχεται τθν 31/12/2011 ςε € 470.212,63, τα 

αποτελζςματα χριςεωσ επιβαρφνκθκαν με ποςό € 130.715,97απο προβλζψεισ υποτίμθςθσ τίτλων. 

 

Θ ςυμμετοχι του Διμου ςτθν Θεςςαλονίκθ 2012 Ανϊνυμθ Εταιρία Ανάπτυξθσ και Ρολιτιςμοφ ποςοφ 

€ 1.334.318,61 που καταχωρικθκε ςε χρζωςθ των ςυμμετοχϊν και ςε  πίςτωςθ των υποχρεϊςεων 

του Διμου  κρίκθκε μθ νόμιμθ από τθν υπθρεςία Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και 

αντιλογίςτθκε ςτθν χριςθ του 2012. 

 

1.6 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τουσ τίτλουσ πάγιασ επζνδυςησ 

 

Λόγο του πλικουσ των ςυμμετοχϊν αλλά και των μεγεκϊν του Διμου κεωροφμε απαραίτθτθ τθν 

καταγραφι των τίτλων  ςυμμετοχισ ς ζνα Μθτρϊο όπωσ ορίηει και το ΡΔ 315/1999 κυρίωσ για 

ςκοποφσ ορκισ πλθροφόρθςθσ, αποτιμιςεων αλλά και τθσ αποφυγισ ςυγχφςεων. Ρροσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι κα μποροφςαν να βοθκιςουν οι δομζσ μθχανοργάνωςθσ του Διμου. Στο Μθτρϊο 

αυτό πζρα από τισ αξίεσ και τισ αποτιμιςεισ τθσ κάκε ςυμμετοχισ προτείνεται και θ απεικόνιςθ του 

ςυνόλου των ςυναλλαγϊν του Διμου με τα νομικά αυτά πρόςωπα. 
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1.7 ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Ρρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, Αναλϊςιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδθ 

ςυςκευαςίασ 

€ 2.701.687,77 

 

Το κονδφλι αυτό ςυγκεντρϊνει το κόςτοσ αγορϊν αναλωςίμων υλικϊν και διαφόρων ανταλλακτικϊν 

και ςτο κλείςιμο τθσ χριςθσ απεικονίηει τθν αξία τθσ απογραφισ λιξεωσ που διενεργείτε ςτα υλικά 

αυτά τθν 31/12/2011. 

 

Ππωσ μασ ενθμζρωςαν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ διενεργικθκε φυςικι απογραφι τθν 31/12/2011 ςτισ 

αποκικεσ αναλωςίμων και ανταλλακτικϊν και ζγινε αποτίμθςθ των αποκεμάτων με βάςθ τθν μζςθ 

τιμι κόςτουσ αυτϊν.  

 

1.8 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τα αποθζματα 

 

Δεν μπορζςαμε να ςυμμετάςχουμε ςτθν φυςικι απογραφι του Διμου τθν 31/12/2011 ϊςτε να 

επαλθκευτοφν από μζρουσ μασ οι διαδικαςίεσ και οι καταμετριςεισ τθσ φυςικισ απογραφισ των 

αποκεμάτων  για το λόγο ότι θ ανάκεςθ του ελζγχου ζγινε ςε μεταγενζςτερο χρόνο από τθν φυςικι 

απογραφι. Εφαρμόςτθκαν όμωσ κάποιεσ εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ από εμάσ οι οποίεσ 

καταδεικνφουν πωσ το κονδφλι παρουςιάηει αποδεκτά  τα αποκζματα λιξεωσ του Διμου. 

Σθμειϊνεται πωσ για αναλϊςιμα υλικά αξίασ € 124.463,49 ζγινε τακτοποιθτικι εγγραφι ςτα βιβλία 

του Διμου ςε πίςτωςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ λόγο λάκουσ απεικόνιςθσ τθσ απογραφισ 

αποκεμάτων τθν 31/12/2010 του Καποδιςτριακοφ Διμου Θεςςαλονίκθσ. Επίςθσ πρζπει να 

αναφερκεί πωσ το 2011 ιταν θ πρϊτθ χρονιά που ο Διμοσ παρακολοφκθςε τθν αποκικθ υλικϊν 
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λογιςτικά ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με το υποςφςτθμα του Διπλογραφικοφ, θ λογιςτικι παρακολοφκθςθ 

των αποκεμάτων αν και παρουςιάηει μεγάλα βιματα προόδου ςε ςχζςθ με προγενζςτερεσ χριςεισ 

χριηει κάποιων βελτιϊςεων και προςκθκϊν ιδιαίτερα ςτθν πλθροφόρθςθ των εςωτερικϊν 

διακινιςεων και αναλϊςεων των αποκεμάτων.     

 

1.9 ΑΠΑΙΣΘΕΙ  

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν € 40.578.915,01 

Επιςφαλείσ επίδικεσ απαιτιςεισ € 23.387.833,42 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι € 200.899,49 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων € 15.400.066,60 

 

Οι λογαριαςμοί Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν και Επιςφαλείσ επίδικεσ απαιτιςεισ 

απεικονίηουν τισ απαιτιςεισ του Διμου ςφμφωνα με τα ανείςπρακτα υπόλοιπα των Χρθματικϊν 

Καταλόγων που είχαν ςυνταχκεί και βεβαιωκεί ζωσ τθν 31/12/2011 ποςοφ € 63.964.526,33 θ 

διαφορά που προκφπτει με το υποςφςτθμα τθσ Γενικισ Λογιςτικισ  φψουσ € 2.222,10 αφορά μθ 

καταχωρθμζνο τιμολόγιο ςτο υποςφςτθμα τθσ Δθμόςιασ Λογιςτικισ, τθσ χριςθσ 2010 του Διμου 

Θεςςαλονίκθσ ποςοφ € 1.369,20 και αδιευκρίνιςτθ διαφορά € 852,90. Ππωσ πλθροφορθκικαμε οι 

απαιτιςεισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ ζωσ και το 2010 παρακολουκοφνταν ςε χειρόγραφο βιβλίο και 

ταυτόχρονα καταχωροφνταν και ςε εφαρμογι που είχαν αναπτφξει οι υπάλλθλοι τθσ 

μθχανογράφθςθσ, από το 2011 θ παρακολοφκθςθ γίνεται ςτο υποςφςτθμα τθσ Δθμόςιασ Λογιςτικισ 

τθσ ενιαίασ μθχανογραφικισ εφαρμογισ του Διμου ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με το υποςφςτθμα τθσ 

Γενικισ Λογιςτικισ.  

 

Στο Λογαριαςμό Επιςφαλείσ επίδικεσ απαιτιςεισ περιλαμβάνεται και Χρθματικόσ Κατάλογοσ που 

αφορά τθν υπόκεςθ υπεξαιρζςεωσ ςτο Διμο φψουσ 22 εκ. περίπου με αντίςτοιχα υπόλοιπα να 

εμφανίηονται και ςτισ υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ. 
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Επίςθσ ζςοδα φψουσ 3,2 εκ. περίπου τθσ χριςθσ 2011 δεν περιλαμβάνονται ςτα παραπάνω 

κονδφλια διότι δεν ζχουν ςυνταχκεί και βεβαιωκεί οι ςχετικοί Χρθματικοί Κατάλογοι για τισ 

απαιτιςεισ αυτζσ. Αφοροφν κυρίωσ ζςοδα από παράνομθ ςτάκμευςθ για τα οποία εκκρεμεί θ 

διαδικαςία ταυτοποίθςθσ των οφειλετϊν.    

 

Ο λογαριαςμόσ Χρεϊςτεσ διάφοροι αφορά  κατά € 53.292,76 καταςχζςεισ  προμθκευτϊν από 

τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ του Διμου κατόπιν δικαςτικϊν αποφάςεων,  για τισ καταςχζςεισ αυτζσ 

εκκρεμεί θ ταμειακι τακτοποίθςθ με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ Χρθματικοφ Εντάλματοσ , κατά € 

111.982,08 απαιτιςεισ που λογίςτθκαν ςε προγενζςτερεσ χριςεισ και αφοροφν ειδικζσ εντολζσ 

πρϊθν ςτελεχϊν του Διμου για καταβολι ποςϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ δικαιοφχουσ (μασ επιδόκθκε 

ςχετικι κατάςταςθ δικαιοφχων) οι οποίεσ κρίκθκαν εςφαλμζνεσ και υπάρχει εκκρεμότθτα 

επιςτροφισ των ποςϊν αυτϊν, κατά € 35.508,72 απαίτθςθ από τθν Αναπτυξιακι Εταιρία Διμου 

Θεςςαλονίκθσ κατόπιν οριςτικισ λφςθσ τθσ εταιρίασ ςε προθγοφμενθ χριςθ και διανομι του 

εναπομείναντοσ κεφαλαίου ςτουσ μετόχουσ τθσ και ποςό € 115,93 αφορά εκ παραδρομισ επιπλζον 

καταβολι προσ το ΙΚΑ αναμζνεται ςυμψθφιςμόσ του ποςοφ αυτοφ με τισ υποχρεϊςεισ προσ τον 

οργανιςμό. 

 

Ο λογαριαςμόσ διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων  περιλαμβάνει κυρίωσ  ποςά 

προκαταβολϊν € 15.384.256,17 για πλθρωμζσ υποχρεϊςεων (φόρων, ειςφορϊν, κρατιςεων) ςτουσ 

διαχειριςτζσ του Διμου που διζπραξαν τθν υπεξαίρεςθ. Για τα ποςά υπιρξε αμφιςβιτθςθ όςο 

αφορά τθν απόδοςθ τουσ και για το λόγο αυτό εκκρεμοφςε θ ζκδοςθ Χρθματικϊν Ενταλμάτων, 

κατόπιν ςχετικοφ ελζγχου από Ορκωτοφσ Λογιςτζσ μπόρεςαν να επιβεβαιωκοφν ςτθν χριςθ του 

2012 αποδόςεισ φψουσ  € 14,5 εκ. αλλά το φψοσ του αρχικοφ ποςοφ διαφοροποιικθκε αυξανόμενο 

κατά € 1 εκ. περίπου. Αντίςτοιχθ πίςτωςθ € 15,3 εκ. εμφανίηεται ςτουσ λογαριαςμοφσ των 

υποχρεϊςεων προσ αςφαλιςτικά ταμεία.    

 

 

 



ΧΟΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΘΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΡΘΘ 2011 
 

16 
 

 

1.10 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τισ Απαιτήςεισ 

 

Ππωσ προκφπτει από τουσ λογαριαςμοφσ του ιςολογιςμοφ θ πλειοψθφία των απαιτιςεων 

προζρχεται από τα υπόλοιπα προσ είςπραξθ των Χρθματικϊν καταλόγων του Διμου, ςτον παρακάτω 

πίνακα παρουςιάηονται  οι κινιςεισ των βεβαιωμζνων απαιτιςεων από καταλόγουσ και θ είςπραξθ 

αυτϊν. 

 

 ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΟΣΟ 

ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 

Βεβαιϊςεισ 

ζωσ 

31/12/2010 

65.321.709,44 3.242.255,27 2.314.449,29 59.765.004,88 4,96 % 

Βεβαιϊςεισ 

ςτο 2011 

6.305.644,57 2.017.774,88 88.348,24 4.199.521,45 32,00 % 

 71.627.345,01 5.260.030,15 2.402.797,53 63.964.526,33 7,34 % 

 

Ππωσ παρατθρείται το ποςοςτό είςπραξθσ επί των βεβαιωμζνων απαιτιςεων είναι αρκετά χαμθλό 

ιδιαίτερα για τισ βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ προθγοφμενων χριςεων, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

απαιτιςεων προζρχεται από καταλόγουσ βεβαιωμζνουσ ζωσ τθ χριςθ του 2010 και πρζπει να 

ςθμειωκεί πωσ  υπόλοιπα Χρθματικϊν Καταλόγων εκκρεμοφν ςφμφωνα με τα ςτοιχειά που μασ 

δόκθκαν από το 1987. 

  

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα υπόλοιπα των απαιτιςεων ανά ζτοσ αρχικισ βεβαίωςθσ 

και το ποςοςτό που καλφπτουν επί του ςυνόλου των απαιτιςεων. 
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ΕΣΟ ΒΕΒΑΙΩΘ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΕΙΠΡΑΞΘ 

31/12/2011 

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ 

ΑΠΑΙΣΘΕΩΝ 

1987 21,54 0,00% 

1989 3.611,24 0,01% 

1990 3.259,86 0,01% 

1991 90.817,53 0,14% 

1992 302.170,83 0,47% 

1993 1.231.344,75 1,93% 

1994 22.934,15 0,04% 

1995 521.692,96 0,82% 

1996 620.069,92 0,97% 

1997 118.687,54 0,19% 

1998 647.197,67 1,01% 

1999 1.670.096,17 2,61% 

2000 2.297.960,18 3,59% 

2001 2.004.299,44 3,13% 

2002 1.566.975,42 2,45% 

2003 1.063.165,96 1,66% 

2004 1.006.640,60 1,57% 

2005 3.279.634,74 5,13% 

2006 3.039.132,01 4,75% 

2007 1.900.747,97 2,97% 

2008 4.100.943,34 6,41% 

2009 8.161.932,39 12,76% 

2010 26.111.668,67 40,82% 

2011 4.199.521,45 6,57% 

 63.964.526,33 100,00% 

 

Στα κονδφλια των απαιτιςεων του ιςολογιςμοφ εμφανίηεται αφαιρετικά και  λογαριαςμόσ 

προβλζψεων φψουσ € 26.671.116,57 που αφορά τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ , το ςυγκεκριμζνο 

κονδφλι εξυπθρετεί ϊςτε το φψοσ των απαιτιςεων να ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ 
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είςπραξθσ των απαιτιςεων του Διμου κατά τθν ςτιγμι τθσ ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Στθν χριςθ 2011 το κονδφλι αυτό αναπροςαρμόςτθκε ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ με χρζωςθ 

των αποτελεςμάτων χριςεισ κατά € 2.074.690,28. Σθμειϊνουμε πωσ το ςφνολο τθσ πρόβλεψθσ 

αυτισ δεν ςθμαίνει  διαγραφι των απαιτιςεων άλλα λογιςτικι αναπροςαρμογι τθσ εκτίμθςθσ 

είςπραξθσ των απαιτιςεων από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και τθν Διοίκθςθ. Θ εκτίμθςθ τθσ 

πρόβλεψθσ βαςίςτθκε ςε χρονικό διάςτθμα  πενταετίασ. 

 

Πςο αφορά τουσ μθ εκδοκζντεσ Χρθματικοφσ Καταλόγουσ όπωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο 

ςθμείο αυτοί ανζρχονται ςε € 3,2 εκ. περίπου. Για το ποςό αυτό δεν μποροφμε να ζχουμε πλιρθ 

επιβεβαίωςθ διότι αφορά μια εκτίμθςθ που μασ γνωςτοποιικθκε από ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία του 

Διμου που αςχολείται με το κομμάτι των βεβαιϊςεων εςόδων από παράνομθ ςτάκμευςθ, επίςθσ 

υπάρχει επιςιμανςθ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου για τθ χριςθ 2010 του Διμου Θεςςαλονίκθσ για πικανι 

εκκρεμότθτα βεβαίωςθσ απαιτιςεων από προθγοφμενα ζτθ φψουσ € 40 εκ. περίπου τθν οποία δεν 

μπορζςαμε να επιβεβαιϊςουμε. Σθμαντικό είναι πάντωσ να γίνεται χρονικι οριοκζτθςθ των εςόδων 

του Διμου ϊςτε αυτά να βεβαιϊνονται ςτθν χριςθ που αφοροφν, εάν παρουςιάηονται δυςκολίεσ  

κα πρζπει κατά τθ ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ να γίνονται οι αναγκαίεσ εγγραφζσ προςαρμογισ και 

τακτοποίθςθσ τουλάχιςτον ςτο υποςφςτθμα τθσ Γενικισ Λογιςτικισ ϊςτε οι οικονομικζσ καταςτάςεισ 

του Διμου να παρουςιάηονται ακριβοδίκαια.  

 

Για τθν διαδικαςία ςυμφωνίασ (δειγματολθπτικά) οριςμζνων υπολοίπων οφειλετϊν του Διμου που 

ζγινε από μζρουσ μασ ζχουμε να παρατθριςουμε πωσ από το ςφνολο των επιςτολϊν που 

αποςτάλκθκαν ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ επιςτράφθκε λόγο αγνϊςτων ςτοιχείων και διεφκυνςθσ 

παραλιπτθ. Αυτό καταδεικνφει πωσ τα ςτοιχεία που ζχει ο Διμοσ για αρκετοφσ οφειλζτεσ του είναι 

λανκαςμζνα πικανόν κατά τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων δεν δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι, ιδιαίτερα 

για τουσ οφειλζτεσ με υψθλό υπόλοιπο κα πρζπει να γίνει διαςταφρωςθ των ςτοιχείων και 

ενθμζρωςθ  τουσ, θ μθχανογραφικι εφαρμογι δίνει αυτζσ τισ δυνατότθτεσ ςτισ υπθρεςίεσ του 

Διμου ϊςτε να μπορεί να οριοκετθκεί  και ο κίνδυνοσ τθσ μθ είςπραξθσ οριςμζνων απαιτιςεων.  

Γενικά το ποςοςτό των απαντθτικϊν επιςτολϊν που λάβαμε ιταν εξαιρετικά χαμθλό για να 

καταλιξουμε ςε κάποιο αξιόπιςτο ςυμπζραςμα.    
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1.11 ΔΙΑΘΕΙΜΑ  

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Ταμείο € 3.295,00 

Κατακζςεισ Πψεωσ και Ρροκεςμίασ € 11.471.547,76 

 

 

Τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν των διακεςίμων τθν 31/12/2011 ςυμφωνοφν με τισ αναλυτικζσ 

κινιςεισ (extrait) των τραπεηϊν, παρακάτω παρουςιάηεται πίνακασ ςυμφωνίασ των υπολοίπων των 

κατακζςεων όψεωσ και προκεςμίασ του υποςυςτιματοσ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ με το υποςφςτθμα 

τθσ Δθμόςιασ Λογιςτικισ (Απολογιςτικό Ρίνακα) 

 

Α ΧΘΜΑΤΙΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡ ΔΛ 9.335.162,43  

(+) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.066.432,15 Κατακζςεισ χωρίσ ζκδοςθ Γρ. 

Είςπραξθσ 

(+) ΕΡΙΤΑΓΕΣ 575.968,66 Ανεξόφλθτεσ Επιταγζσ 

(+) ΛΟΓ. ΤΑΡΕΗΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘ 212.092,01 Τρ. Λογ. Ρου δεν περιλαμβ. ςτον 

απολογιςμό 

(+) ΛΟΓ. ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ 42,71 Τρ. Λογ. Ρου δεν περιλαμβ.ςτον 

απολογιςμό 

(+) ΛΟΓ.  ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 364.103,93 Τρ. Λογ. Ρου δεν περιλαμβ.ςτον 

απολογιςμό 

(+) ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΧΕΡ (ΜΑΙΝΟΥ) 200,00 Ταμειακό πλεόναςμα χωρίσ ζκδοςθ Γρ. 

Είςπραξθσ 

Β  2.218.839,46  

(-) ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 4,00 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΑΡΕΗΩΝ 

(-) ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΓΑΣ Ε.Ρ.Ε. 8.781,27 ΚΑΤΑΣΧΕΣΘ AΡO ΓΙΓΑΣ ΕΡΕ 

(-) ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ LYSIS A.E. 44.511,49 ΚΑΤΑΣΧΕΣΘ AΡO LYSIS A.E. 

(-) ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΚΑΤΑΒΟΛΘ ΣΕ ΙΚΑ 115,93 ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΚΑΤΑΒΟΛΘ ΣΕ ΙΚΑ ΓΙΑ 1ο 
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ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011 

(-) ΜΕΤΘΤΑ ΤΟΡΑΛΟΓΛΟΥ 54,54 ΜΕΤΘΤΑ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘ 

(-) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΡΑΛΟΓΛΟΥ 0,01 ΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΙΑ (1333/ 2-2-2011) 

(-) ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΚΑΤΑΒΟΘΛ ΣΕ ΙΚΑ 2.768,45 ΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΙΑ (1333/ 2-2-2011) 

(-) ΧΕΡ 2010 ΡΟΣ ΤΑΚΤΟΡΟΙΘΣΘ 434,15 Ταμειακό ζλλειμμα  χωρίσ ζκδοςθ ΧΕΡ 

(-) ΜΕΤΘΤΑ ΜΑΙΝΟΥ 21,00 ΜΕΤΘΤΑ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘ 

(-) ΜΕΤΘΤΑ ΜΑΙΝΟΥ 74,28 ΜΕΤΘΤΑ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘ 

(-) ΜΕΤΘΤΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘ 

ΕΣΟΔΩΝ 

200,00 ΘΕΟΛΟΓΘΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡ. #1-17-08-

2007 

(-) ΜΕΤΘΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙ.ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

4.000,00 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ/ ΑΡ#1 09-09-2008 

(-) ΜΕΤΘΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙ.ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

700,00 ΚΑΛΤΣΙΔΘΣ/ ΑΡ#1. /17-08-2007 

(-) ΜΕΤΘΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙ.ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

700,00 ΧΥΣΑΝΘΟΡΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡ#1./17-

08-2007 

(-) ΜΘ ΕΝΤΑΛ. ΔΑΡΑΝΘ  ΕΜΒΑΣΜΑ 

ΡΕΙΑΙΩΣ 

700,00 ΡΟΜΘΘΕΙΑ Τ.ΡΕΙΑΙΩΣ ΛΟΓΩ 

ΕΡΙΣΤΟΦΘΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 

(-) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΑΣ ΤΑΡΕΗΑΣ -435 19.389,01 ΜΕΤΘΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 

ΓΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΡΟΥ ΔΕΝ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

Γ  82.454,13  

    

 ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ (Α+Β+-Γ) 11.471.547,76  

 ΧΘΜΑΤΙΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ 

11.471.547,76  

 ΣΥΝΟΛΟ EXTRAIT ΤΑΡΕΗΩΝ 11.471.547,76  

 

Σθμειϊνεται πωσ το χρθματικό υπόλοιπο του απολογιςμοφ που μεταφζρκθκε από τθν χριςθ 2010 

ςτθν χριςθ 2011 ιταν για τον Διμο Θεςςαλονίκθσ € 8.749.716,60 και για τον Διμο Τριανδρίασ € 

564.147,86 ςφνολο € 9.313.864,46. Το ςφνολο των ειςπράξεων για τθ χριςθ 2011 ανιλκε ςε € 

287.111.972,35 και το ςφνολο των πλθρωμϊν ςε € 287.090.674,38 ζτςι προκφπτει το Χρθματικό 

υπόλοιπο τθσ Δθμόςιασ Λογιςτικισ ςτισ 31/12/2011 φψουσ € 9.335.162,43  
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Θ διαφορά € 15.791.698,71 που πρόεκυπτε με τον απολογιςμό του Διμου Θεςςαλονίκθσ ςτισ 

31/12/2010 ο οποίοσ παρουςίαηε χρθματικό υπόλοιπο € 24.541.415,31 αφοροφςε τθν υπόκεςθ 

υπεξαίρεςθσ από τα ταμεία του Διμου. Σε προθγοφμενο ςθμείο των ςχολίων μασ αναφερκικαμε ςε 

ςχετικι ελεγκτικι εργαςία που ςτθ χριςθ του 2012 επιβεβαίωςε οριςμζνεσ  αποδόςεισ που ζγιναν 

και αφοροφςαν τθν παραπάνω διαφορά. 

 

Ππωσ προκφπτει από των παραπάνω πίνακα δεν παρακολουκοφνται από το Δθμόςιο λογιςτικό και 

κατ επζκταςθ δεν ενθμερϊνουν τον απολογιςμό του Διμου  για τθ χριςθ του 2011 οριςμζνοι 

τραπεηικοί λογαριαςμοί  φψουσ € 576.238,65. 

 

Το ςφνολο των επιταγϊν για τισ οποίεσ είχε κοπεί Χρθματικό Ζνταλμα Ρλθρωμισ αλλά εξοφλικθκαν 

το 2012 ανζρχεται ςε € 575.968,66.  

 

1.12 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τα Διαθζςιμα 

 

Θεωροφμε αυτονόθτθ τθν ςθμαςία τθσ ςωςτισ και διαφανοφσ διαχείριςθσ των χρθματικϊν 

διακεςίμων του Διμου. Λαμβάνοντασ υπόψθ το ιδιαιτζρωσ βεβαρθμζνο παρελκόν του ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ζλεγχου ςτο κομμάτι αυτό ζχουμε να παρατθριςουμε πωσ ςτθ χριςθ του 2011 ζχουν 

γίνει αρκετά βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ και επαλικευςθσ των 

διακεςίμων αλλά χρειάηονται ακόμθ αρκετά. 

 

Διαπιςτϊςαμε πωσ ςτο πρωτόκολλο κλειςίματοσ του Διμου για το 2011 δεν εμφανίηονται τα 

υπόλοιπα των πραγματικϊν τραπεηικϊν κατακζςεων  του αλλά αυτά που εμφανίηει το υποςφςτθμα 

τθσ Δθμόςιασ Λογιςτικισ, παρακάτω ακολουκεί πινάκασ με τισ διαφορζσ που προκφπτουν ανά 

τραπεηικό λογαριαςμό 

 



ΧΟΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΘΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΡΘΘ 2011 
 

22 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ EXTRAIT 

ΣΡΑΠΕΗΑ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΚΛΕΙΙΜΑΣΟ 

2011 

ΔΙΑΦΟΡΑ Αιτιολογία 

Διαφοράσ 

ΕΤΕ 1 - Λ.207/ 540017-15 (ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ) 10.865,32 9.570,80 1.294,52 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ 2 - Λ. 207/540057-08 (ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΡΟ 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ) 

1.773,53 7,42 1.766,11 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ 3 - Λ.207/540067-89 (ΕΦΑΡΑΞ ΧΘΜ. ΒΟΘΘ. 

Ν. 103/75) 

1.316,86 1.316,86 0,00  

ΕΤΕ 4 - Λ.207/540068-62 (FILMCITIES) 223.637,68 218.154,11 5.483,57 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ 5 - Λ.207/540070-84 (CARBON PRO-INTERREG 

III3 CADSES) 

72.981,51 72.981,51 0,00  

ΕΤΕ 7 - Λ.207/540054-68 (MUSSE OUVERT-

INTERREG III B MEDOCC) 

1.138,79 

 

1.138,79 0,00  

ΕΤΕ 12 - Λ.207/540079-10 (INTELLIGENT ENERGY - 

PEPESEC) 

33.655,66 

 

33.655,66 0,00  

ΕΤΕ 16 - Λ.207/540093-79 (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ACTIVEA.G.E.) 

2.517,31 2.517,32 - 0,01 Διαφορά 

προθγοφμενου 

πίνακα 

ΕΤΕ 17 - Λ.207/540094-52 (ΡΟΓΑΜΜΑ CAT MED) 37.566,14 1.922,00 35.644,14 € 35.648,14 

αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 



ΧΟΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΘΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΡΘΘ 2011 
 

23 
 

Είςπραξθσ και 

κατά € 4,00 

Ρρομικεια 

Τράπεηασ 

ΕΤΕ 18 - Λ.207/540095-36 (LIFE + BIOFUELS - 2G, 

GRANT AGREEMENT) 

39.342,56 39.342,56 0,00  

ΕΤΕ 19 - Λ.207/540096-19 (ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΘΣ.....) 

31.822,19 

 

31.822,19 0,00  

ΕΤΕ 20 - Λ.207/540098-82 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΡΟΙΘΣΘ 

ΕΞΑΤΘΜΕΝΩΝ-ΙΣΟΤΘΤΑ...) 

4.339,26 

 

4.339,26 0,00  

ΕΤΕ- Λ.207/540064-33 0,08 Δεν 

εμφανίηεται 

0,08 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

(Λογ/ςμόσ ΕΤΕ 210/54125873 42,04 0,21 41,83 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

Λογ/ςμόσ ΕΤΕ    210/ 54125956 0,80 Δεν 

εμφανίηεται 

0,80 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

ΕΤΕ - Λ.207/540044-95 ΟΨΕΩΣ ΚΛ.ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ 21.264,80 21.236,08 28,72 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ - Λ.207/540063-59 ΟΨΕΩΣ ΚΛ.ΚΟΥΚΟΥΦΛΘ 10.695,57 10.678,78 16,79 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ - Λ.207/485000-95 ΟΨΕΩΣ ΚΛ.ΝΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 12.151,48 12.135,44 16,04 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ - Λ.207/540061-93 ΟΨΕΩΣ ΚΛ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΘ 0,08 0,00 0,08 Αφοροφν 
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κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ - Λ.207/485001-78 ΟΨΕΩΣ ΚΛ.ΒΑΦΟΡΟΥΛΟΥ 38.866,86 38.812,75 54,11 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΕΤΕ - Λ.251/340001-88 ΟΨΕΩΣ ΚΛ.ΡΙΤΣΙΩΝΘ 73.772,84 73.667,10 105,74 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

Τ.Ρ. & Δ. 1 - Λ.33 08 0001 41.859,49 41.859,49 0,00  

Τ.τ.Ε. - Λ.231/710135580179017(Λειτουργ. Ενοπλ. 

Υφιςτ. Συςτθμάτων ) 

53.646,73 

 

Δεν 

εμφανίηεται 

53.646,73 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

Τ.τ.Ε-Λ.231/1206101600006015(Κάλ.Ανοικτ. 

Κολυμβ.Τοφμπασ) 

220.457,20 Δεν 

εμφανίηεται 

220.457,20 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

Τ.τ.Ε-

Λ.231/1810600880066014(Εργας.ςυντ.διατ.κτιρίου 

πρϊθν δθμ. ςφαγείων ) 

90.000,00 

 

Δεν 

εμφανίηεται 

90.000,00 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

ΡΕΙΑΙΩΣ - Λ.5222-040791-435 (ΚΕΝΤΙΚΘΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ) 

3.654.004,84 3.267.946,30 386.058,54 € 448.213,04 

αφοροφν 

επιταγζσ 

πλθρωτζεσ, € 

1.746,00 αφορά 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ, € 

44.511,49 

αφορά 



ΧΟΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΘΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΡΘΘ 2011 
 

25 
 

κατάςχεςθ από 

προμθκευτι € 

19.389,01 

διαφορά 

προθγοφμενου 

πίνακα 

ΡΕΙΑΙΩΣ - Λ.5222-043596-935 (ΝΕΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 

ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ) 

5.071.116,04 

 

4.943.360,42 127.755,62 Αφοροφν 

επιταγζσ 

πλθρωτζεσ 

ΡΕΙΑΙΩΣ - Λ.5222-051152-213 (ΝΕΟΣ Λ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΚΑΤΘ) 

65.568,01 65.568,01 0,00  

ΡΕΙΑΙΩΣ - Λ.5222-040791-559 (Λ/ΣΜΟΣ 

ΤΑΧΥΔΟΝΙΚΩΝ ΕΡΙΤΑΓΩΝ) 

197.373,89 

 

2.539,39 194.834,50 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

ΡΕΙΑΙΩΣ - Λ.5222-052216-037 (Λ/ΣΜΟΣ 

ΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΡΙΔΟΜΑΤΩΝ) 

1.430.239,12 

 

409.966,79 1.020.272,33 Αφοροφν 

κατακζςεισ 

χωρίσ ζκδοςθ 

Γραμματίου 

Είςπραξθσ 

ΡΕΙΑΙΩΣ - Λ.5222-040543-881 (Λ/ΣΜΟΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 

21.482,62 6.258,63 15.223,99 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

ΡΕΙΑΙΩΣ - Λ.5222-040624-326 (Λ/ΣΜΟΣ 

ΕΚΚΕΜΟΤΘΤΩΝ) 

2.048,46 14,94 2.033,52 Χωρίσ 

παρακολοφκθςθ 

ςτθν ΔΛ 

Λογ/ςμόσ Κλθροδοτιματοσ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ 

Νο.440/825194-07 

3.000,00 3.000,00 0,00  

Λογ/ςμόσ Κλθροδοτιματοσ ΒΑΦΟΡΟΥΛΟΥ 

Νο.440/833040-98 

3.000,00 3.000,00 0,00  

 11.471.547,76 9.316.812,81 1.790.630,14  

 

Θεωροφμε πωσ το πρωτόκολλο κλειςίματοσ κα πρζπει να αναφζρεται ςτα πραγματικά υπόλοιπα των 

διακεςίμων του Διμου και να αιτιολογεί τισ προκφπτουςεσ διαφορζσ με το υποςφςτθμα τθσ 

Δθμόςιασ Λογιςτικισ και όχι το αντίκετο. Επίςθσ όπωσ προκφπτει από τουσ παραπάνω πίνακεσ 
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υπάρχουν αρκετζσ περιπτϊςεισ που χριηουν λογιςτικισ τακτοποίθςθσ κυρίωσ ςτο υποςφςτθμα τθσ 

Δθμόςιασ Λογιςτικισ,  αυτζσ κα πρζπει να τακτοποιοφνται άμεςα και με τθν ςυμβολι τθσ διοίκθςθσ 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο ϊςτε να μθν μεταφζρονται από χριςθ ςε χριςθ και δυςχεραίνουν 

το ζργο τθσ επαλικευςθσ των διακεςίμων.   

 

Διαπιςτϊκθκε πωσ για τα υπόλοιπα των διακεςίμων  δεν γίνεται κακθμερινι ςυμφωνία των 

υποςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ λογιςτικισ και του Διπλογραφικοφ με τα ςτοιχεία των κινιςεων των 

τραπεηικϊν λογαριαςμϊν. Για να υπάρχει ςχετικι διαςφάλιςθ και ςτακερότθτα ςτο ςφςτθμα του 

εςωτερικοφ ελζγχου του Διμου κα πρζπει αυτζσ οι διαδικαςίεσ να εφαρμόηονται κακθμερινά και 

όπου υπάρχουν διαφορζσ και εκκρεμότθτεσ αυτζσ να καταγράφονται ϊςτε να τακτοποιοφνται ςτο 

ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα.   

 

Ο διαχωριςμόσ ανά κατθγορία των χρθματικϊν διακεςίμων των Διμων πρζπει να είναι ευδιάκριτοσ 

ανά πάςα ςτιγμι, είναι γνωςτό πωσ δεν μποροφν όλα τα διακζςιμα να χρθςιμοποιθκοφν για όλουσ 

τουσ ςκοποφσ, οριςμζνα από αυτά εξυπθρετοφν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και επενδφςεισ και 

απαγορεφεται από το νόμο να διατίκενται για άλλουσ ςκοποφσ. Θα πρζπει να υπάρχει ςαφισ 

διάκριςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, ιδίωσ για τα ποςά που αφοροφν ιδικοφσ ςκοποφσ 

(επιχορθγιςεισ) ανά φορζα χρθματοδότθςθσ και ανά δράςθ ϊςτε να υπάρχει πλιρθσ διαφάνεια και 

ςυνεχισ πλθροφόρθςθ για τισ κινιςεισ και τα υπόλοιπα αυτϊν. Θ τακτικι αυτοφ του διαχωριςμοφ 

δεν ακολουκικθκε από το Διμο για τθ χριςθ του 2011 με αποτζλεςμα να προκφπτουν πολλζσ 

αςάφειεσ όςο αφορά τα αδιάκετα ποςά των δράςεων αυτό.    

 

1.13 ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Ζξοδα επομζνων χριςεων € 64.478,00 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα € 19.623.644,00 
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Οι λογαριαςμοί αυτοί ςυνικωσ εξυπθρετοφν τθν χρονικι οριοκζτθςθ των εςόδων και εξόδων ςτισ 

χριςεισ που αυτά αφοροφν. Το ποςό των € 64.478,00 του λογαριαςμοφ ζξοδα επομζνων χριςεων 

αφορά τζλθ κυκλοφορίασ των οχθμάτων του Διμου που ενϊ πλθρϊκθκαν ςτθ χριςθ του 2011 αυτά 

αφοροφςαν τθ χριςθ του 2012. Το πόςο των εςόδων χριςεωσ ειςπρακτζα αφορά κυρίωσ τισ 

απαιτιςεισ από τθ ΔΕΘ για τα δθμοτικά τζλθ που ειςπράττονται μζςω των λογαριαςμϊν τθσ για τουσ 

μινεσ Νοζμβριο και Δεκζμβριο αλλά αποδίδονται ςτον Διμο ςτθν επόμενθ χριςθ, αυτά ανζρχονται 

περίπου ςτα € 12 εκ. Επίςθσ ποςό περίπου € 7 εκ. αφορά επιδότθςθ από το υπουργείο εςωτερικϊν 

που αφορά τθ χριςθ 2011 αλλά ειςπράχτθκε από το Διμο το 2012. Ρερεταίρω ανάλυςθ των 

κονδυλίων αυτϊν παρουςιάηεται ςτο προςάρτθμα του ιςολογιςμοφ.   

 

1.14 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τουσ Μεταβατικοφσ Λογαριαςμοφσ Ενεργητικοφ 

 

Από τον ζλεγχο μασ δεν πρόεκυψε κάτι το αςυνικιςτο όςο αφορά τουσ χειριςμοφσ που ζγιναν ςτθ 

χριςθ του 2011 ςτο λογαριαςμό αυτό. 

 

1.15 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Κεφάλαιο € 198.204.086,53 

Δωρεζσ Ραγίων € 11.661.844,82 

Επιχορθγιςεισ Επενδφςεων € 140.801.865,50 

Ειδικά Αποκεματικά € 671.591,76 

Αποτελζςματα εισ νζο € 29.846,81 
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Το κονδφλι του κεφαλαίου του Διμου πρόεκυψε κατόπιν τθσ απογραφισ και τθσ ςυνενϊςεωσ των 

δυο κεφαλαίων και των αποτελεςμάτων εισ νζο των καποδιςτριακϊν Διμων Θεςςαλονίκθσ και 

Τριανδρίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3842/2010 και ανζρχεται ςε € 198.204.086,53 

 

Ο λογαριαςμόσ δωρεζσ παγίων αφορά το ςφνολο τθσ αξίασ των δωρεϊν παγίου εξοπλιςμοφ των 

οποίων αποδζκτθσ είναι ο Διμοσ. Στθ χριςθ του 2011 οι δωρεζσ παγίου εξοπλιςμοφ προσ το Διμο 

ανιλκαν ςε € 49.200,00 και αφοροφν  δυο απορριμματοφόρα. Επίςθσ ποςό € 769.198,49 

μεταφζρκθκε ςτο λογαριαςμό ειδικά αποκεματικά διότι αφοροφςε αποκεματικό που απορρζει από 

τθ διαχείριςθ των κλθροδοτθμάτων  Κουκουφλι, Καραγιάννθ, Νανόπουλου, Νικολαΐδθ, 

Βαφόπουλου και Ριτςιρϊνθ. 

 

Στο λογαριαςμό Επιχορθγιςεισ επενδφςεων παρακολουκοφνται οι επιχορθγιςεισ που λαμβάνει ο 

Διμοσ από διάφορουσ φορείσ για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων, κυρίωσ ζργων και προμθκειϊν 

παγίου εξοπλιςμοφ. Οι επιχορθγιςεισ για επενδυτικοφσ ςκοποφσ ανιλκαν ςτθ χριςθ του 2011 ςε € 8 

εκ. περίπου  και αναλφονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ 

ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΩΝ 6.444.735,00 

ΘΘΣΕΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΚΥΟΝΕΙΟΥ Β ΦΑΣΘ 10.038,73 

ΘΘΣΕΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΜΕΛΕΤΘ ΑΝΑΡΛΑΣΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ 12 ΑΡΟΣΤΟΛΩΝ 65.099,18 

ΘΘΣΕΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΡΛΑΤΕΙΑΣ ΡΕΙΣΤΕΙΩΝ 7.999,51 

ΘΘΣΕΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΝΔΟΚΟΜΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 70.180,00 

ΘΘΣΕΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΙΣΤΟΙΚΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ Β & Γ Δ.Δ. 75.000,00 

ΕΣΡΑ ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΝΕΑΣ ΡΑΑΛΙΑΣ 800.000,00 

ΕΣΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘ ΕΝΟΡΟΙΘΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ 

ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΤΘΣ 16.094,01 

ΥΡΕΧΩΔΕ ΑΝΕΓΕΣΘ ΝΕΟΥ ΔΘΜΑΧΕΙΟΥ 270.000,00 

LIFE + BIOFUELS -2G 39.119,00 
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ΕΟΧ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΘΣΘΣ ΑΣΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΤΙΚ. & ΕΛΕΓΧ. 31.800,00 

 7.830.065,43 

       

Οι αναλογοφςεσ ςτθ χριςθ επιχορθγιςεων ανιλκαν ςε € 6.796.071,70 . 

 

Στο λογαριαςμό ειδικά αποκεματικά παρακολουκοφνται τα αποτελζςματα των ζξι κλθροδοτθμάτων 

που προαναφζρκθκαν και διαχειρίηεται ο Διμοσ.   

 

1.16 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τουσ Λογαριαςμοφσ των ιδίων Κεφαλαίων 

 

Πςο αφορά τουσ λογαριαςμοφσ των ιδίων κεφαλαίων αντιμετωπίςτθκαν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτισ 

επεξεργαςίεσ και επαλθκεφςεισ που διενεργθκικαν ςτισ επιχορθγιςεισ των παγίων. Ρρωτίςτωσ 

κζλουμε να αναφερκοφμε ςτθν απουςία ενόσ θμερολογίου -βιβλίου επιχορθγιςεων – 

χρθματοδοτιςεων ςτο οποίο να παρουςιάηεται θ πλιρθσ ανάλυςθ των κινιςεων  των  ειςπράξεων, 

τθσ διάκεςθσ και ανάλωςθσ των κονδυλίων αυτϊν κακϊσ και του αδιάκετου υπολοίπου ανά εργαςία 

και ανά φορζα χρθματοδότθςθσ, επίςθσ ςτα εντάλματα πλθρωμισ που αφοροφν τισ 

επιχορθγοφμενεσ επενδφςεισ δεν γίνεται ςαφισ διαχωριςμόσ του φορζα τθσ χρθματοδότθςθσ και 

του είδουσ του εςόδου από το οποίο γίνεται θ πλθρωμι του εντάλματοσ. Για το ςφνολο των 

ειςπράξεων που ζγινε το 2011 και αφοροφςε επιχορθγιςεισ επενδφςεων δεν μπορζςαμε να 

αντιςτοιχιςουμε επακριβϊσ από τα ςτοιχεία που μασ δόκθκαν το φψοσ του ποςοφ που αναλϊκθκε 

ςε εργαςίεσ και προμικειεσ και το φψοσ που παρζμεινε αδιάκετο διότι αυτι θ κατανομι δεν 

εμφανίηεται απόλυτα και διακριτά ςτα Χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ, επίςθσ ςτα βιβλία του 

Διμου παρουςιάηεται ποςό € 14,5 εκ. περίπου προερχόμενο από προθγοφμενεσ χριςεισ και αφορά 

αδιάκετθ ΣΑΤΑ, με τισ προςκικεσ τθσ χριςθσ ςτισ 31/12/2011 το ποςό διαμορφϊνεται ςε € 20,5 εκ. 

περίπου, αφαιρϊντασ  ποςό € 4 εκ. περίπου το οποίο ειςπράττεται ςτθν χριςθ του 2012 

καταλιγουμε ςε ποςό € 16,5 εκ. περίπου το οποίο δεν μπορεί να επαλθκευτεί διότι δεν υπάρχουν 

επαρκι ςτοιχεία και πλθροφόρθςθ, τα ποςά από αδιάκετθ ΣΑΤΑ τθν 31/12/2011 ςφμφωνα με τθν 

Ταμειακι Υπθρεςία και τισ κατακζςεισ που εμφανίηονται ςτου τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ του 

Διμου ανζρχονται ςε € 1,6 εκ. περίπου. Ππωσ γίνεται αντιλθπτό προκφπτει γενικι ανεπάρκεια ςτθν 



ΧΟΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΘΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΡΘΘ 2011 
 

30 
 

παρακολοφκθςθ των επιχορθγιςεων παγίων επενδφςεων, ζνα κομμάτι που αφορά μια από τισ 

κυριότερεσ λειτουργιζσ του Διμου παρακολουκείτο με τον πλζον αναχρονιςτικό τρόπο. Θ 

ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν  του Διμου κρίνεται επιτακτικι ϊςτε να υπάρχει θ 

δυνατότθτα ακριβοφσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ των κονδυλίων αυτϊν, όςο αφορά τισ 

επιδοτιςεισ παλαιότερων χριςεων για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία και δεν μποροφν 

να αντιςτοιχιςτοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και προμικειεσ αυτζσ κα πρζπει να διερευνθκοφν και 

με απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ να γίνουν οι ανάλογεσ εγγραφζσ προςαρμογισ ςτα βιβλία του Διμου.             

 

1.17 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ € 2.523.873,40 

Λοιπζσ προβλζψεισ € 8.971.550,95 

 

Οι προβλζψεισ αποτελοφν λογαριαςμοφσ ανάλθψθσ πικανϊν υποχρεϊςεων ςφμφωνα με τισ 

εκτιμιςεισ τισ διοίκθςθσ κακϊσ και κινδφνου απομείωςθσ τθσ αξίασ οριςμζνων ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ. Θ πρϊτθ κατθγορία εμφανίηεται ςτθ ςτιλθ του πακθτικοφ ενϊ θ δεφτερθ, ςτθν οποία 

αναφερκικαμε ςε προθγοφμενο ςθμείο των ςχολείων μασ,  αφαιρετικά ςτθν ςτιλθ του ενεργθτικοφ.  

 

Οι προβλζψεισ που υπολογίςτθκαν από το  Διμο για τθ χριςθ του 2011 αφοροφν  κατά € 

2.523.873,40 προβλζψεισ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία  με ποςό € 

113.953,45 να επθρεάηει τα αποτελζςματα τθσ ελεγχόμενθσ χριςθσ και προβλζψεισ για εκκρεμείσ 

δικαςτικζσ υποκζςεισ  € 8.971.550,95 με ποςό € 7.660.879,29 να επθρεάηει τα αποτελζςματα τθσ 

ελεγχόμενθσ  χριςθσ.    
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1.18 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τισ Προβλζψεισ 

Ππωσ αναφζρεται και ςτθν ζκκεςθ ελζγχου τθσ χριςθσ 2011 δεν ςυγκεντρϊκθκαν επαρκι ςτοιχεία 

όςο αφορά το κονδφλι των λοιπϊν προβλζψεων των πικανϊν υποχρεϊςεων που κα προκφψουν από 

τισ εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ του Διμου. Θ αρμόδια Νομικι υπθρεςία του Διμου δεν μασ 

παρζδωςε επαρκείσ διαβεβαιϊςεισ για τισ εκκρεμείσ αυτζσ υποκζςεισ, ζτςι θ πρόβλεψθ που ζγινε 

βαςίςτθκε ςε ςτοιχεία που μασ παρζδωςε θ διοίκθςθ και αφοροφςαν ςε ςχετικι μελζτθ – ζρευνα  

εξωτερικοφ Νομικοφ ςυνεργάτθ. Το ποςό των πικανϊν υποχρεϊςεων του Διμου ςτθν εργαςία αυτι 

ανζρχεται ςτο φψοσ  των € 40 εκ. περίπου άρα  παρουςιάηεται απόκλιςθ τθσ τάξεωσ των € 31 εκ. 

περίπου από τθν πρόβλεψθ που διενζργθςε ο Διμοσ. Διατθροφμε επιφφλαξθ ωσ προσ τα ποςά αυτά 

κυρίωσ διότι αυτζσ οι εκτιμιςεισ ζγιναν ςε προγενζςτερο διάςτθμα από τθν διεξαγωγι του ελζγχου 

μασ και μάλιςτα ζχει παρζλκει αρκετόσ χρόνοσ από τότε, πικανό είναι κάποια δεδομζνα να ζχουν 

αλλάξει με αποτζλεςμα θ εκτίμθςθ αυτι να μθν κακίςταται ακριβισ και επίκαιρθ. Για να υπάρξει 

αξιόπιςτοσ μθχανιςμόσ προβλζψεων των υποχρεϊςεων αυτϊν κα πρζπει να μεριμνιςει θ διοίκθςθ 

ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου να γίνεται ςυςτθματικι καταγραφι των 

υποκζςεων αυτϊν με μθχανογραφικι υποςτιριξθ ϊςτε να είναι εφικτό ανά πάςα ςτιγμι να 

εκτιμθκεί ο κίνδυνοσ αυτόσ.         

 

1.19 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  

 

1.19.1 Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Δάνεια Τραπεηϊν € 18.315.337,09 

Δάνεια Ταμιευτθρίων € 16.727.253,72 
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Οι λογαριαςμοί αυτοί παρουςιάηουν το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Διμου από δανειακζσ 

ςυμβάςεισ μζροσ από τισ οποίεσ είναι απαιτθτό από το τζλοσ τθσ επόμενθσ χριςθσ δθλαδι μετά τισ 

31/12/2012. Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ που λιγουν ςτισ 31/12/2012 παρουςιάηονται ςτο κονδφλι 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν  επόμενθ χριςθ ςτο οποίο κα αναφερκοφμε 

παρακάτω. 

 

Οι μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ 

 

ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/01 937.464,62 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/02 2.450.746,50 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/03 12.143.879,05 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/04 1.195.163,55 

Δάνειο ΕΜΡΟΙΚΘΣ Νο.0012 0400 21 2787284720 1.770.833,35 

Δάνειο ΕΜΡΟΙΚΘΣ Νο.0012 0400 23 2271292120 1.770.833,35 

Δάνειο ΡΕΙΑΙΩΣ Νο.2222/00000008461 14.735.945,06 

Δάνειο Εμπορικισ Νο 0012 0400 25  23580003520 37.725,33 

 

Θ αποπλθρωμι χρεολυςίων ανζρχεται για το 2011 ςε € 3.949.100,29  και οι αποπλθρωμι τόκων ςε € 

3.718.256,53 

 

1.19.2 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τισ Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

 

Δεν πρόεκυψε κάποια διαφορά όςο αφορά το φψοσ των κονδυλίων αυτϊν όλεσ οι υποχρεϊςεισ 

επαλθκευτικαν και με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ από  το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων και 

από τισ Τράπεηεσ. 
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1.19.3 Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Ρρομθκευτζσ € 22.965.540,53 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ Τζλθ € 24.135.365,62 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί € 15.770.240,47 

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Ρλθρωτζεσ ςτθν Επόμενθ Χριςθ € 4.625.851,99 

Ριςτωτζσ Διάφοροι € 33.861.284,16 

 

Στουσ λογαριαςμοφσ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων παρακολουκοφνται οι ςυνολικζσ 

υποχρεϊςεισ του Διμου  ζωσ τισ 31/12/2011. 

 

Οι υποχρεϊςεισ προσ προμθκευτζσ  για διάφορεσ προμικειεσ υλικϊν και υπθρεςιϊν ανζρχονται ςε 

€ 22.965.540,03 και εμφανίηονται μειωμζνεσ από τθν απογραφι ζναρξθσ του νόμου Καλλικράτθ 

κατά € 5,3 εκ. περίπου. 

 

Οι υποχρεϊςεισ από φόρουσ και τζλθ ανζρχονται ςε € 24.135.365,62 και αφοροφν κατά ζνα μεγάλο 

ποςό τισ υποχρεϊςεισ που πρόεκυψαν από  τθν υπόκεςθ τθσ υπεξαίρεςθσ ςτα διακζςιμα του 

Διμου. 

 

Οι υποχρεϊςεισ προσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ανζρχονται ςε € 15.770.240,47 και αφοροφν 

επίςθσ κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό τθν υπόκεςθ των υπεξαιρζςεων  ςτθν οποία αναφερκικαμε ςε 

προθγοφμενο ςθμείο των ςχολίων μασ.  
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Ο λογαριαςμόσ των μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων πλθρωτζων ςτθν επόμενθ χριςθ αφορά τα 

χρεολφςια των δανειακϊν ςυμβάςεων που λιγουν  ζωσ τθν 31/12/2012 και αυτά ανζρχονται ςε € 

4.625.851,99 και αναλφονται ωσ εξισ 

 

ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/01 67.477,07 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/02 712.165,85 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/03 1.310.415,78 

Δάνειο Τ.Ρ.& Δ 05/1227/00/04 86.025,80 

Δάνειο ΕΜΡΟΙΚΘΣ Νο.0012 0400 21 2787284720 354.166,66 

Δάνειο ΕΜΡΟΙΚΘΣ Νο.0012 0400 23 2271292120 354.166,66 

Δάνειο ΡΕΙΑΙΩΣ Νο.2222/00000008461 1.674.944,31 

Δάνειο Εμπορικισ Νο 0012 0400 25  23580003520 66.489,86 

 

Ο λογαριαςμόσ πιςτωτζσ διάφοροι ποςοφ € 33.861.284,16 αφορά κατά € 27,3 εκ. περίπου τθν 

εγγραφι υποχρζωςθσ για απαλλοτριωμζνα ακίνθτα τα λοιπά  € 6,5 εκ. αναλφονται ωσ εξισ 

 

ΣΙΣΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

Αποδοχζσ Ρροςωπικοφ Ρλθρωτζεσ 670.560,86 

Δικαιοφχοι Αμοιβϊν 146.422,24 

Υποχρεϊςεισ από ειςπράξεισ για λογαριαςμό 

Δθμοςίου και τρίτων 

1.625.539,51 

Επιχορθγιςεισ ςε τρίτουσ 2.238.832,06 

Δικαιοφχοι μθ Εμφανιςκειςϊν Επιταγϊν 575.968,66 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ ςε Ευρϊ 1.009.134,62 

Λοιποί Διάφοροι Ριςτωτζσ 267.912,23 

ΤΝΟΛΟ 6.534.370,18 
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1.19.4 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τισ Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

 

Θ παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεων προσ προμθκευτζσ  του Διμου Θεςςαλονίκθσ ςε 

προθγοφμενα ζτθ ιταν ανεπαρκισ με αποτζλεςμα να παρουςιάηονται μεγάλεσ αποκλίςεισ και 

διαφορζσ ςτα υποςυςτιματα του Διπλογραφικοφ και τθσ αναλυτικισ παρακολοφκθςθσ των 

προμθκευτϊν. Για τθν επιβεβαίωςθ και τακτοποίθςθ των υπολοίπων αυτϊν απαιτείται μια 

μακροχρόνια και επίπονθ εργαςία ςυμφωνίασ και διαςταφρωςθσ ζνα προσ ζνα των ςτοιχείων και 

των παραςτατικϊν των προμθκευτϊν που εκκρεμοφν τθν οποία πρζπει να ακολουκιςει ο Διμοσ για 

να ζχει ςαφι πλθροφόρθςθ για το ανοιχτό υπόλοιπο του ανά πάςα ςτιγμι. Από τον ζλεγχο μασ δεν 

μπορζςαμε να επαλθκεφςουμε τα υπόλοιπα των προμθκευτϊν με ακρίβεια και για το λόγο αυτό 

επιφυλαςςόμαςτε όςο αφορά το φψοσ του κονδυλίου αυτοφ. Αποςτείλαμε επιςτολζσ για 

επιβεβαίωςθ υπολοίπων προσ 47 προμθκευτζσ , ζωσ τθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου μασ ζχουμε 

απαντιςεισ από 12 οι οποίεσ δεν μποροφν να κεωρθκοφν αξιόπιςτο δείγμα. Με τθν εγκατάςταςθ 

τθσ νζασ μθχανογραφικισ εφαρμογισ το 2011 ζγιναν προςπάκειεσ ςυμφωνίασ και διαςταφρωςθσ 

των παλαιϊν ςτοιχείων αλλά μζνουν αρκετζσ εκκρεμότθτεσ ακόμθ. Θ ςωςτι καταχϊριςθ, 

επαλικευςθ και παρακολοφκθςθ ςτθ μθχανογραφικι εφαρμογι των υποχρεϊςεων αυτϊν αποτελεί 

ςθμαντικι δικλίδα αςφαλείασ ςτο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου του Διμου ϊςτε να εξαλειφτοφν τα 

προβλιματα που πρόεκυπταν ςτισ προθγοφμενεσ χριςεισ.  

 

Σε προθγοφμενο ςθμείο των ςχολίων μασ που αφορά τισ ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ  του παγίου 

ενεργθτικοφ αναφερκικαμε ςτισ περιπτϊςεισ τθσ αποηθμίωςθσ από απαλλοτρίωςθ. Ο Διμοσ ςτθν 

χριςθ του 2011 εμφανίηει ζνα ποςό υποχρεϊςεων όςο αφορά τισ απαλλοτριϊςεισ φψουσ  € 27,3 εκ. 

περίπου. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ ξεκίνθςαν να παρουςιάηονται ςτον ιςολογιςμό του Διμου από τθν 

χριςθ του 2010 για πρϊτθ φορά. Θεωροφμε αυτονόθτο πωσ αυτζσ οι υποχρεϊςεισ πρζπει να 

εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ  όμωσ κα πρζπει να παρακολουκοφνται  με περιςςότερθ 

ακρίβεια και με τθ βοικεια μθχανογραφικισ εφαρμογισ ςε ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων 

υπθρεςιϊν. Το φψοσ του προαναφερόμενου υπολοίπου βαςίςτθκε ςε ςτοιχεία που δόκθκαν από 

υπθρεςία του Διμου αλλά δεν μποροφν να κεωρθκοφν απολφτωσ αξιόπιςτα κατά τθν άποψθ μασ 

διότι δεν μποροφν να επιβεβαιωκοφν ςτο ςφνολο τουσ με τισ ςχετικζσ δικαςτικζσ και λοιπζσ 
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αποφάςεισ κακοριςμοφ τιμισ επίςθσ προζκυψε από δειγματολθπτικι ζρευνα κάποιων περιπτϊςεων 

ότι ενϊ αυτζσ είχαν αποηθμιωκεί από πλευράσ του Διμου, εξακολουκοφςαν να εμφανίηονται ωσ 

οφειλόμενεσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ επιφυλαςςόμαςτε για τθν ακρίβεια του φψουσ των 

υποχρεϊςεων από αποηθμίωςθ απαλλοτριϊςεων.    

 

Πςο αφορά τισ υποχρεϊςεισ προσ αςφαλιςτικά ταμεία μεγάλο μζροσ αυτϊν κλείνει ςτθ χριςθ του 

2012 λόγο επιβεβαίωςθσ των αποδόςεων προσ αυτά κατόπιν ςχετικισ ελεγκτικισ διαδικαςίασ που 

ακολουκικθκε ςτθ χριςθ του 2012 από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

1.20 ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 

 

 Υπόλοιπο 

31/12/2011 

Ζςοδα επομζνων χριςεων € 215.557,93 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα € 1.004.207,35 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε και για τουσ μεταβατικοφσ του ενεργθτικοφ οι λογαριαςμοί αυτοί ςυνικωσ 

εξυπθρετοφν τθν χρονικι οριοκζτθςθ των εςόδων και εξόδων ςτισ χριςεισ που αυτά αφοροφν. Το 

ποςό των € 215.557,93 του λογαριαςμοφ ζςοδα επομζνων χριςεων αφορά προειςπραγμζνα 

μιςκϊματα τα οποία ενϊ ειςπράχτθκαν ςτθ χριςθ του 2011 αφοροφν τθ χριςθ του 2012. Το πόςο 

των εξόδων χριςεωσ  δουλευμζνων αφορά κυρίωσ τισ υποχρεϊςεισ προσ τθ ΔΕΘ για τθν 

κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, αμοιβζσ και προμικειεσ για τθν είςπραξθ των δθμοτικϊν τελϊν  

και για υποχρεωτικζσ ειςφορζσ ΟΤΑ για τουσ μινεσ Νοζμβριο και Δεκζμβριο και αποδίδονται ςτθν 

ΔΕΘ ςτθν επόμενθ χριςθ, ανζρχονται περίπου ςτισ € 800 χιλ. Επίςθσ ποςό περίπου € 200 χιλ. αφορά 

τόκουσ δανείων του 2011 που πλθρϊκθκαν από το Διμο το 2012. Ρερεταίρω ανάλυςθ των 

κονδυλίων αυτϊν παρουςιάηεται ςτο προςάρτθμα του ιςολογιςμοφ.   
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1.21 Διαπιςτϊςεισ ελζγχου για τουσ Μεταβατικοφσ Λογαριαςμοφσ Παθητικοφ 

 

Από τον ζλεγχο μασ δεν πρόεκυψε κάτι το αςυνικιςτο όςο αφορά τουσ χειριςμοφσ που ζγιναν ςτθ 

χριςθ του 2011 ςτουσ λογαριαςμοφσ αυτοφσ. 
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2. ΑΝΑΛΤΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΕΩ 

 

2.1 Οργανικά Ζςοδα 

 

Το ςφνολο των οργανικϊν εςόδων τθσ χριςεωσ ανιλκε ςε € 242.794.412,05 και διαμορφϊκθκε ωσ 

εξισ 

 

70 Ζςοδα από προςκφρωςθσ 42.042,00 

72 Ζςοδα από φόρουσ –ειςφορζσ -πρόςτιμα-προςαυξιςεισ 12.400.284,88 

73 Ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 78.893.153,78 

74 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ 150.728.774,22 

75 Ζςοδα παρεπόμενων αςχολιϊν-δωρεϊν 143.428,00 

76 Ζςοδα κεφαλαίων 586.729,17 

 φνολο Οργανικϊν εςόδων  242.794.412,05 

 

2.2 Οργανικά ζξοδα 

 

Το ςφνολο των οργανικϊν εξόδων τθσ χριςεωσ ανιλκε ςε € 243.201.952,59 και διαμορφϊκθκε ωσ 

εξισ 

 

60 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 106.187.320,66 
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61 Αμοιβζσ και ζξοδα αιρετϊν και τρίτων 6.454.090,77 

62 Ραροχζσ τρίτων 12.366.045,77 

63 Φόροι-Τζλθ 44.178,67 

64 Διάφορα ζξοδα 90.262.379,90 

65 Τόκοι και ςυναφι ζξοδα χρθματοδοτιςεων 3.895.749,39 

66 Αποςβζςεισ παγίων ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 16.404.991,21 

67 Ραροχζσ-Χορθγίεσ-Επιχορθγιςεισ-Επιδοτιςεισ και Δωρεζσ 7.342.526,80 

68 Ρροβλζψεισ εκμεταλλεφςεωσ 244.669,42 

 φνολο Οργανικϊν Εξόδων 243.201.952,59 

 

2.3 Ανόργανα Ζςοδα 

 

Το ςφνολο των ανόργανων εςόδων τθσ χριςεωσ ανιλκε ςε € 20.172.338,08 και διαμορφϊκθκε ωσ 

εξισ 

 

81 Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 7.179.083,12 

82 Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων 12.993.254,36 

 φνολο Ανόργανων εςόδων Β 20.172.338,08 
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2.4 Ανόργανα Ζξοδα 

 

Το ςφνολο των ανόργανων εξόδων τθσ χριςεωσ ανιλκε ςε € 15.734.522,92 και διαμορφϊκθκε ωσ 

εξισ 

 

81 Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 2.439.387,49 

82 Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων 3.559.565,86 

83 Ρροβλζψεισ για εκτάκτουσ κινδφνουσ 9.735.569,57 

 φνολο Ανόργανων Εξόδων 15.734.522,92 

 

2.5 Κατανομή οργανικϊν εξόδων  του Δήμου 

 

Σθμειϊνουμε πωσ για το μζγεκοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ πρζπει να λειτουργεί υποςφςτθμα 

Αναλυτικισ Λογιςτικισ  ϊςτε να κατανζμονται τα κόςτθ  με ακρίβεια ανά υπθρεςία, κάτι τζτοιο 

προβλζπεται και από το Ρ.Δ. 315/99.  

Ακολουκεί θ κατανομι ςφμφωνα με τα αποτελζςματα χριςθσ και τουσ λογαριαςμοφσ του ιςοηυγίου 

του Διμου.  

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΞΙΑ 

Κόςτοσ Αγακϊν και Υπθρεςιϊν 179.094.586,94 

Ζξοδα διοικθτικισ Λειτουργίασ 62.347.507,03 

Ζξοδα Λειτουργίασ δθμοςίων Σχζςεων 1.733.821,07 

Ρροβλζψεισ υποτιμιςεων τίτλων & χρεογράφων 130.715,97 
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Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 3.895.749,39 

ΤΝΟΛΑ 247.202.380,40 

 

 

 

Κωδ. 

Λογ. 
Περιγραφή Τπόλοιπο 2011 

Κόςτοσ αγαθϊν 

και υπηρεςιϊν 

Ζξοδα 

Διοικητικήσ 

Λειτουργίασ 

Ζξοδα 

λειτουργίασ 

Δημοςίων 

ςχζςεων 

Χρηματοοικον

ομικά ζξοδα  

Προβλεψεισ 

υποτιμηςησ 

τιτλων και 

χρεογραφων 

60 

Αμοιβζσ & 

Εξοδα 

Ρροςωπικοφ 106.187.320,66  74.883.802,82  31.303.517,84  0,00  0,00  0,00  

61 

Αμοιβζσ & 

Εξοδα Τρίτων 6.454.090,77  2.835.914,59  3.618.176,18  0,00  0,00  0,00  

62 Ραροχζσ Τρίτων 12.366.045,77  8.810.534,32  3.555.511,45  0,00  0,00  0,00  

63 Φόροι - Τζλθ 44.178,67  42.673,26  1.505,41  0,00  0,00  0,00  

64 Διάφορα Ζξοδα 90.262.379,90  77.542.032,85  10.986.525,98  1.733.821,07  0,00  0,00  

65 

Χρεωςτικοί 

τόκοι και 

ςυναφι ζξοδα 3.895.749,39  0,00  0,00  0,00  3.895.749,39  0,00  

66 

Αποςβζςεισ 

Ραγίων 

ςτοιχείων 16.404.991,21  8.652.091,24  7.752.899,97  0,00  0,00  0,00  

67 

Ραροχζσ - 

Χορθγίεσ - 

Επιχορθγιςεισ 

Επιδοτιςεισ 7.342.526,80  3.671.263,40  3.671.263,40  0,00  0,00  0,00  

68 

Ρροβλζψεισ 

εκμεταλλεφςεωσ 244.669,42  55.996,38  57.957,07  0,00  0,00  130.715,97  

25+26 

Αναλϊςιμα 

Υλικά 4.000.427,81  2.600.278,08  1.400.149,73  0,00  0,00  0,00  

 ΤΝΟΛΑ 247.202.380,40  179.094.586,94  62.347.507,03  1.733.821,07  3.895.749,39  130.715,97  
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3. ΤΝΟΨΘ 

 

Το αποτελζςματα τθσ χριςθσ για το Διμο Θεςςαλονίκθσ παρουςιάηεται κετικό όςο αφορά τα 

ςυνολικά αποτελζςματα χριςθσ  και κακορίηεται ςε € 29.846,81. 

 

Πςο αφορά τα αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ αυτά παρουςιάηονται αρνθτικά κατά το ποςό των € - 

4.407.968,35 

 

Θ διαφορά μεταξφ βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων και κυκλοφοροφν ενεργθτικοφ είναι αρνθτικι 

και ανζρχεται ςε € -34.285.154,29 γεγονόσ που υποδεικνφει τθ  δυςκολία τθσ κάλυψθσ των 

τρεχουςϊν υποχρεϊςεων του Διμου.  

 

Σφμφωνα με το πλικοσ και τθν επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων των ςθμαντικϊν 

κεμάτων που προκφπτουν από τθν ζκκεςθ ελζγχου κα ζπρεπε να γίνει επιλογι ζκκεςθσ ελζγχου με 

αρνθτικι γνϊμθ, δεδομζνου όμωσ των βελτιϊςεων και προςκθκϊν που διαφαίνονται ςτισ 

εςωτερικζσ διαδικαςίεσ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου του Διμου ςε ςχζςθ 

με προθγοφμενεσ χριςεισ και τισ προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ προσ τον εκςυγχρονιςμό και 

εξορκολογιςμό των δομϊν και διαδικαςιϊν που τον διζπουν, επιλζχτθκε ο τφποσ ζκκεςθ με γνϊμθ 

με επιφφλαξθ.   

 

Στθν ζκκεςθ ελζγχου που ακολουκεί και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι των οικονομικϊν 

καταςτάςεων του Διμου εμφανίηονται ςυνοπτικά τα κζματα που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
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Είμαςτε  ςτθ διάκεςθ ςασ  για  κάκε ςυηιτθςθ  ςχετικά με τα ανωτζρω  ςχόλια μασ  κακϊσ  και να 

απαντιςουμε  ςε οποιανδιποτε απορία  που τυχόν δθμιουργθκεί. 

 

Τζλοσ λαμβάνουμε  τθν ευκαιρία να ευχαριςτιςουμε τόςο τθ Διοίκθςθ όςο και το προςωπικό του 

Διμου  για  τθ βοικεια  του  κατά τθν διάρκεια  του  ζλεγχου . 

 

Με  εκτίμθςθ 

 

 

Τηαβζλλασ Κρίτωνασ 

Ορκωτόσ    Ελεγκτισ   Λογιςτισ 
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Ζκθεςη Ελζγχου Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή 

 

Προσ το Δημοτικό υμβοφλιο του Δήμου Θεςςαλονίκησ 

 

Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ οι οποίεσ αποτελοφνται 

από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2011 τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα 

διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό 

προςάρτθμα. 

 

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν 

καταςτάςεων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ», όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ 

απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων 

από ουςιϊδθ ανακρίβεια που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

 

Ευκφνθ του Ελεγκτι 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ 

τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Επίςθσ 

λάβαμε υπόψθ μασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/2006 

όπωσ ιςχφει). Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ 

και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το 

εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. 
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Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά 

με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ 

βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ 

ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ 

διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που 

ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Διμου, με 

ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν 

ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων του Διμου. Ο ζλεγχοσ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που 

χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και 

αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ριςτεφουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ 

ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

 

Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ 

 

Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα: 

 

1. Στον λογαριαςμό του ενεργθτικοφ «Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ & προκαταβολζσ» ποςοφ € 

41.571.680,79 περιλαμβάνονται ζργα υπό παραλαβι και εκκρεμείσ υποκζςεισ απαλλοτριϊςεων 

ποςοφ € 39 εκ. περίπου από τθν προθγοφμενθ χριςθ. Μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ 

ελζγχου, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου δεν μασ ζχουν βεβαιϊςει αν κάποιο μζροσ των 

ακινθτοποιιςεων υπό εκτζλεςθ και των απαλλοτριϊςεων τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ κακϊσ και των 

προςκθκϊν τθσ παροφςασ χριςθσ ποςοφ € 2,5 εκ. περίπου, πρζπει να μεταφερκεί ςτουσ επιμζρουσ 

λογαριαςμοφσ των παγίων ι των εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ κατόπιν οριςτικισ παραλαβισ των 

ζργων ι οριςτικισ καταβολισ τθσ υποχρζωςθσ από απαλλοτρίωςθ και να διενεργθκοφν οι 

προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία αποςβζςεισ. Για τον λόγο αυτό διατθροφμε ςχετικι επιφφλαξθ ωσ 

προσ τθν ορκότθτα του κονδυλίου αυτοφ. 
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2. Στο λογαριαςμό του ενεργθτικοφ «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν» φψουσ € 

40.578.915,01 παρουςιάηονται οι ανείςπρακτεσ απαιτιςεισ του Διμου κυρίωσ από Χρθματικοφσ 

Καταλόγουσ που ζχουν βεβαιωκεί ζωσ τθν 31/12/2011. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ 

μασ εκκρεμεί προσ βεβαίωςθ τουλάχιςτον ζνα ποςό φψουσ € 3,2 εκ. περίπου που αφορά ζςοδα 

αποκλειςτικά τθσ χριςεωσ 2011 και για τα οποία δεν ζχουν ςυνταχκεί ςχετικοί Χρθματικοί 

Κατάλογοι. Κατ’ επζκταςθ εκκρεμότθτα αντίςτοιχων μθ βεβαιωμζνων απαιτιςεων μπορεί να 

υπάρχει και για τισ προθγοφμενεσ χριςεισ το φψοσ των οποίων δεν κατζςτθ δυνατό να 

προςδιοριςτεί κατά τθ διάρκεια του ζλεγχο μασ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Επίςθσ ςθμειϊνεται 

πωσ από πλικοσ 64 επιβεβαιωτικϊν επιςτολϊν που αποςτείλαμε ςε οφειλζτεσ (κάλυψθ 17,62% του 

ςυνολικοφ υπολοίπου των απαιτιςεων) λάβαμε απάντθςθ μόνο ςε 2 και υπιρξε ςυμφωνία 

υπολοίπου ςε 1 επιςτολι (αξίασ 0,08 % επί του ςυνολικοφ υπολοίπου των απαιτιςεων) . Ρλικοσ 21 

επιςτολϊν επεςτράφθςαν λόγο μθ επαρκοφσ διεφκυνςθσ ι αγνϊςτου παραλιπτθ. Τα γεγονότα αυτά 

υποδθλϊνουν ςχετικι αδυναμία των οργανωτικϊν δομϊν του Διμου και ζχουν ωσ αποτζλεςμα να 

διατθροφμε ςχετικι επιφφλαξθ ωσ προσ τθν ορκότθτα του προαναφερόμενου κονδυλίου κακϊσ και 

ωσ προσ τα κονδφλια των εςόδων των αποτελεςμάτων χριςεωσ 2011.        

 

3. Σε προγενζςτερεσ οικονομικζσ χριςεισ εντοπίςτθκε ςθμαντικι υπεξαίρεςθ των διακεςίμων του 

Διμου από ςτελζχθ και υπαλλιλουσ του. Οι υπεξαιρζςεισ γίνονταν εισ βάροσ των αποδόςεων των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, παρακρατοφμενων φόρων και λοιπϊν κρατιςεων του Διμου. Για τθν 

«τακτοποίθςθ» των παραπάνω υπεξαιρζςεων ο Διμοσ είχε βεβαιϊςει ςε προθγοφμενθ χριςθ 

ςχετικό Χρθματικό Κατάλογο εισ βάροσ των εμπλεκόμενων προςϊπων  φψουσ € 22 εκ. περίπου ςτο 

κονδφλι του ενεργθτικοφ «Επιςφαλείσ – επίδικεσ απαιτιςεισ και χρεϊςτεσ» κακϊσ επίςθσ είχε 

μεταφζρει ςε χρζωςθ του κονδυλίου του ενεργθτικοφ «Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν 

και πιςτϊςεων» ποςό € 15 εκ. περίπου, το ςφνολο των απαιτιςεων αυτϊν € 37 εκ. περίπου είχε 

πιςτωκεί ςε αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ υποχρεϊςεων. Επιςθμαίνετε πωσ ςτθ χριςθ του 2012 και 

κατόπιν ςχετικισ εργαςίασ και επιβεβαίωςθσ από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ το ποςό των € 15 εκ. 

μειϊνεται κατά € 14,5 εκ. λόγω επιβεβαίωςθσ από διάφορουσ φορείσ (Τράπεηεσ, Αςφαλιςτικά 

Ταμεία , ΔΟΥ) των αποδόςεων παρακρατοφμενων φόρων, ειςφορϊν και λοιπϊν κρατιςεων και 

προςαυξάνεται κατά € 1 εκ. περίπου  Το γεγονόσ ότι θ υπεξαίρεςθ ςυντελζςτθκε εισ βάκοσ αρκετϊν 

ετϊν για ςθμαντικά υψθλά ποςά  κακϊσ και θ ζλλειψθ κάποιου οριςτικοφ ςυγκεντρωτικοφ 
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πορίςματοσ για τθν ςυνολικι ζκταςθ τθσ υπεξαίρεςθσ (πρόςκετοι φορολογικοί ζλεγχοι που 

ακολοφκθςαν ) κακιςτά τθν πικανότθτα λογιςμοφ επιπρόςκετων υποχρεϊςεων εισ βάροσ του Διμου 

δυνατι. Από τον ζλεγχο μασ δεν μπορζςαμε να εκτιμιςουμε με αξιοπιςτία τον κίνδυνο αυτό και 

διατθροφμε ςχετικι επιφφλαξθ για τα υπόλοιπα που παρουςιάηουν τα ςχετικά λογιςτικά κονδφλια 

τθν 31/12/2011. 

  

4. Δεν κατζςτθ δυνατό να επαλθκευτοφν εκ μζρουσ μασ τα υπόλοιπα του κονδυλίου τθσ κακαρισ 

κζςθσ «Επιχορθγιςεισ επενδφςεων». Ο Διμοσ δεν τθροφςε ςε προγενζςτερεσ χριςεισ ορκά ςτοιχεία 

για το ςφνολο των επιχορθγιςεων για πάγιεσ επενδφςεισ που λάμβανε οφτε για τισ ςχετικζσ 

διακζςεισ των επιχορθγιςεων αυτϊν προσ ζργα και προμικειεσ πάγιου εξοπλιςμοφ οφτε επίςθσ για 

τον υπολογιςμό των αναλογουςϊν αποςβζςεων των επιχορθγοφμενων παγίων, με αποτζλεςμα να 

μθν υπάρχει θ δυνατότθτα επαλικευςθσ ανά πάςα ςτιγμι του φψουσ των λαμβανομζνων 

επιχορθγιςεων, του φψουσ των επιχορθγιςεων που ζχουν διατεκεί και του φψουσ εκείνων που 

μζνουν προσ διάκεςθ για τθν υλοποίθςθ ζργων και προμθκειϊν παγίου εξοπλιςμοφ. Στθ χριςθ του 

2011 ζγινε ςθμαντικι προςπάκεια βελτίωςθσ και με τθν ειςαγωγι μθχανογραφικισ εφαρμογισ 

ζγινε ςχετικι επαλικευςθ μόνο όςο αφορά το κομμάτι των αναλογουςϊν των επιχορθγιςεων τθσ 

χριςεωσ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ διατθροφμε επιφφλαξθ ςχετικά με τθν ορκότθτα του 

κονδυλίου αυτοφ.       

 

5. Ζωσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου δεν ζχουμε λάβει ςχετικι επιβεβαίωςθ από τθ 

νομικι υπθρεςία του Διμου όςο αφορά τυχόν αγωγζσ τρίτων κατά αυτοφ και για λοιπζσ δικαςτικζσ 

εκκρεμότθτεσ. Σθμειϊνεται πωσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ υπάρχει ςχετικό κονδφλι προβλζψεων 

φψουσ € 9 εκ. για το ςκοπό αυτό, βάςθ όμωσ ςτοιχείων που μασ επιδόκθκαν από τθ διοίκθςθ το 

φψοσ των ςχετικϊν δικαςτικϊν εκκρεμοτιτων ανερχόταν περίπου ςτα € 40 εκ. για το 2011 κατόπιν 

τοφτου ςυμπεραίνεται πωσ το κονδφλι των προβλζψεων υπολείπεται κατά € 31 εκ. περίπου. Λόγω 

του γεγονότοσ αυτοφ, διατθροφμε επιφφλαξθ για ενδεχόμενεσ αγωγζσ τρίτων κατά του Διμου και 

για το υπόλοιπο του κονδυλίου «Λοιπζσ προβλζψεισ». 
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6. Το κονδφλι του πακθτικοφ προμθκευτζσ εμφανίηει υπόλοιπο φψουσ € 23 εκ. Ρερίπου. Από τον 

ζλεγχο μασ δεν προκφπτει αξιόπιςτθ επαλικευςθ των υπολοίπων ανά προμθκευτι και δεν υπάρχει 

ςυμφωνία των υποςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ των προμθκευτϊν ςτθν μθχανογραφικι 

εφαρμογι του Διμου. Ππωσ προκφπτει δεν γινόταν ορκι παρακολοφκθςθ των προμθκευτϊν ςε 

προγενζςτερεσ χριςεισ και τα δεδομζνα αυτά δεν μποροφν να κεωρθκοφν αξιόπιςτα. Ραρότι 

ακολουκικθκαν και εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου δεν προζκυψαν επαρκι αποτελζςματα. 

Σθμειϊνεται πωσ από πλικοσ 47 επιβεβαιωτικϊν επιςτολϊν που αποςτείλαμε (κάλυψθ 48,11% του 

ςυνολικοφ υπολοίπου των προμθκευτϊν) λάβαμε απάντθςθ  από 12 και υπιρξε ςυμφωνία 

υπολοίπου ςε 11 επιςτολζσ (αξίασ 13,20 % επί του ςυνολικοφ υπολοίπου των προμθκευτϊν). Στθ 

χριςθ 2011 και με τθν ενιαία μθχανογραφικι εφαρμογι του Διμου ζγιναν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυμφωνίασ των υποχρεϊςεων προσ προμθκευτζσ αλλά θ εργαςία αυτι 

απαιτεί αρκετό χρόνο για να καταλιξει ςε αξιόπιςτα αποτελζςματα. Για τουσ παραπάνω λόγουσ 

διατθροφμε επιφφλαξθ όςο αφορά τισ υποχρεϊςεισ προσ προμθκευτζσ.       

 

7. Το κονδφλι του πακθτικοφ «Ριςτωτζσ διάφοροι» εμφανίηει ςτισ 31/12/2011 υπόλοιπο € 

33.861.284,16 από τα οποία € 27 εκ. περίπου αφοροφν υποχρεϊςεισ προσ δικαιοφχουσ 

απαλλοτριϊςεων. Από τον ζλεγχο μασ δεν προζκυψαν ακριβι ςτοιχεία που να επαλθκεφουν το 

φψοσ των υποχρεϊςεων αυτϊν οφτε θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου μπόρεςε να προςδιορίςει το 

φψοσ των υποχρεϊςεων αυτϊν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο. Θ παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεων 

από απαλλοτριϊςεισ κα πρζπει να γίνεται ςυςτθματικά και με τθν βοικεια μθχανογραφικισ 

υποςτιριξθσ ϊςτε να προκφπτουν αξιόπιςτα ςτοιχεία. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ εκφράηουμε ςχετικι 

επιφφλαξθ όςο αφορά το κονδφλι αυτό.  

 

Γνϊμθ με Επιφφλαξθ 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο 

«Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από 

κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του Διμου Θεςςαλονίκθσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 
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και τθ χρθματοοικονομικι του επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με 

το Ρ.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ”. 

 

Θζματα Ζμφαςθσ 

 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ: 

 

1. Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου του Διμου χριηει βελτιϊςεων και προςκθκϊν ϊςτε να παρζχει 

εξαςφάλιςθ ζναντι διαφόρων ςθμαντικϊν διαχειριςτικϊν – οικονομικϊν κινδφνων και τθν 

δυνατότθτα άμεςου εντοπιςμοφ και ελαχιςτοποίθςθσ αυτϊν. Στθ χριςθ του 2011 υπιρξαν κινιςεισ 

προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ με τθν αναβάκμιςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων οικονομικισ και 

γενικισ διαχείριςθσ του Διμου όμωσ απαιτοφνται αρκετζσ προςπάκειεσ ακόμθ κυρίωσ όςο αφορά 

τθν εςωτερικι επικοινωνία, πλθροφόρθςθ και ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν του Διμου. 

 

2. Θ καταγραφι και επιβεβαίωςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου κρίνεται αναγκαία  ϊςτε οι 

υπθρεςίεσ του Διμου να παρζχουν ορκι πλθροφόρθςθ για το πλικοσ, τισ αξίεσ και τα τυχόν βάρθ 

του κάκε ακινιτου. Οι αξίεσ των εν λόγο ςτοιχείων αποτελοφν ζνα ςθμαντικό κομμάτι του 

ενεργθτικοφ του Διμου για το οποίο δεν λάβαμε απόλυτθ διαβεβαίωςθ ωσ προσ το ςφνολο τουσ.      

 

Στθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με τα κζματα αυτά. 

 

Άλλο Θζμα 

 

Oι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Διμου για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 είχαν 

ελεγχκεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι, ο οποίοσ εξζφραςε γνϊμθ με επιφφλαξθ τθν 14θ 
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Φεβρουαρίου 2012 επί των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ, εξαιτίασ  

αδυναμίασ ςυγκεντρϊςεωσ ικανοποιθτικϊν επαλθκεφςεων. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν κεμάτων 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Αθήνα, 06/12/2013 

Ο Ορκωτόσ Ελεγκτήσ - Λογιςτήσ 

 

ΣΗΑΒΕΛΛΑ ΚΡΙΣΩΝΑ 

Α.Μ. ΟΕΛ 12341 

KRESTON PRIME AUDIT  ΕΠΕ 

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 192Β 

Α.Μ. ΕΟΕ 150 

 

 

ΟΡΚΩΣΟΙ  ΕΛΕΓΚΣΕ  ΛΟΓΙΣΕ 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

Μζλοσ τησ 

 


