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Αξιότιµοι κύριοι, 

 

Μετά την Έκθεση Ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τη χρήση 

2019, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29 Σεπτεµβρίου 2020, µε την έκθεσή µας αυτή σας παρέχουµε 

µια περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων του Ισολογισµού και του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 

Χρήσεως της 31.12.2019 και θέτουµε υπόψη σας τυχόν παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχό 

µας, ενώ όπου κρίθηκε αναγκαίο κάνουµε ορισµένες προτάσεις για τη βελτίωση του λογιστικού 

συστήµατος και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, που εφαρµόζει η Οικονοµική ∆ιεύθυνση του 

∆ήµου. 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1. Εντολή και αντικείµενο ελέγχου 

 

Με την υπ’ αριθµόν 226/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

(εφεξής ∆ήµος), οριστήκαµε ελεγκτές των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

 

Ακολούθως προβήκαµε στον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων 

Χρήσεως, Προσαρτήµατος) και της ορθής εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (Π.∆. 315/1999) για τη χρήση 2019. 

 

Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 

 

Η σύνταξη της έκθεσης αυτής σκοπό έχει την καταγραφή των πιο σηµαντικών θεµάτων που 

προέκυψαν από τον Τακτικό Έλεγχο της χρήσης 2019 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
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Στη παρούσα έκθεση έχουµε επισηµάνει θέµατα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή των ελεγκτικών 

διαδικασιών, οι οποίες σχεδιάστηκαν προκειµένου να εκφέρουµε γνώµη για τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της ελεγχόµενης χρήσεως. 

 

H εργασία µας σχεδιάστηκε σε δειγµατοληπτική βάση κατά κύριο λόγο, εκτός κάποιων περιπτώσεων 

που ελέγχθηκαν στο σύνολό τους, οι οποίες αναφέρονται στην ανάλυση των οικείων λογαριασµών. 

Όπως γίνεται φανερό στην παρούσα έκθεση δεν περιλαµβάνεται λεπτοµερής εξέταση όλων των 

επιµέρους λειτουργιών του ∆ήµου. 

 

Επίσης, η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί µέσο εντοπισµού διαχειριστικών ανωµαλιών ή άλλων 

παραβάσεων που δεν σχετίζονται άµεσα µε τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου. 

 

Τέλος, δεν αποτελεί πηγή ενηµέρωσης και ολοκληρωµένων προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις στον 

εσωτερικό έλεγχο, κάτι, που για να γίνει, θα απαιτούσε µία πιο εξειδικευµένη έρευνα, επικεντρωµένη 

αποκλειστικά στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.  

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάσσονται µε ευθύνη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου και συγκεκριµένα της 

Οικονοµικής Επιτροπής, που έχει και την ευθύνη για την ορθή διαχείριση και την ορθή λογιστική 

παρακολούθηση των συναλλαγών, παράµετροι που επηρεάζουν άµεσα τις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

Κατά τον έλεγχό µας θεωρήσαµε σαν δεδοµένο, µε βάση τη γραπτή διαβεβαίωση που µας δόθηκε, ότι 

όλες οι συναλλαγές του ∆ήµου έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και µας δόθηκαν όλες οι 

ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες από τη ∆ιοίκηση και τα στελέχη του ∆ήµου, προκειµένου να 

σχηµατίσουµε, µαζί µε την έρευνα των βιβλίων και στοιχείων, γνώµη για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

Θεωρήσαµε επίσης, ότι όλες οι συναλλαγές του ∆ήµου, όπως η επιλογή προµηθευτών για επενδύσεις 

και άλλες προµήθειες, οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων, οι πληρωµές των εξόδων, 

η ορθή διάθεση των επιχορηγήσεων ανάλογα µε το σκοπό που έχουν χορηγηθεί, αλλά και κάθε άλλο 

σχετικό θέµα, έχουν αντιµετωπιστεί από άποψη διαδικασιών και διαχείρισης, µε βάση τις διατάξεις του 

∆ηµοτικού Κώδικα και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/8.6.2006) και η λογιστική τους αντιµετώπιση έγινε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους ΟΤΑ (Π.∆. 315/1999), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ελεγχόµενη περίοδο. 

 

Είναι προφανές ότι για όλα τα πιο πάνω θέµατα, κατά τον έλεγχό µας διενεργήθηκαν επαληθεύσεις, 

αλλά πρέπει να τονιστεί ότι οι επαληθεύσεις αυτές ήταν δειγµατοληπτικές, σύµφωνα µε τα ελεγκτικά 

πρότυπα που εφαρµόζονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τα οποία δεν αποκλίνουν 

από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

 

 

Τέλος θέλουµε να σηµειώσουµε και τα εξής: 

 

• Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κατά τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου τους, δεν υπεισέρχονται 

στη σκοπιµότητα των ελεγχόµενων πράξεων, αλλά µόνον στη νοµιµότητά αυτών. Αυτή (η 

σκοπιµότητα) αποτελεί αποκλειστικό δικαίωµα, προνόµιο και ευθύνη της ∆ιοίκησης των 

ελεγχόµενων µονάδων, η δε εµπλοκή των ελεγκτών σε τέτοια θέµατα θα συνιστούσε 

υποκατάσταση της ∆ιοίκησης στο έργο της.  
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• Με την εισαγωγή του διπλογραφικού συστήµατος στους ∆ήµους, εισήχθησαν µεταξύ άλλων, 

νέες έννοιες όπως το «αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως» και το «αποτέλεσµα χρήσεως», έννοιες 

που διαφέρουν κατά πολύ από εκείνες των «ελλειµµάτων» και «πλεονασµάτων» που 

αναφέρονται στην ταµειακή διαχείριση του ∆ηµόσιου Λογιστικού. Πρέπει να τονιστεί ότι η 

έννοια της ζηµίας ή του κέρδους είναι αυτονόητη σε κάθε µονάδα και ότι ύπαρξη ζηµίας δεν 

σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα διαχείρισης. Για αυτές τις νέες έννοιες, µε δεδοµένο ότι οι 

∆ιοικήσεις των ∆ήµων είναι Συλλογικά Όργανα και αποτελούνται από µέλη που δεν είναι κατ’ 

ανάγκη εξοικειωµένα µε τις έννοιες αυτές, είµαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε για να 

παράσχουµε εξηγήσεις αναφορικά µε το περιεχόµενό τους. 

 

• Στην έκθεση αυτή αναφέρονται συνήθως διάφορες πληροφορίες, παρατηρήσεις και 

υποδείξεις. Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είναι να εντοπίζουν αδυναµίες και να 

εισηγούνται την αντιµετώπισή τους, να βοηθούν δηλαδή στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας 

των διαφόρων τµηµάτων τα οποία ελέγχουν. Στο πλήθος των ελεγχόµενων επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, η διατύπωση παρατηρήσεων αυτής της φύσης ή 

παράθεσης πληροφοριών, για να κατανοήσει ένας τρίτος καλύτερα το περιεχόµενο των 

οικονοµικών καταστάσεων, είναι µία συνήθης πρακτική. ∆εν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη, ότι η 

διοίκηση του ∆ήµου δεν επιτέλεσε σωστά το έργο της και εποµένως αυτές οι παρατηρήσεις 

πρέπει να αξιολογούνται µε µεγάλη σοβαρότητα. 

 

• Στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγείται από τους τακτικούς ελεγκτές, αναφέρονται οι 

σηµαντικότερες επισηµάνσεις του ελέγχου, οι οποίες σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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1.2. Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» οι 

Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι εξής: 

 

• Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσεως  

• Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως  

• Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων  

• Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως  

• Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως   

 

 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο καταρχήν παρουσιάζουµε συνοπτικά τις δυο βασικότερες Οικονοµικές 

Καταστάσεις α) τον Ισολογισµό και β) την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

Στην συνέχεια αναλύουµε και σχολιάζουµε τους λογαριασµούς µε τη σειρά που αυτοί εµφανίζονται 

στον Ισολογισµό και στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της 31.12.2019.  
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ποσά σε ευρώ Σηµ. 31.12.2019 31.12.2018 Μεταβολή

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Έξοδα εγκαταστάσεως και ασώµατες ακινητοποιήσεις 2.1 24.410.279,49 26.530.029,07 (2.119.749,58)

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2.2 393.528.618,72 409.836.270,17 (16.307.651,45)

Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες απαιτήσεις 2.3 2.204.273,22 2.132.781,61 71.491,61

420.143.171,43 438.499.080,85 (18.355.909,42)

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα 2.4 2.666.351,95 3.356.122,60 (689.770,65)

Απαιτήσεις 2.5 32.677.591,65 40.781.253,17 (8.103.661,52)

∆ιαθέσιµα 2.6 55.318.393,25 51.786.269,06 3.532.124,19

90.662.336,85 95.923.644,83 (5.261.307,98)
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 2.7 11.963.283,30 12.698.895,44 (735.612,14)

Σύνολο Ενεργητικού 522.768.791,58 547.121.621,12 (24.352.829,54)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια
Κεφάλαιο 2.8 286.770.143,86 298.150.233,91 (11.380.090,05)

∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορηγήσεις 

επενδύσεων 2.9 116.672.654,38 123.926.940,30 (7.254.285,92)

Αποθεµατικά Κεφάλαια 2.10 4.983.917,41 5.217.898,25 (233.980,84)

Αποτελέσµατα εις νέον 2.11 58.161.586,33 61.017.604,87 (2.856.018,54)

Σύνολο Καθαρής Θέσης 466.588.301,98 488.312.677,33 (21.724.375,35)

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 2.12 25.495.935,87 20.175.536,01 5.320.399,86

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.13 18.768.538,52 19.573.917,09 (805.378,57)

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές 2.14 6.326.065,54 7.481.541,60 (1.155.476,06)

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.15 300.301,08 271.214,40 29.086,68

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες                                                                                                                                                                      

στην επόµενη χρήση 2.16 805.378,57 3.233.124,13 (2.427.745,56)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.17 2.713.634,65 6.487.698,53 (3.774.063,88)

10.145.379,84 17.473.578,66 (7.328.198,82)

Σύνολο Υποχρεώσεων 28.913.918,36 37.047.495,75 (8.133.577,39)
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 2.18 1.770.635,37 1.585.912,03 184.723,34

Σύνολο Παθητικού 522.768.791,58 547.121.621,12 (24.352.829,54)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Ποσά σε ευρώ Σηµ. 31.12.2019 31.12.2018 Μεταβολή

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.19 60.675.360,71 62.502.778,84 (1.827.418,13)

Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις 2.20 10.723.063,09 13.308.794,17 (2.585.731,08)

Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό 2.21 43.094.857,11 99.117.333,15 (56.022.476,04)

Σύνολο 114.493.280,91 174.928.906,16 (60.435.625,25)

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 2.22 (95.291.248,82) (161.334.211,41) 66.042.962,59

Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 19.202.032,09 13.594.694,75 5.607.337,34

Άλλα έσοδα 2.23 9.556.316,60 14.939.805,68 (5.383.489,08)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.22 (42.396.144,97) (42.064.552,57) (331.592,40)

Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων 2.22 (49.014,18) (55.780,38) 6.766,20

Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (13.686.810,46) (13.585.832,52) (100.977,94)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.24 894.155,65 860.658,28 33.497,37

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.25 (902.459,59) (992.608,45) 90.148,86

Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (13.695.114,40) (13.717.782,69) 22.668,29

Έκτακτα έσοδα 2.26 30.425.171,34 35.176.432,48 (4.751.261,14)

Έκτακτα έξοδα 2.27 (19.492.562,74) (19.408.144,85) (84.417,89)

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσεως (2.762.505,80) 2.050.504,94 (4.813.010,74)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

2.1.  Έξοδα εγκαταστάσεως και ασώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται παρακάτω: 

 

Έξοδα εγκαταστάσεως και ασώµατες 

ακινητοποιήσεις

Αξία Κτήσης 

31.12.2019

Σωρευµένες 

αποσβέσεις 

31.12.2019

Αναπόσβεστη 

Αξία 31.12.2019

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 82.207.570,34 (57.797.290,87) 24.410.279,47

Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 121.649,91 (121.649,89) 0,02

82.329.220,25 (57.918.940,76) 24.410.279,49

Ανάλυση κονδυλίων:

-Λογισµικά Προγράµµατα H/Y 2.785.712,85 (2.553.296,75) 232.416,10

-Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως 79.421.857,49 (55.243.994,12) 24.177.863,37

-∆ικαιώµατα Χρήσεως 121.649,91 (121.649,89) 0,02

82.329.220,25 (57.918.940,76) 24.410.279,49

Μεταβολή χρήσης 2019:

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 26.530.029,07
-Προσθήκες αξίας κτήσης από αγορές χρήσης 107.169,19

-Προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές λογ/σµου 15 2.555.202,85

-Προσθήκες αξίας κτήσης από ∆ωρέες 0,00

-Αποσβέσεις χρήσης (4.782.121,62)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 24.410.279,49
 

 

 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από αγορές χρήσης ποσού ευρώ 107.169.19 αφορούν στην 

απόκτηση Λογισµικών Προγραµµάτων H/Y. 

 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές λογ/σµου 15 αναλύονται σε: 

 

-Μελέτες πολεοδοµικές, γεωτεχνικές και λοιπές µελέτες 508.379,77

-Αποζηµιώσεις λόγω Ρυµοτοµίας & Απαλλοτριώσεων 1.763.277,41

-∆απάνες Κατεδάφισης Κτισµάτων 283.545,67

2.555.202,85
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2.2.  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται παρακάτω: 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Αξία Κτήσης 

31.12.2019

Σωρευµένες 

αποσβέσεις 

31.12.2019

Αναπόσβεστη 

Αξία 31.12.2019

Γήπεδα - Οικόπεδα 189.218.638,92 0,00 189.218.638,92

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 45.568.112,05 (35.374.311,93) 10.193.800,12

Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 49.597.277,39 (41.140.794,64) 8.456.482,75

Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 21.888.671,28 (15.509.955,80) 6.378.715,48

Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί, Φυτείες, 

∆άση 42.264.710,12 0,00 42.264.710,12

Κτίρια & τεχνικά έργα 136.066.197,27 (65.941.867,30) 70.124.329,97

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.422.618,23 (1.029.317,97) 393.300,26

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής 

χρήσεως 16.767.001,26 (12.589.334,69) 4.177.666,57

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 43.592.107,03 (22.080.007,77) 21.512.099,26

Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός µηχανολογικός 

εξοπλισµός 8.412.287,08 (5.858.120,66) 2.554.166,42

Μεταφορικά µέσα 21.973.441,41 (16.769.857,49) 5.203.583,92

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 49.957.076,15 (26.882.757,06) 23.074.319,09

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές 9.976.805,84 0,00 9.976.805,84

636.704.944,03 (243.176.325,31) 393.528.618,72
 

 

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την µεταβολή κάθε κονδυλίου στη χρήση 2019 παρατίθενται 

παρακάτω: 

 

Γήπεδα - Οικόπεδα  / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αξία έναρξης χρήσης 201.222.823,59
-Τακτοποιήσεις αξίας κτήσης (11.550.775,69)

-Πωλήσεις οικοπέδων (453.408,98)

Αξία λήξης χρήσης 189.218.638,92
 

 

 

• Οι τακτοποιήσεις αξίας κτήσης αφορούν κατά ποσό ευρώ 11.550.775,68 στις 

αναπροσαρµογές και διορθώσεις στις αξίες κτήσης οικοπέδων που εγκρίθηκαν µε την υπ’ 

αριθµό 400/2.7.2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και καταχωρήθηκαν µε ισόποση 
µείωση του Κεφαλαίου.  Οι τακτοποιήσεις αυτές αφορούν στα παρακάτω οικόπεδα : 
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-Οικόπεδο επί της οδού Επταπυργίου 140 & Περιάνδρου, (Ο.Τ 147)(Τµ 50) 27.482,58

-Οικόπεδο κλειστού Γυµναστηρίου Τριανδρίας επί της οδού Γυµναστηρίου 

39,(Τµ 8.957 ) (10.844.409,05)

-Οικόπεδο  επί της οδού Αλεξανδρείας 59-Παπακυριαζή,(Τµ 310,13) (75.500,35)

-Οικοπέδο επί της οδού  Αγ. ∆ηµητρίου  184,(Τµ 52) (88.467,30)

-Οικόπεδο επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου  29, (Τµ 17,00) (599.749,92)

-Οικόπεδο επί της οδού Πλ.Ιπποδροµίου  22, (Τµ 43) 112.402,60

-Οικόπεδο  Ανώνυµο  ΟΤ (Ζώνη Γ), (περιοχή Ν.Ελβετίας)(Τµ 7,13) (82.534,24)

(11.550.775,68)
 

 

 

• Οι πωλήσεις οικοπέδων αναλύονται ως εξής: 

 

 

-Οικοπέδο επί της οδού  Αγ. ∆ηµητρίου  184,(Τµ 52) (251.895,22)

-Οικόπεδο επί της οδού Ναθαναήλ 21 & Κ.Καραµανλή, (Τµ 104,40) (112.537,07)

-Οικόπεδο  επί της οδού Κρήτης 14, (Τµ 27,00) (55.712,69)

-Οικοπέδο επί της οδού  Σαπφούς  54,(Τµ 56) (33.264,00)

(453.408,98)
 

 

 

 

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως  / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 12.259.136,94
-Προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές λογ/σµού 15 397.354,77

-Αποσβέσεις χρήσης (2.462.691,59)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 10.193.800,12
 

 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές του λογ/σµού 15, του ανωτέρω κονδυλίου 

αφορούν στην ολοκλήρωση κατά την τρέχουσα χρήση των παρακάτω έργων: 

 

-Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Ροτόντας & Ευαγόρα Τ.Π. 163.538,89

-Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Σπυρίδωνα 233.815,88

397.354,77
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Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως  / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 7.218.379,88
-Προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές 2.419.675,35

-Προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές λογ/σµου 15 550.550,35

-Αποσβέσεις χρήσης (1.732.122,83)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 8.456.482,75
 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές αφορούν σε δωρεές από το Κέντρο Επιχειρηµατικής 

και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) που χρηµατοδοτήθηκαν από το ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 

και αναλύονται στα παρακάτω έργα: 

 

356.030,76

1.293.241,95

770.402,64

2.419.675,35

-∆ιαµόρφωση Τουριστικού Περιπάτου Ανάπλαση οδού Αποστόλου Παύλου από 

Κασσάνδρου µέχρι  Αγ.∆ηµητρίου (Τούρκικο Προξενείο) και από Αγ. ∆ηµητρίου 

έως Μαν. Κυριακού.

-Ανάδειξη του άξονα ∆ηµητρίου Γούναρη - Αναβάθµιση οδού Στρατηγού 

Καλλάρη και πλατείας Φαναριωτών

-Ανάπλαση οδού Κάστρων

 
 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές του λογ/σµού 15, του ανωτέρω κονδυλίου 

αφορούν στην ολοκλήρωση κατά την τρέχουσα χρήση των παρακάτω έργων: 

 

 

446.680,58

103.869,77

550.550,35

-∆ιαµόρφωση σχολικών δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση µαθητών

-Ανακατασκευή κόµβου Εγνατίας-3ης Σεπτεµβρίου

 

Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως  / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 6.487.425,27
-Προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές 646.400,00

-Προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές λογ/σµου 15 264.740,43

-Αποσβέσεις χρήσης (1.019.850,22)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 6.378.715,48
 

  

 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές ποσού ευρώ 646.400,00 αφορούν στο έργο 

«Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Πεζόδροµων - Αυτόµατα πασαλάκια, τοποθέτηση πάγκων και 
εκσυγχρονισµός σήµανσης πεζοδροµίων» η εκτέλεση του οποίου έγινε µε δωρεά από το 
Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ και χρηµατοδοτήθηκε από το 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.  

 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές του λογ/σµού 15, του ανωτέρω κονδυλίου 

αφορούν στην ολοκλήρωση κατά την τρέχουσα χρήση των παρακάτω έργων: 
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49.094,09

215.646,34

264.740,43

-Ανάπλαση πεζόδροµων Ζεύξιδος & Ικτίνου, ΤΠ

-Κατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόµια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ΤΠ

 
 

Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί, Φυτείες, ∆άση  / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αξία έναρξης χρήσης 42.264.710,12
-Προσθήκες χρήσης 0,00

-Μειώσεις χρήσης 0,00

Αξία λήξης χρήσης 42.264.710,12
 

 

 

Κτίρια & τεχνικά έργα  / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 74.097.752,82
-Μειώσεις χρήσης (35.751,07)

-Τακτοποιήσεις αξίας κτήσης 170.685,63

-Προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές λογ/σµου 15 1.040.446,75

-Αποσβέσεις χρήσης που δε βάρυναν αποτέλεσµα (238.178,22)

-Αποσβέσεις χρήσης που βάρυναν αποτέλεσµα (4.910.625,94)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 70.124.329,97
 

 

 

• Οι µειώσεις χρήσης αφορούν στην αναπόσβεστη αξία του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στο 

πάρκο του Αγίου Σπυρίδωνα (Τριανδρία) το οποίο κατεδαφίστηκε στα πλαίσια εργασιών 

ανάπλασης της πλατείας. 

 
• Οι τακτοποιήσεις λογαριασµού αφορούν στην αναπόσβεστη αξία κτίσµατος επί της οδού 

Αλεξανδρείας 59, εµβαδού 310,13 τ.µ., που χρησιµοποιείται για την στέγαση εποπτειών 

καθαριότητας. Το ακίνητο αυτό εγγράφθηκε στο Κτηµατολόγιο το 2016 και λανθασµένα δεν είχε 

συµπεριληφθεί στα βιβλία του ∆ήµου. Η διόρθωση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 

400/2.7.2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το ακίνητο καταχωρήθηκε στην 

αναπόσβεστη αξία του, µε ισόποση αύξηση του Κεφαλαίου. 

 

 

•  Οι προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές του λογ/σµού 15, του ανωτέρω κονδυλίου 

αφορούν στην ολοκλήρωση κατά την τρέχουσα χρήση των παρακάτω έργων: 

 

 

5.506,72

16.830,22

1.018.109,81

1.040.446,75

-Βελτιώσεις στη διαµόρφωση σχολικών αυλών µε βιοκλιµατικά κριτήρια (τέσσερα 

-Νέο  βρεφικό Τµήµα στον Παιδικό Σταθµό Ν. Φωκά (Οδοί Ζαµπελίου-Καρακάση, 

Πλατεία Καούδη)

-Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας & ανακαίνιση υφιστάµενου κτιρίου του 

106ου ∆ηµοτικού & 97ου Νηπιαγωγείου
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Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως  / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 501.391,50
-Προσθήκες αξίας κτήσης 0,00

-Αποσβέσεις χρήσης (108.091,24)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 393.300,26
 

 

 

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 2.624.941,65
-Προσθήκες αξίας κτήσης από αγορές χρήσης 0,00

-Προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές λογ/σµου 15 2.213.945,09

-Αποσβέσεις χρήσης (661.220,17)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 4.177.666,57
 

 

 

Οι προσθήκες αξίας κτήσης από µεταφορές του λογ/σµού 15, του ανωτέρω κονδυλίου αφορούν 

στην ολοκλήρωση κατά την τρέχουσα χρήση των παρακάτω έργων: 

 

1.760.933,43

453.011,66

2.213.945,09

-Εκσυγχρονισµός του ∆ηµοτικού Φωτισµού σε επιλεγµένους βασικούς άξονες & 

πάρκα

-Ηλεκτροφωτισµός οδού Παπαναστασίου & Πλατείας Σταµ. Καραµανλή & 

βελτίωση µικροκλιµατικών συνθηκών στην Πλατεία Σταµ. Καραµανλή 

 
 

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 24.106.007,91
-Προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές 658.894,43

-Αποσβέσεις χρήσης (3.252.803,08)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 21.512.099,26
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• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές αναλύονται ως εξής: 

 

319.046,44

5.580,00

334.267,99

658.894,43

-∆ωρεά από το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) µε τη 

χρηµατοδότηση του ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος του έργου " ∆ιαµόρφωση 

τουριστικού περιπάτου: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγωγής 

Μοναστηριωτών επί της οδού Συγγρού και Αναπλαση  περιβάλλοντος χώρου 

οδού Αρχαιολογικού Μουσείου -Γενί Τζαµί "

-∆ωρεά από το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) µε τη 

χρηµατοδότηση του ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος του έργου " ∆ιαµόρφωση 

τουριστικού περιπάτου: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Μηνά -Εβραϊκό 

Μουσείο και Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγωγή Γιαντ Λεζικαρόν - 

Βασιλέως Ηρακλείου"

-∆ωρεά από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Απόγονων Μακεδονοµάχων «Παύλος 

Μελάς» του κόστους χωροθέτησης και των εργασιών τοποθέτησης έξι 

προτοµών µακεδονοµάχων επί µαρµάρινων βάσεων στο χώρο πρασίνου 

µεταξύ των οδών Εθνικής Αµύνης, Παύλου Μελά & Στρατηγού Τσιρογιάννη.

 

 

 

Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 2.951.472,80
-Προσθήκες αξίας κτήσης από αγορές χρήσης 62.104,77

-Προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές 10.023,89

-Αποσβέσεις χρήσης (469.435,04)

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 2.554.166,42
 

 

• Οι σηµαντικότερες προσθήκες αξίας κτήσης από αγορές χρήσης αφορούν κατά ποσό ευρώ 

23.715,00 στο κόστος απόκτησης τεσσάρων (4) κατακόρυφων υπεραντλιών από ανοξείδωτο 

χάλυβα, κατά ποσό ευρώ 28.854,80 στην προµήθεια ιατρικών µηχανηµάτων, οργάνων και 

ιατρικού εξοπλισµού (µηχάνηµα µέτρησης οστικής πυκνότητας µε υπερήχους, κλίβανος ξηρής 

αποστείρωσης, πηγή ξηρού φωτισµού κ.α.) για τα δηµοτικά ιατρεία και κατά ποσό ευρώ 

6.496,36 στο κόστος αγοράς εργαλείων και µηχανηµάτων χειρός. 

 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές αφορούν στο κόστος του έργου «Εγκατάσταση 

συστηµάτων εξοικονόµησης νερού στα αποδυτήρια του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Τούµπας», 

χορηγία από το ∆ιεθνή µη Κερδοσκοπικό Οργανισµό «GLOBAL WATER PARTNERSHIP 

MEDITERRANEAN (GWP-MED)»  
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Μεταφορικά µέσα   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 6.640.521,53
-Αποσβέσεις χρήσης που βάρυναν αποτέλεσµα (1.434.012,55)

-Αποσβέσεις χρήσης που δε βάρυναν αποτέλεσµα (2.925,06)

-Αποσβέσεις χρήσης που δε βάρυναν αποτέλεσµα 5.203.583,92
 

 

 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αναπόσβεστη αξία έναρξης χρήσης 23.131.675,37
-Προσθήκες αξίας κτήσης από αγορές χρήσης 1.231.601,85

-Μειώσεις αξίας κτήσης λόγω διαγραφών (19.694,16)

-Προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές 93.585,35

-Αποσβέσεις χρήσης που βάρυναν αποτέλεσµα (1.372.489,45)

-Αποσβέσεις χρήσης που δε βάρυναν αποτέλεσµα (10.053,47)

-Μειώσεις αποσβέσεων χρήσης λόγω διαγραφών 19.693,60

Αναπόσβεστη αξία λήξης χρήσης 23.074.319,09
 

 

 

• Οι προσθήκες αξίας κτήσης από αγορές χρήσης αφορούν κατά ποσό ευρώ 18.502,78 έπιπλα,  

κατά ποσό ευρώ 49.225,52 συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά ποσό ευρώ 

833.577,98 κάδους απορριµµάτων και καρότσια µεταφοράς, κατά ποσό ευρώ 29.233,00 

επιστηµονικά όργανα, κατά ποσό ευρώ 91.479,08 εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών και κατά ποσό 

ευρώ 209.583,49 λοιπό εξοπλισµό.  

 

• Οι µειώσεις αξίας κτήσης αφορούν στην απόσυρση, καταστροφή και ανακύκλωση πλήρως 

αποσβεσµένων παγίων, κυρίως ηλεκτρικών συσκευών και κλιµατιστικών µηχανηµάτων, της 

∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών που αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθµό 1393/16.12.2019 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

• Οι σηµαντικότερες προσθήκες αξίας κτήσης από δωρεές αφορούν κατά ποσό ευρώ 59.400,00 

σε δωρεά διαδραστικών συστηµάτων σε έντεκα (11) ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης από την τράπεζα «Alpha Bank». Κατά ποσό ευρώ 9.920,00 οι προσθήκες αξίας 

κτήσης από δωρεές αφορούν σε όργανα παιδικής χαράς που δωρίθηκαν στο ∆ήµο για την 

παιδική χαρά που βρίσκεται στο χώρο πρασίνου επί των οδών: Παπάφη – Κορίνθου - Στρ. 

Γενναδίου – Οδυσσιτών,  από το διαχειριστή της εταιρείας Λ. Τερζίδης – Α. Τερζίδης Ο.Ε., κο 

Λάζαρο Τερζίδη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρήσης, δωρίθηκαν στο ∆ήµο από την Αστική 

µη Κερδοσκοπική εταιρεία «Creativity Platform – Πλατφόρµα ∆ηµιουργικότητας» και τη 

χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

προβολής εικόνας και ήχου αξίας ποσού ευρώ 5.457,75 στα πλαίσια του έργου «Ανοιχτά 

Σχολεία στη Γειτονιά». 
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Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Αξία έναρξης χρήσης 6.330.030,79
-Προσθήκες από αγορές χρήσης 10.669.015,29

-Μειώσεις λόγω µεταφοράς σε σχετικούς λογαριασµούς παγίων (7.022.240,24)

Αξία λήξης χρήσης 9.976.805,84

 

 

• Οι προσθήκες χρήσης αναλύονται περεταίρω ως κάτωθι: 

 

-Απαλλοτριώσεις Οικοπέδων και Εδαφικών Εκτάσεων 5.259.871,70

-∆απάνες Κατασκευής, Επέκτασης και 122.140,81

-Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσεως υπό Εκτέλεση 748.940,03

-Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής Χρήσεως υπό Εκτέλεση 1.059.382,92

-Οδοί - Οδοστρώµατα Κοινής Χρήσεως υπό Εκτέλεση 1.027.720,12

-Πεζοδρόµια υπό Εκτέλεση 1.224.788,14

-Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού Κοινής 240.002,92

-Λοιπές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσεως υπό Εκτέλεση 725.522,35

-Μελέτες - Έρευνες - Πειραµατικές Εργασίες - Ειδικές ∆απάνες 260.646,30

10.669.015,29

 

 

• Για τις µειώσεις ποσού ευρώ 7.022.240,24 αναφερόµαστε αναλυτικά ανωτέρω κατά την 

ανάλυση των µεταβολών (προσθηκών) των επιµέρους λογαριασµών των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων και των εξόδων πολυετούς απόσβεσης.  
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  

 

 

Στα πλαίσια του ελέγχου µας για τη χρήση 2019, αναφορικά µε τις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις και 

τα Έξοδα εγκαταστάσεως και ασώµατες ακινητοποιήσεις  (προαναφερθέντα στοιχεία υπ’ αριθµόν 

2.1 και 2.2) του ∆ήµου, σηµειώνουµε τα εξής: 

 

Ο ∆ήµος παρακολουθεί αναλυτικά το πλήθος των πάγιων περιουσιακών του στοιχείων σε 

µηχανογραφική εφαρµογή Μητρώου Παγίων η οποία κατά τη γνώµη µας κρίνεται ικανοποιητική µε 

την επισήµανση που ακολουθεί ως προς τον τρόπο παρακολούθησης των επιχορηγήσεων καθώς 

και των αποθεµατικών λόγω δωρεών. 

 

∆ιενεργήσαµε τις κάτωθι ελεγκτικές διαδικασίες: 

  

• Επαληθεύσαµε τον ορθό υπολογισµό των αποσβέσεων επί του συνόλου σχεδόν των παγίων 

στοιχείων, 

 

• Ελέγξαµε δειγµατοληπτικά και κατά την κρίση µας, τις σηµαντικότερες προσθήκες και µειώσεις 

στη χρήση καθώς και την ορθή λογιστικοποίηση τους στα λογιστικά βιβλία του ∆ήµου, 

 

• Ελέγξαµε δειγµατοληπτικά την ορθότητα και πληρότητα των διαδικασιών προµήθειας παγίων 

στοιχείων και της λογιστικής απεικονίσεώς τους, 

 

• ∆ιενεργήσαµε συµφωνία αξιών κτήσεως, αποσβεσθέντων και αναπόσβεστων αξιών µεταξύ 

Μητρώου Παγίων και Γενικής Λογιστικής και δεν διαπιστώθηκαν διαφορές, 

 

• Επιχειρήσαµε να συσχετίσουµε στο σύνολο τους τις επιχορηγήσεις επενδύσεων όπως αυτές 

αναλυτικά παρακολουθούνται στην εφαρµογή του Μητρώου Παγίων µε τα αντίστοιχα 

επιχορηγηµένα πάγια. Ωστόσο διαπιστώσαµε ότι ένα σηµαντικό ύψος επιχορηγήσεων, 

ληφθέντων στη χρήση 2010 και πριν, δεν συσχετίζεται µε συγκεκριµένα πάγια µε αποτέλεσµα 

να µην είναι εφικτός  ο  ακριβής υπολογισµός των σωρευτικών αποσβέσεων επιχορηγήσεων.  

 

• Συµφωνήσαµε σε δειγµατοληπτική βάση τις µεταφορές από το λογαριασµό 15 

«Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές» στους σχετικούς λογαριασµούς παγίων και 

εξόδων πολυετούς απόσβεσης µε την αναλυτική πληροφόρηση που µας δόθηκε από την 

Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και δειγµατοληπτικά ελέγξαµε παραστατικά προσωρινών 

και οριστικών παραλαβών έργων.  
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2.3. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες απαιτήσεις 
 

Στο ανωτέρω κονδύλι το ποσό ευρώ 2.129.204,73 αφορά στην αξία των συµµετοχών στις παρακάτω 

επιχειρήσεις: 

 

α/α Τίτλος Πάγιας Επένδυσης Είδος
% 

συµµετο
χής

Αξία Κτήσης 
31.12.2019

Πρόβλεψη 
υποτίµησης 
31.12.2019

Καθαρή αξία 
31.12.2019

1
∆ηµοτική Εταιρία Πληροφόρησης & Θεάµατος 

και Επικοινωνίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης
∆ηµοτική Επιχείρηση 100% 1.017.700,09 0,00 1.017.700,09

2
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

(Κ.Ε.∆Η.Θ.)
∆ηµοτική Επιχείρηση 100% 832.209,15 0,00 832.209,15

3
Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσ/νικης Α.Ε. 

(πρώην ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.)
Ανώνυµη Εταιρία 52,32% 401.308,48 (184.766,50) 216.541,98

4 Αγιορείτικη Εστία
Αστική Εταιρία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα
50% 29.347,03 (7.955,58) 21.391,45

5
Οργανισµός Τουριστικής Προβολής και 

Marketing του Νοµού Θεσσαλονίκης

Αστική Εταιρία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα
7,04% 50.000,00 (30.525,18) 19.474,82

6
Κέντρο ∆ηµιουργικής Οικονοµίας 

Θεσσαλονίκης

Αστική Εταιρία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα
28,57% 120.000,00 (110.784,35) 9.215,65

7
Αναπτυξιακή Εταιρία Νοµού Θεσσαλονίκης ΑΕ -  

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ)
Ανώνυµη Εταιρία 0,46% 5.135,90 (1.860,03) 3.275,87

8 Αναπτυξιακή Ανατολική ΑΕ – Τριανδρία Ανώνυµη Εταιρία 0,43% 1.936,88 368,96 2.305,84

9 Αναπτυξιακή ΑΕ Β∆ Θεσσαλονίκης (Τριανδρία) Ανώνυµη Εταιρία 3,68% 22.050,00 (22.050,00) 0,00

10

∆ίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και 

την εκπαίδευση των εθελοντικών οµάδων 

πολιτικής προστασίας σε θέµατα πολιτικών 

καταστροφών (∆.Υ.Ο.Π.Π)

Αστική Εταιρία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα
16,67% 10.000,00 (2.910,12) 7.089,88

11 ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ
Ποδοσφαιρική Ανώνυµη 

Εταιρία
0,03% 5.663,98 (5.663,98) 0,00

Σύνολο 2.495.351,51 (366.146,78) 2.129.204,73

 

 

Επισηµαίνεται ότι: 

 

• ∆εν µας παρασχέθηκαν οικονοµικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις α) ∆ηµοτική Εταιρία 

Πληροφόρησης & Θεάµατος και Επικοινωνίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης και β) Κέντρο 

∆ηµιουργικής Οικονοµίας Θεσσαλονίκης. 

 

• Κατά την αποτίµηση της εταιρείας «Μητροπολιτική Αναπτυξιακή  Θεσσαλονίκης ΑΕ» δεν 

λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου της χρήσης 2019 του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρεία αυτή µε αποτέλεσµα η πρόβλεψη υποτίµησης που έχει 

διενεργηθεί να υπολείπεται αυτής που έπρεπε να είχε σχηµατιστεί κατά ποσό Ευρώ 103 χιλ. 

περίπου.  
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2.4. Αποθέµατα 
 

Το κονδύλι αυτό περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων του ∆ήµου κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Παρατίθεται ανάλυση:  

 

Αποθέµατα 31.12.2019 31.12.2018

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα υλικά, 

ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 2.666.351,95 3.356.122,60

Ανάλυση κονδυλίου:

-Αναλώσιµα Υλικά 1.670.925,08 1.307.276,40

-Ανταλλακτικά παγίων 995.426,87 2.048.846,20

2.666.351,95 3.356.122,60

 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης η µεταβολή των αποθεµάτων είχε ως 

κάτωθι: 

 

Κίνηση Αποθεµάτων Χρήση 2019 Χρήση 2018

Αποθέµατα έναρξης χρήσης (α)
-Αναλώσιµα Υλικά 1.307.276,40 1.358.642,78

-Ανταλλακτικά παγίων 2.048.846,20 2.111.207,00

3.356.122,60 3.469.849,78

Αγορές χρήσης (β)
-Αναλώσιµα Υλικά 3.397.770,90 2.680.118,85

-Ανταλλακτικά παγίων 72.448,09 478.845,99

-Αποµείωση σε µεταφορά στα έκτακτα έξοδα (112.615,29) 0,00

3.357.603,70 3.158.964,84

Αποθέµατα λήξης χρήσης (γ)
-Αναλώσιµα Υλικά 1.670.925,08 1.307.276,40

-Ανταλλακτικά παγίων 995.426,87 2.048.846,20

2.666.351,95 3.356.122,60

Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων (α) + (β) - (γ) 4.047.374,35 3.272.692,02

 

 

• Με σκοπό την επιβεβαίωση της ύπαρξης των αποθεµάτων του ∆ήµου διενεργήσαµε 

δειγµατοληπτικές φυσικές καταµετρήσεις σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της ελεγκτικής εργασίας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

∆ιεύθυνση αποθηκευτικού χώρου
Ηµεροµηνία 
Απογραφής

Καταµετρηθέντες 
κωδικοί

Υπάρξη 
διαφορών

- Σ.Μ.Α. (Ποσειδώνος 30 όπισθεν Νοσ/µείου 

Αγ.Πάυλος) 28/11/2019 103 Μη σηµαντικές

-Ν.Ελβετία (Αλ.Υψηλάντου 56) 14/1/2020 13 Όχι

-∆ηµαρχείο 2/1/2020 17 Όχι

-17 Νοεµβρίου 83 Κων/πολίτικα 23/1/2020 15 Μη σηµαντικές

-17 Νοεµβρίου 77 Κων/πολίτικα 10/12/2019 31 Μη σηµαντικές
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• ∆ιενεργήσαµε δειγµατοληπτικό έλεγχο για τις αγορές χρήσης και δεν προέκυψε κάποιο εύρηµα. 

 

• ∆ιαπιστώσαµε ότι αποθέµατα αξίας περίπου 1,1 εκ. ευρώ (2018: 1,5 εκ ευρώ) δεν 

παρουσιάζουν καµία κίνηση εντός της χρήσης 2019. Κατά την γνώµη µας θα πρέπει για τα 

αποθέµατα αυτά να διενεργηθεί έρευνα για το ενδεχόµενο να έχει αποµειωθεί η αξία τους. 

 
 

2.5. Απαιτήσεις  
 

Οι Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Απαιτήσεις 31.12.2019 31.12.2018

Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 80.601.585,15 73.205.100,34

Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 79.365.446,96 79.365.446,96

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (129.232.650,65) (113.635.315,98)

Χρεώστες ∆ιάφοροι 1.943.210,19 1.846.021,85

32.677.591,65 40.781.253,17
 

 

Οι Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών αφορά σε απαιτήσεις του ∆ήµου από ιδιώτες, 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., δηµόσιες επιχειρήσεις, Ελληνικό ∆ηµόσιο κ.τ.λ.  

 

Στο κονδύλι «Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες» περιλαµβάνονται εξολοκλήρου  

απαιτήσεις που προέκυψαν από καταλογισµούς που έχουν γίνει σε βάρος υπευθύνων για 

υπεξαιρέσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ήµο, σε προηγούµενα έτη. 

 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύονται περεταίρω σε: 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 31.12.2019 31.12.2018

-Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών (49.867.203,69) (43.552.706,83)

-Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από καταλογισµούς σε 

υπαλλήλους (79.365.446,96) (70.082.609,15)

(129.232.650,65) (113.635.315,98)

 

 

Οι Χρεώστες ∆ιάφοροι αφορούν σε: 

 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 31.12.2019 31.12.2018

-Προκαταβολές Προσωπικού 1.648.745,09 1.445.505,51

-Συµψηφιστέος στην Επόµενη Χρήση ΦΠΑ 172.649,78 158.049,37

-Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις 120.475,12 240.193,40

-Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος 1.340,20 2.273,57

1.943.210,19 1.846.021,85
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Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες Συµπεράσµατα ελέγχου για τις απαιτήσεις 

 

Για τις απαιτήσεις του ∆ήµου από πώληση αγαθών και υπηρεσιών και τις επισφαλείς επίδικες  

απαιτήσεις (που όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω αφορούν σε καταλογισµούς εις βάρος υπευθύνων 

για υπεξαιρέσεις)  διενεργήσαµε ανάλυση ανάλογα µε το έτος δηµιουργίας τους: 

 

Έτος

Απαιτήσεις από 
πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών 

(Α)

Απαιτήσεις από 
καταλογισµούς 

λόγω 
υπεξαιρέσεων 

(Β)

Σύνολο 
απαιτήσεων            
(Α) + (Β)

Προοδευτικό 
Σύνολο απαιτήσεων            

(Α) + (Β)

1987 21,54 0,00 21,54 21,54

1988 0,00 0,00 0,00 21,54

1989 3.611,24 0,00 3.611,24 3.632,78

1990 3.145,03 0,00 3.145,03 6.777,81

1991 89.798,62 0,00 89.798,62 96.576,43

1992 294.578,94 0,00 294.578,94 391.155,37

1993 1.184.065,54 0,00 1.184.065,54 1.575.220,91

1994 22.873,12 0,00 22.873,12 1.598.094,03

1995 497.351,81 0,00 497.351,81 2.095.445,84

1996 587.854,48 0,00 587.854,48 2.683.300,32

1997 116.286,19 0,00 116.286,19 2.799.586,51

1998 602.334,42 0,00 602.334,42 3.401.920,93

1999 1.596.500,82 0,00 1.596.500,82 4.998.421,75

2000 2.124.427,06 0,00 2.124.427,06 7.122.848,81

2001 1.879.033,61 0,00 1.879.033,61 9.001.882,42

2002 1.517.493,06 0,00 1.517.493,06 10.519.375,48

2003 977.942,20 0,00 977.942,20 11.497.317,68

2004 969.806,90 0,00 969.806,90 12.467.124,58

2005 2.586.550,30 0,00 2.586.550,30 15.053.674,88

2006 2.879.731,39 0,00 2.879.731,39 17.933.406,27

2007 1.458.745,39 286.506,80 1.745.252,19 19.678.658,46

2008 3.228.387,81 0,00 3.228.387,81 22.907.046,27

2009 6.572.605,51 0,00 6.572.605,51 29.479.651,78

2010 2.884.343,17 22.128.514,68 25.012.857,85 54.492.509,63

2011 1.807.610,58 0,00 1.807.610,58 56.300.120,21

2012 4.362.392,85 0,00 4.362.392,85 60.662.513,06

2013 4.346.117,09 0,00 4.346.117,09 65.008.630,15

2014 7.273.595,02 9.869.956,59 17.143.551,61 82.152.181,76

2015 5.322.812,59 44.894.792,09 50.217.604,68 132.369.786,44

2016 2.753.335,94 0,00 2.753.335,94 135.123.122,38

2017 7.010.203,12 0,00 7.010.203,12 142.133.325,50

2018 5.343.268,39 2.185.676,80 7.528.945,19 149.662.270,69

2019 10.304.761,42 0,00 10.304.761,42 159.967.032,11

80.601.585,15 79.365.446,96 159.967.032,11

 
 

Είναι εµφανές από τον ανωτέρω πίνακα ότι µεγάλο µέρος των απαιτήσεων του ∆ήµου παραµένει 

ανείσπρακτο για πολλά χρόνια. 
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Οι σωρευτικές προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν διενεργηθεί από τον ∆ήµο έναντι των 

ανωτέρω απαιτήσεων εµφανίζονται παρακάτω: 

 

Υπόλοιπα 31.12.2019

Πώληση 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Καταλογισµοί 
λόγω 

υπεξαιρέσεων Σύνολο

Απαιτήσεις 80.601.585,15 79.365.446,96 159.967.032,11

Μείον: Σχηµατισθείσες προβλέψεις έναρξης χρήσης (43.552.706,83) (70.082.609,15) (113.635.315,98)

Προβλέψεις χρήσης 2019 (6.314.496,86) (9.282.837,81) (15.597.334,67)

Σύνολο προβλέψεων (49.867.203,69) (79.365.446,96) (129.232.650,65)

Απαιτήσεις µετά από προβλέψεις 30.734.381,46 0,00 30.734.381,46

 

 

Η διενέργεια προβλέψεων από την πλευρά του ∆ήµου δεν σηµαίνει την διαγραφή των απαιτήσεων 

αυτών ή την απεµπόληση του δικαιώµατος του να τις διεκδικεί. Είναι µια λογιστική προσαρµογή ώστε 

να αποτυπώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις το ενδεχόµενο να υπάρξει αδυναµία της είσπραξης 

µιας απαίτησης. Η πολιτική που διαπιστώσαµε ότι εφαρµόζει ο ∆ήµος για διενέργεια προβλέψεων επί 

των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών είναι να γίνεται πρόβλεψη για όλες τις 

απαιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί σε διάστηµα µεγαλύτερο της πενταετίας από την τρέχουσα χρήση.   

 

Σχετικά µε την επάρκεια των προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί εκτιµούµε ότι για το µέρος των 

απαιτήσεων που προέρχονται από πώληση αγαθών και υπηρεσιών θα έπρεπε να έχει σχηµατιστεί 

επιπλέον πρόβλεψη κατά ποσό ευρώ 20,4 εκ. περίπου.   

Σε ότι αφορά στο µέρος των απαιτήσεων που προέρχονται από καταλογισµούς λόγω υπεξαιρέσεων 

από τον έλεγχο µας δεν κατέστη εφικτό να θεωρήσουµε ότι το ποσό αυτό θα είναι εισπράξιµο από τον 

∆ήµο και ως εκ τούτου διατηρούµε επιφύλαξη για την ορθή παρουσίαση του στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

  

Στα πλαίσια του ελέγχου των απαιτήσεων διενεργήσαµε µεταξύ άλλων, και την διαδικασία της 

επιβεβαίωσης υπολοίπων πελατών/οφειλετών µέσω της αποστολής σε αυτούς επιβεβαιωτικών 

επιστολών. Συνολικά αποστείλαµε 192 επιστολές µε συνολικό υπόλοιπο προς επιβεβαίωση ποσό ευρώ 

28.491.939,58 ήτοι ποσοστό 35% περίπου επί των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών. 

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα της διαδικασίας µας έχουν ως εξής: 

 

Κατηγορία Απάντησης Αριθµός Ποσά % 
∆εν έχει απαντηθεί 144 24.299.658,98 85%

∆εν έχει απαντηθεί / Επιστροφή 34 3.253.865,47 11%

Απαντήθηκε / Ασυµφωνία 6 212.984,54 1%

Απαντήθηκε  /  Συµφωνία 8 725.430,59 3%

192 28.491.939,58 100%

 
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα το µεγαλύτερο µέρος δεν µας απάντησε ενώ 

ένα επίσης σηµαντικό ποσοστό επιστολών µας επιστράφηκε λόγω αγνώστων στοιχείων και 

διεύθυνσης παραλήπτη. 
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2.6. ∆ιαθέσιµα 
 

Τα διαθέσιµα αναλύονται: 

 

∆ιαθέσιµα 31.12.2019 31.12.2018

Ταµείο 2.200,00 2.200,00

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 55.316.193,25 51.784.069,06

55.318.393,25 51.786.269,06
 

 

Περεταίρω οι καταθέσεις όψεως & προθεσµίας αναλύονται ανά τράπεζα. 

 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 31.12.2019 31.12.2018

-Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 944.088,41 906.166,63

-Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 12.808,69 3.983,82

-Τράπεζα της Ελλάδος 11.955.136,47 11.780.546,38

-ALPHA BANK 2.830.706,52 4.585.740,05

-EUROBANK 3.349.502,05 1.212.895,18

-Τράπεζα Πειραιώς 36.223.951,11 33.294.737,00

55.316.193,25 51.784.069,06
 

 

Από την πλευρά µας διενεργήσαµε αναλυτικές συµφωνίες των επιµέρους λογαριασµών όψεως µε τα 

υπόλοιπα των αντιγράφων κινήσεως λογαριασµών των αντίστοιχων τραπεζών (extraits). Επιπλέον 

έγινε συµφωνία µε επιβεβαιωτικές επιστολές που λάβαµε από τις τράπεζες για το σύνολο των 

τραπεζικών λογαριασµών πλην ποσού ευρώ 635.249,61 της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την 

επαλήθευση του ποσού αυτού ακολουθήσαµε εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες από τις οποίες 

προέκυψε ότι το ποσό αυτό εµφανίζεται σε «Λογαριασµούς Συλλογικής Απόφασης» του Υπουργείου 

Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Υγείας, Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ενεργείας, Υπουργείο Ψηφιακής 

∆ιακυβέρνησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασµό του «Υπόλογου 

∆ιαχειριστή» που είναι ο ∆ήµος. Τα συγκεκριµένα ποσά αφορούν στην χρηµατοδότηση συγκεκριµένων 

έργων.  
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Παρακάτω παρουσιάζουµε συµφωνία των υπολοίπων των ∆ιαθεσίµων όπως αυτά εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό µε το υποσύστηµα του ∆ηµόσιου Λογιστικού. (Απολογιστικός Πίνακας). 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Υπόλοιπο ∆ιαθεσίµων σύµφωνα µε τον Ισολογισµό 31.12.2019 55.318.393,25

Μείον: Ανεξόφλητες επιταγές πληρωτέες 31.12.2019 (1.354,14)

Μείον: Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς χωρίς την έκδοση 

αντίστοιχου γραµµατίου / διπλοτύπου είσπραξης (εκδοθέντα 

γραµµάτια εντός του 2020) (219.402,29)

Μείον: Μη λογιστικοποιηµένες (ταυτοποιηµένες)  καταθέσεις από 

ταχυδροµικές επιταγές (15.389,70)

(236.146,13)

Πλέον: Προκαταβολή µισθοδοσίας Ιανουαρίου 2020 1.648.745,09

Πλέον: Μη λογιστικοποιηµένες κινήσεις 191.851,96

1.840.597,05

Υπόλοιπο ∆ιαθεσίµων σύµφωνα µε ∆ηµόσιο Λογιστικό 31.12.2019 56.922.844,17

 
 

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά οι εισπράξεις και οι  πληρωµές του ∆ήµου για τη χρήση 2019 όπως 

εµφανίζονται στο ∆ηµόσιο Λογιστικό:  

 

Υπόλοιπο έναρξης διαθεσίµων 2019 52.883.353,80

Εισπράξεις 2019 168.482.649,77

Σύνολο Εισπράξεις 2019 221.366.003,57
Πληρωµές 2019 (164.443.159,40)

Υπόλοιπο λήξης 2019 56.922.844,17

 

  
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2020 προβήκαµε σε καταµέτρηση και συµφωνία των ταµειακών διαθεσίµων του 
∆ήµου από την οποία δεν προέκυψε κάποια διαφορά.  

 
Σηµειώνουµε ότι οι υπηρεσίες του ∆ήµου διενεργούν σε ηµερήσια βάση συµφωνίες µε τα extraits των 

Τραπεζών και τυχόν ετεροχρονισµοί εγγραφών τακτοποιούνται αφού πρώτα ελεγχθούν.  Κατά πάγια 

τακτική, υπάλληλοι της ταµιακής υπηρεσίας του ∆ήµου µε την παρουσία προϊσταµένου στο τέλος της 

κάθε ηµέρας, καταµετρούν τις εισπράξεις και τις συµφωνούν µε τα εκδοθέντα Γραµµάτια είσπραξης. 

Την ίδια µέρα, προβαίνουν σε κατάθεση των εισπράξεων σε τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου. 

 

Για να υπάρχει σχετική διασφάλιση και σταθερότητα στο σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου του ∆ήµου 

θα πρέπει αυτές οι διαδικασίες να συνεχίσουν να εφαρµόζονται καθηµερινά και όπου υπάρχουν 

διαφορές και εκκρεµότητες αυτές να καταγράφονται ώστε να τακτοποιούνται στο συντοµότερο 

δυνατό χρονικό διάστηµα. 

 

Επιπλέον διαπιστώσαµε ότι γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία ικανοποιητική διάκριση  των διαθεσίµων 

κατά προορισµό. Τα γραµµάτια είσπραξης και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής φέρουν 
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χαρακτηρισµό ανάλογα µε την κατηγορία που αφορούν (τακτικά, έκτακτα ειδικευµένα, έκτακτα 

ανειδίκευτα) και το ταµειακό υπόλοιπο αναλύεται στις ως άνω κατηγορίες.  

 

 

2.7. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 
 

Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού χρησιµοποιούνται µε σκοπό την χρονική οριοθέτηση εσόδων 

και εξόδων στις χρήσεις που αφορούν, προκειµένου να εφαρµοστεί η λογιστική αρχή του 

δεδουλευµένου που προβλέπεται από το πλαίσιο λογιστικής που ακολουθεί ο ∆ήµος βάσει του Π.∆. 

315/199 

 

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 31.12.2019 31.12.2018

Έξοδα εποµένων χρήσεων 233.932,86 97.369,47

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 11.729.350,44 12.601.525,97

11.963.283,30 12.698.895,44
 

 

 

Για τα  «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» παρατίθεται περεταίρω ανάλυση  παρακάτω: 

 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 31.12.2019 31.12.2018

-Έσοδα από Φόρους-Εισφορές-Πρόστιµα-Προσαυξήσεις 1.512.379,17 1.516.903,66

-Έσοδα από Τέλη και ∆ικαιώµατα (Παροχή Υπηρεσιών) 8.718.241,58 9.600.502,01

-Έσοδα από Επιχορηγήσεις Εισπρακτέα 306.578,55 1.136.266,29

-Έσοδα Κεφαλαίων Εισπρακτέα 130.396,65 170.397,80

-Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών και ∆ωρεών Εισπρακτέα 973.833,03 89.629,21

-Επιστροφή εν Γένει Χρηµάτων 87.921,46 87.827,00

11.729.350,44 12.601.525,97
 

 

 

Από τον έλεγχο µας διαπιστώσαµε την ορθή χρήση των µεταβατικών λογαριασµών.  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

2.8. Κεφάλαιο  
 

Το κονδύλι του κεφαλαίου του ∆ήµου πρόεκυψε κατόπιν της απογραφής και της συνενώσεως των δυο 
κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων εις νέο των καποδιστριακών ∆ήµων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3842/2010. 
 
Πληροφορίες για το ύψος και την µεταβολή του κεφαλαίου παρατίθενται παρακάτω: 

 

Κεφάλαιο 31.12.2019 31.12.2018

Κεφάλαιο 286.770.143,86 298.150.233,91
 

 

Περαιτέρω ανάλυση για τη µεταβολή του κεφαλαίου παρατίθενται παρακάτω: 

 

Μεταβολή χρήσης 2019:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 298.150.233,91

(+) Αυξήσεις κεφαλαίου 310.570,81

(-) Μειώσεις κεφαλαίου (11.690.660,86)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 286.770.143,86
 

 

Η ανωτέρω µεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου του ∆ήµου εγκρίθηκε µε την µε την από 400/02.07.2020   

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

 

 

2.9.  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων  
 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται: 

 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων 31.12.2019 31.12.2018

∆ωρεές παγίων 15.540.652,83 12.425.518,04

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 101.132.001,55 111.501.422,26

116.672.654,38 123.926.940,30

 

 

Σχετικά µε τις µεταβολές των ανωτέρω κονδυλίων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 παραθέτουµε την 

κατωτέρω ανάλυση: 

 

∆ωρεές παγίων   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 12.425.518,04

(+) Ληφθείσες δωρεές παγίων 3.836.445,89

( - ) Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις δωρεών (721.311,10)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 15.540.652,83
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• Για τις ληφθείσες δωρεές παγίων της τρέχουσας χρήσης αναφερόµαστε αναλυτικά ανωτέρω 

στην ανάλυση των µεταβολών των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 

 

• Οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις δωρεών καταχωρούνται στα έκτακτα έσοδα της 

χρήσης και διενεργούνται για να αντισταθµίσουν τις αποσβέσεις των δωρηθέντων παγίων οι 

οποίες καταχωρούνται στα έξοδα. 

 
 

 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 111.501.422,26

(+) Εισπράξεις επιχορηγήσεων 10.654.902,74

( - ) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων σε όφελος των έκτακτων εσόδων (13.371.718,64)

( - ) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων σε όφελος των εσόδων 

προηγουµένων χρήσεων (27.332,27)

( - ) Μεταφορά σε έσοδα για κάλυψη δαπανών (7.625.056,63)

( - )Επιστροφές και λοιπές τακτοποιήσεις (215,91)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 101.132.001,55

 
 

 

Ο παραπάνω πίνακας εµφανίζει την µεταβολή του κονδυλίου των Επιχορηγήσεων επενδύσεων όπως 

αυτές οι µεταβολές προκύπτουν από τις εγγραφές στη Γενική Λογιστική. 

Σηµειώνουµε ότι ως προς τις ελεγκτικές διαδικασίες που πραγµατοποιήσαµε στο ανωτέρω κονδύλι 

αντιµετωπίσαµε δυσκολίες που σχετίζονται µε την µη ικανοποιητική παρακολούθηση των ληφθεισών 

επιχορηγήσεων στην εφαρµογή του Μητρώου Παγίων για επιχορηγήσεις ληφθείσες πριν τη χρήση 

2010.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια το ποσό των επιχορηγήσεων που 

θα έπρεπε να είχαν αποσβεστεί στο βαθµό που δεν υπάρχει αντιστοίχηση µε τα συγκεκριµένα πάγια 

που αφορούν.  

 

 

2.10. Αποθεµατικά κεφάλαια  

 

Αποθεµατικά Κεφάλαια 31.12.2019 31.12.2018

Ειδικά Αποθεµατικά 4.983.917,41 5.217.898,25

Ανάλυση κονδυλίου:

-Ειδικά Αποθεµατικά Κληροδοτηµάτων 4.983.917,41 5.217.898,25

-∆ιαφορά Αποτίµησης Τίτλων στην Τρέχουσα Αξία τους 0,00 0,00

4.983.917,41 5.217.898,25
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• Σχετικά µε τη µεταβολή του κονδυλίου των ειδικών αποθεµατικών κληροδοτηµάτων 

παραθέτουµε την κατωτέρω ανάλυση: 

 

Μεταβολή χρήσης 2019 για Αποθεµατικά Κληροδοτηµάτων:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 5.217.898,25

( - ) Μεταφορά σε µείωση αποσβέσεων χρήσης (251.156,75)

(+) Έσοδα κληροδοτηµάτων 33.611,06

( - ) Έξοδα κληροδοτηµάτων (16.435,15)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 4.983.917,41
 

 

2.11. Αποτελέσµατα εις νέον  
 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται: 

 

Αποτελέσµατα εις νέο 31.12.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο πλεονασµάτων προηγούµενων χρήσεων εις νέο 61.018.322,90 59.047.122,81

Υπόλοιπο (ελλείµµατος) /  πλεονάσµατος χρήσεως εις νέο (2.856.736,57) 1.970.482,06

58.161.586,33 61.017.604,87
 

 

Η µεταβολή του λογαριασµού «Αποτελέσµατα εις νέον»  έχει ως εξής: 

 

Μεταβολή χρήσης 2019:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 61.017.604,87

(+) Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2019 ως Κ.Α.Χ. (2.762.505,80)

( - ) Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (94.230,77)

( - ) Λοιπές προσαρµογές 718,03

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 58.161.586,33
 

 

2.12. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 

Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται:  

 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 5.016.675,48 4.423.478,82

Λοιπές προβλέψεις 20.479.260,39 15.752.057,19

25.495.935,87 20.175.536,01
 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία   / Μεταβολή χρήσης 2019: 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 4.423.478,82

(+) Πρόβλεψη χρήσης 2019 593.196,66

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 5.016.675,48
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• Επαληθεύσαµε τον ορθό υπολογισµό των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία  

 

 

• Οι Λοιπές προβλέψεις αναλύονται περεταίρω ως εξής: 

 

Λοιπές προβλέψεις 31.12.2019 31.12.2018

-Προβλέψεις για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 9.022.452,27 2.503.261,83

-Προβλέψεις για πρόστιµα και προσαυξήσεις φορολογικών αρχών 

και ασφαλιστικών οργανισµών 11.456.808,12 13.248.795,36

20.479.260,39 15.752.057,19

 
 

• Οι προβλέψεις για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις σχηµατίζονται µε σκοπό να καλύψουν 

ενδεχόµενες αξιώσεις τρίτων κατά του ∆ήµου. 

 

Οι Προβλέψεις για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις παρουσίασαν την κατωτέρω κίνηση στη 

χρήση 2019: 

 

Μεταβολή χρήσης 2019 προβλέψεων για για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 2.503.261,83
( + ) Πρόβλεψη χρήσης 6.519.190,44

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 9.022.452,27
 

 

Η αύξηση των προβλέψεων για δικαστικές υποθέσεις που έγινε στη χρήση 2019 οφείλεται στην 

επανεκτίµηση που διενήργησε ο ∆ήµος για το ύψος της απαιτούµενης πρόβλεψης βάση 

επιστολής της νοµικής υπηρεσίας για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις κατά την 31.12.2019 

λαµβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο ποσοστό των επιδικασθέντων ποσών από υποθέσεις που 

έχουν διευθετηθεί.   

 
Ζητήσαµε και λάβαµε επιστολή της νοµικής υπηρεσίας σχετικά µε τις εκκρεµείς δικαστικές 
υποθέσεις του ∆ήµου κατά την 31.12.2019 και µας αναφέρθηκαν αξιώσεις τρίτων κατά του 
∆ήµου ποσού ευρώ 25,2 εκ. περίπου χωρίς να γίνεται εκτίµηση της έκβασης κάθε υπόθεσης.  

 
Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε το ύψος της 
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που πιθανολογείται να 
προκύψουν σε βάρος του ∆ήµου από τις αξιώσεις αυτές. 

 

• Οι Προβλέψεις για πρόστιµα και προσαυξήσεις φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών 

οργανισµών παρουσίασαν την κατωτέρω κίνηση στη χρήση 2019: 

 

Μεταβολή χρήσης 2019 προβλέψεων για πρόστιµα και προσαυξήσεις:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 13.248.795,36
( - ) Πληρωµές σε Ε.Φ.Κ.Α. (1.791.987,24)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 11.456.808,12
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• Στο ανωτέρω κονδύλι περιλαµβάνεται σχηµατισθείσα, στη χρήση 2016, πρόβλεψη για οφειλές 

προς Ε.Φ.Κ.Α ποσού ευρώ 8.959.936,42 βάσει της Κ.Υ.Α. αριθ. 10309/2017 σύµφωνα µε την 

οποία οφειλές ποσού ύψους ευρώ 8.959.936,42  προς τον Ε.Φ.ΚΑ (τέως Ι.ΚΑ-Ε.Τ.ΑΜ.) 

(Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Θεσσαλονίκης) του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, συµψηφίζονται µέχρι εξοφλήσεώς τους µε µηνιαία παρακράτηση ποσού 

ύψους ευρώ 149.332,27 για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) µηνών από τους αποδιδόµενους σε 

αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 

γενικών δαπανών. Οι πληρωµές /  (παρακράτηση) ξεκίνησαν τον 7ο του 2017. Οι πληρωµές  / 

(παρακράτηση) που έγιναν στην χρήση 2019 αφορούν στην ανωτέρω µεταβολή του 

κονδυλίου  (12 µήνες Χ 149.332,27 = 1.791.987,24) 

 

 

 

2.13. Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
 

Στις Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις παρακολουθείται το µέρος των δανείων του ∆ήµου 

που είναι πληρωτέα µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Το µέρος των δανείων που καθίσταται 

πληρωτέο εντός της επόµενης χρήσης αναλύεται παρακάτω στο κονδύλι Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση. 

 

 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018

∆άνεια τραπεζών 6.179.395,13 6.272.433,25

∆άνεια ταµιευτηρίων 12.589.143,39 13.301.483,84

18.768.538,52 19.573.917,09
 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση ανά πιστωτικό ίδρυµα:  

 

Ανάλυση κονδυλίου ανά πιστωτικό ίδρυµα:

-Τράπεζα Πειραιώς 1.179.395,13 1.272.433,25

-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 5.000.000,00 5.000.000,00

-Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 12.589.143,39 13.301.483,84

18.768.538,52 19.573.917,09
 

 

Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των ανωτέρω δανειακών λογαριασµών λάβαµε επιστολές από τις 

τράπεζες και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχουν διαφορές. 
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2.14. Προµηθευτές 
 

Το κονδύλι Προµηθευτές αναλύεται: 

 

Προµηθευτές 31.12.2019 31.12.2018

Προµηθευτές Εσωτερικού 5.167.223,34 6.100.130,59

Προµηθευτές Εξωτερικού 71.430,00 14.254,97

Eλληνικό ∆ηµόσιο 155,00 155,00

N.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις 122.988,11 108.513,86

O.T.A 13.707,75 0,00

Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρίες 2.237,53 0,00

Προµηθευτές Εσωτερικού Λογ/σµός Πάγιων Στοιχείων 652.836,68 963.000,41

Προκαταβολές σε Προµηθευτές 0,00 (0,36)

Προµηθευτές-Λογ.Προσωρινός 295.487,13 295.487,13

6.326.065,54 7.481.541,60
 

 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές παρακολουθούνται µέσω αναλυτικής εφαρµογής. 

 

Με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθότητας των υπολοίπων των προµηθευτών κατά την 31.12.2019 

µεταξύ άλλων προβήκαµε και στην αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών. Συνολικά αποστείλαµε 132 

επιστολές µε συνολικό υπόλοιπο προς επιβεβαίωση ποσό ευρώ 5.778.915,05 ήτοι ποσοστό 91% 

περίπου. 

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα της διαδικασίας µας έχουν ως εξής: 

 

Κατηγορία Απάντησης Αριθµός Ποσά % 
∆εν έχει απαντηθεί 63 2.745.962,95 48%

∆εν έχει απαντηθεί / Επιστροφή 3 65.952,31 1%

Απαντήθηκε / Ασυµφωνία 17 1.634.216,99 28%

Απαντήθηκε  /  Συµφωνία 49 1.332.782,80 23%

132 5.778.915,05 100%  
 

 

 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 

 

Το κονδύλι Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη αναλύεται: 

 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 31.12.2019 31.12.2018

Φόροι - Τέλη Αµοιβών Προσωπικού 42.740,00 62.548,72

Φόροι - Τέλη Αµοιβών Τρίτων 18.038,72 20.820,28

Eκκαθάριση φόρων -τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος 2.680,40 3.514,05

Xαρτόσηµο και Φόρος Εισοδήµατος από Οικοδοµές 63.166,12 73.272,16

Λοιποί Φόροι - Τέλη 173.675,84 111.059,19

300.301,08 271.214,40
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Από την επισκόπηση των λογαριασµών των φορολογικών υποχρεώσεων που αναφέρονται ανωτέρω 

διαπιστώσαµε ότι αυτές εξοφλούνται κανονικά και εµπρόθεσµα εντός της επόµενης χρήσης. 

 

2.15. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται: 

 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  πληρωτέες στην επόµενη 

χρήση 31.12.2019 31.12.2018

Τράπεζα Πειραιώς 93.038,12 2.550.151,52

Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 712.340,45 682.972,61

805.378,57 3.233.124,13
 

 

Κατά την διαδικασία βεβαίωσης των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων µε επιβεβαιωτικές 

επιστολές από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και από τις Τράπεζες επιβεβαιώσαµε και τα 

ανωτέρω υπόλοιπα.  

 

 

2.16. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται: 

 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 329.944,68 899.866,25

Πιστωτές διάφοροι 2.383.689,96 5.587.832,28

2.713.634,65 6.487.698,53
 

 

Οι Ασφαλιστικοί οργανισµοί αναλύονται περεταίρω: 

 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 31.12.2019 31.12.2018

Ε.Φ.Κ.Α. 320.598,55 894.742,86

Λοιπά Ταµεία 9.346,13 5.123,39

329.944,68 899.866,25
 

 

Οι ανωτέρω καταχωρηµένες στα βιβλία του ∆ήµου υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς 

εξυπηρετούνται οµαλά και εµπρόθεσµα.  
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Οι Πιστωτές διάφοροι αναλύονται περεταίρω: 

 

Πιστωτές διάφοροι 31.12.2019 31.12.2018

Aποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 404.001,14 761.851,42

∆ικαιούχοι Αµοιβών 44.195,50 46.334,13

Yποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό ∆ηµοσίου και 

τρίτων 113.569,47 107.555,78

Επιχορηγήσεις σε τρίτους   32.953,53 22.180,00

∆ικαιούχοι µη Εµφανισθεισών Επιταγών 1.354,14 152.435,55

Υπουργείο Οικονοµικών  ΚΕΠΥΟ (Κτηµατικη Υπηρεσία Ν. 

Θεσ/νικης) 87.477,90 174.955,80

∆ικαιούχοι Απαλλοτριώσεων 1.348.322,07 2.165.686,38

Λοιποί ∆ιάφοροι Πιστωτές 351.816,21 2.156.833,22

2.383.689,96 5.587.832,28
 

 

2.17. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 

 

Παρατίθεται ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου: 

 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 31.12.2019 31.12.2018

Έσοδα επόµενων χρήσεων 212.398,20 52.273,13

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.558.237,17 1.533.638,90

1.770.635,37 1.585.912,03
 

 

Τα Έξοδα χρήσεως δουλευµένα αναλύονται περεταίρω ως εξής: 

 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 31.12.2019 31.12.2018

Έξοδα Τηλεπικοινωνιών πληρωτέα σε επόµενη χρήση 19.660,99 43.144,04

Τόκοι δανείων πληρωτέων σε επόµενη χρήση 31.661,52 62.231,04

Eξοδα χρήσεως δουλευµένα για αµοιβές και έξοδα προσωπικού 24.896,96 15.774,77

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα για αµοιβές και έξοδα τρίτων (∆.Ε.Η.) 258.387,23 270.068,14

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα για παροχές τρίτων 817.563,91 983.629,02

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα για λοιπές Υποχρ. Πληρωµές για 

Μεταβ. Εισοδήµατος σε Τρίτους 396.899,21 157.188,85

Eξοδα χρήσεως δουλευµένα για  έξοδα προηγουµένων ετών 8.323,05 0,00

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα για λοιπές παροχές τρίτων 844,30 1.603,04

1.558.237,17 1.533.638,90

 

 

 

Από τον έλεγχο των µεταβατικών λογαριασµών δεν προέκυψε κάποιο εύρηµα.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

2.18.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται: 

 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 31.12.2019 31.12.2018

-Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 41.096.441,42 43.383.368,22

-Λοιπά Τέλη και ∆ικαιώµατα 14.743.068,81 14.295.536,90

-Έσοδα Νεκροταφείων 2.463.337,03 2.664.257,08

-Έσοδα από ∆ηµοτική Αγορά 70.019,86 65.665,71

-Έσοδα από Εκµετάλλευση Εδάφους, Υπεδάφους και Θαλάσσης 2.063.360,88 1.954.623,77

-Έσοδα από Προσφορά Ψυχαγωγίας 12.719,19 11.132,31

-Έσοδα για Κάλυψη ∆απανών Παροχής Υπηρεσιών 226.413,52 128.194,85

60.675.360,71 62.502.778,84
 

 

2.19.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις 
 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται: 

 

Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις 31.12.2019 31.12.2018

-Φόροι Αυτοτελείς 7.183.168,39 7.196.532,27

-Εισφορές 316.421,81 364.657,90

-Προσαυξήσεις 294.744,23 539.891,05

-Πρόστιµα 2.813.588,66 2.681.113,28

-Έσοδα απο ∆ιάφορες Καταλογιστικές Αποφάσεις 0,00 2.415.299,67

-Παράβολα 115.140,00 111.300,00

10.723.063,09 13.308.794,17
 

2.20.  Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό 
 

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται: 

 

Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό 31.12.2019 31.12.2018

-ΚΑΠ για την Κάλυψη Γενικών Αναγκών (Άρθρο 25 Ν.1828/89) 37.161.556,80 36.155.912,30

-ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών καταβολης µισθωµάτων σχολικών 

κτιρίων 976.593,06 960.531,76

-ΚΑΠ για την Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Σχολείων 2.914.530,00 2.764.700,00

-ΚΑΠ για την Καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων 0,00 58.473.022,86

-Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 691.050,00 596.909,56

-Έσοδα απο πιστώσεις ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 1.351.127,25 166.256,67

43.094.857,11 99.117.333,15
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• Σχετικά µε την σηµαντική µεταβολή του κονδυλίου «ΚΑΠ για την Καταβολή Προνοιακών 

Επιδοµάτων» σηµειώνουµε ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 38347 

Απόφαση /  (Φ.Ε.Κ. 3086/27.07.2018) οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών 

επιδοµάτων από 01.01.2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν θα εγγράφονται στις πιστώσεις των 

προϋπολογισµών των ∆ήµων. 

 

• Τα παραπάνω ποσά των τακτικών επιχορηγήσεων επιβεβαιώθηκαν µε επιστολή του 

Υπουργείου Εσωτερικών προς εµάς.  

 

 

2.21. Κόστος αγαθών και υπηρεσιών / Έξοδα διοικητικής λειτουργίας / Έξοδα λειτουργίας 

δηµοσίων σχέσεων 
 

Τα ανωτέρω κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσµάτων µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα τους παρατίθενται 

παρακάτω: 

 

Λειτουργικά έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 95.291.248,82 161.334.211,41

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 42.396.144,97 42.064.552,57

Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων 49.014,18 55.780,38

137.736.407,97 203.454.544,36
 

Τα σύνολο των ανωτέρω λειτουργικών εξόδων αναλύεται περεταίρω: 

 

Λειτουργικά έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

-Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 72.999.320,95 73.602.215,33

-Αµοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων 4.527.624,93 4.336.563,84

-Παροχές τρίτων 11.060.166,24 11.291.897,62

-Φόροι - Τέλη 313.948,68 286.494,64

-∆ιάφορα έξοδα 15.356.117,56 79.809.278,32

-Αποσβέσεις παγίων 22.205.463,73 23.065.766,70

-Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις και ∆ωρεές 6.691.849,73 7.154.897,00

-Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 593.196,66 695.248,52

-Λοιπά Τεκµαρτά Έσοδα (58.654,86) (60.509,63)

-Κόστος ανάλωσης αποθεµάτων 4.047.374,35 3.272.692,02

137.736.407,97 203.454.544,36
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Για τις βασικότερες κατηγορίες των ανωτέρω εξόδων παρατίθεται επιπλέον ανάλυση: 

 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 31.12.2019 31.12.2018

-Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων 32.909.174,33 29.751.595,22

-Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων µε Σύµβαση Αορίστου Χρόνου 17.947.582,28 17.734.481,37

-Αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 394.728,57 434.022,23

-Αποδοχές Εκτακτων Υπαλλήλων (επί Σύµβαση Εκτάκτων 

Υπαλλήλων, Ηµεροµισθίων, Ωροµισθίων, κλπ) 8.316.817,35 11.848.098,01

-Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων και Κοινοτήτων Κοινωνικής 

Ασφάλισης 13.032.755,25 13.003.961,22

-Παρεπόµενες Παροχές και Έξοδα Προσωπικού 372.003,59 803.446,28

-∆απάνες Πρόσληψης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης 

Προσωπικού 26.259,58 26.611,00

72.999.320,95 73.602.215,33
 

 

Αµοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων 31.12.2019 31.12.2018

-Aµοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 157.703,08 376.068,65

-∆απάνες Αιρετών 311.493,30 301.587,53

-Εργοδοτικές Εισφορές επί των ∆απανών Αιρετών 53.012,44 69.801,22

-Αµοιβές και Έξοδα µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 2.586.702,48 2.084.232,43

-Λοιπές Αµοιβές Τρίτων 1.418.713,63 1.504.874,01

4.527.624,93 4.336.563,84
 

 

Παροχές τρίτων 31.12.2019 31.12.2018

-Ηλεκτρικό Ρεύµα για Φωτισµό Οδών, Πλατειών, Κοινόχρηστων 

Χώρων και Παραγωγικής ∆ιαδικασίας 2.184.621,03 2.296.719,02

-Tηλεπικοινωνίες 663.439,67 650.110,74

-Eνοίκια - Μισθώµατα 1.729.900,13 1.569.406,90

-Ασφάλιστρα 119.609,12 263.687,94

-Eπισκευή και Συντηρήση Αγαθών ∆ιαρκούς Χρήσης από Τρίτους 3.427.261,24 3.442.071,85

-Λοιπές Παροχές Τρίτων (Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα ) 2.935.335,05 3.069.901,17

11.060.166,24 11.291.897,62
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∆ιάφορα έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

-Υποχρεωτικές Εισφορές Ο.Τ.Α. 4.768.112,64 63.758.760,46

-Προαιρετικές ∆απάνες Ο.Τ.Α. 5.504.306,21 6.321.304,27

-Έξοδα Kαλλιτεχνικών, Αθλητικών και Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων 3.719.061,06 5.735.072,73

-Οδοιπορικά Έξοδα, Αποζηµίωση Μετακινήσεως και Έξοδα Ταξιδίων 93.785,43 129.198,74

-∆ηµόσιες Σχέσεις (Έξοδα Εκθέσεων, Προβολής και ∆ιαφήµισης) 97.296,23 123.001,40

-Συνδροµές 28.284,18 27.533,97

-Έντυπα και Γραφική ύλη 9.850,87 2.961,86

-Yλικά Άµεσης Αναλώσεως 120.112,04 74.734,88

-Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων 63.204,91 81.123,94

-∆ιάφορα Έξοδα 952.103,99 3.555.586,07

15.356.117,56 79.809.278,32
 

•  

Σχετικά µε την σηµαντική µείωση του κονδυλίου «Υποχρεωτικές Εισφορές Ο.Τ.Α.» σηµειώνουµε 

ότι αυτή οφείλεται στο αντίστοιχο γεγονός που αναλυτικά αναφέρουµε στην παράγραφο µας 

2.21 ανωτέρω και σχετίζεται µε την αλλαγή στον τρόπο καταβολής των προνοιακών 

επιδοµάτων. 

 

 

Αποσβέσεις παγίων 31.12.2019 31.12.2018

-Aποσβέσεις Κτιρίων - Εγκαταστάσεων Κτιρίων - Τεχνικών Έργων 4.910.625,94 4.925.850,16

-Aποσβέσεις Mηχανηµάτων - Τεχνικών Έργων - Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού 469.435,04 486.999,64

-Aποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων 1.434.012,55 1.428.552,79

-Aποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού 1.372.489,45 1.168.459,74

-Αποσβέσεις ασώµατες ακινητ/σεις & αποσβ/να έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως 4.782.121,62 5.446.273,68

-Αποσβέσεις Πάγιων (Μόνιµων) Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσεως 9.236.779,13 9.609.630,69

22.205.463,73 23.065.766,70
 

 

Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις και ∆ωρεές 31.12.2019 31.12.2018

-Επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς του ∆ήµου 3.956.181,92 4.471.181,92

-Εισφορές σε Σχολικά Ταµεία και Εκκλησιαστικούς Οργανισµούς 2.735.667,81 2.683.715,08

6.691.849,73 7.154.897,00
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2.22. Άλλα έσοδα 
 

Τα άλλα έσοδα αναλύονται: 

 

Άλλα έσοδα 31.12.2019 31.12.2018

-Λοιπές Επιχορηγήσεις 6.858.359,37 13.229.256,08

-Απο Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα 1.229.562,39 1.263.171,58

-Από Εθνικούς Πόρους 300.591,63 9.714,00

-∆ωρεές 50.000,00 50.000,00

-Λοιπά έσοδα 1.117.803,21 387.664,02

9.556.316,60 14.939.805,68
 

2.23. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται: 

 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 31.12.2019 31.12.2018

-Τόκοι Χρηµατικών Καταθέσεων σε Τράπεζες 894.155,65 860.658,28

 

 

2.24. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται: 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

-Tόκοι και Έξοδα για Απόκτηση Επενδυτικών Αγαθών 130.518,58 46.138,29

-Τόκοι και Έξοδα ∆ανείων για Λειτουργικές ∆απάνες 686.399,45 863.104,06

-Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών 85.541,56 78.914,17

-Προβλέψεις για Υποτίµηση Τίτλων Πάγιας Επένδυσης 0,00 4.451,93

902.459,59 992.608,45
 

 

2.25.  Έκτακτα έσοδα   

 

Τα έκτακτα έσοδα αναλύονται: 

 

Έκτακτα έσοδα 31.12.2019 31.12.2018

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 14.287.794,18 14.814.641,42

Έκτακτα κέρδη 0,01 0,00

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 16.137.377,15 20.361.791,06

30.425.171,34 35.176.432,48

 

 

Περεταίρω ανάλυση ανά κατηγορία εκτάκτων εσόδων παρέχεται παρακάτω: 
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Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 31.12.2019 31.12.2018

-Aναλογούσες στη Χρήση Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων 13.371.718,64 13.979.293,02

-Αναλογούσες στη χρήση Αποσβέσεις ∆ωρεών 721.311,10 676.347,05

-Έσοδα από Παραγραφή Απαιτήσεων Τρίτων 194.148,54 157.536,13

-Λοιπά έκτακτα έσοδα 615,90 1.465,22

14.287.794,18 14.814.641,42

 

 

 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 31.12.2019 31.12.2018

-Τακτικά Έσοδα Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών που 

Βεβαιώνονται και Εισπράττονται για Πρώτη Φορά 7.192.761,33 4.329.544,77

-Έκτακτα Έσοδα Παρελθόντων Οικονοµικών Έτών που 

Βεβαιώνονται και Εισπράττονται για Πρώτη Φορά 7.442.482,97 14.846.906,35

-∆ιαφορές σε προηγούµενη χρήση αναλογουσών επιχορηγήσεων 

Παγιων επενδύσεων (πιστωτικές) 27.332,27 10.780,03

-Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Χρηµατικών Ποσών 801.443,92 502.167,53

-Επιστροφή εν Γένει Χρηµάτων 673.356,66 672.392,38

16.137.377,15 20.361.791,06
 

 

2.26. Έκτακτα έξοδα   
 

Τα έκτακτα έξοδα αναλύονται: 

 

Έκτακτα έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 664.539,84 91.340,15

Έκτακτες ζηµίες 468.318,31 827.060,52

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 538.492,94 369.086,02

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 17.821.211,65 18.120.658,16

19.492.562,74 19.408.144,85
 

 

Περεταίρω ανάλυση ανά κατηγορία εκτάκτων εξόδων παρέχεται παρακάτω: 

 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

-Προσαυξήσεις Eισφορών Aσφαλιστικών Tαµείων Χρήσης 450.019,48 7.882,98

-Tόκοι Yπερηµερίας Χρήσης 198.549,50 82.381,11

-Λοιπά έκτακτα έξοδα 15.970,86 1.076,06

664.539,84 91.340,15
 

 

 

Έκτακτες ζηµίες 31.12.2019 31.12.2018

-Ζηµίες απο διαγραφές χρηµατικών καταλόγων (ΠΟΕ) 319.951,36 692.717,25

-Λοιπές Έκτακτες Ζηµίες 148.366,95 134.343,27

468.318,31 827.060,52
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Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 31.12.2019 31.12.2018

-Αµοιβές Αιρετών και Τρίτων 2.287,05 0,00

-Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων, Παροχές Τρίτων 386,82 122.600,37

-∆ιάφορα Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 67,79 3.179,02

-∆απάνες Προµήθειας Αναλωσίµων 1.110,42 1.405,06

-Λοιπά Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων 23.415,89 59.117,27

-Ζηµίες πώλησης παγίων 453.408,98 0,00

-Eπιστροφές Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Λοιπών Εσόδων 57.815,99 182.784,30

538.492,94 369.086,02
 

 

 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 31.12.2019 31.12.2018

-Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις και ∆άνεια 15.598.052,70 17.117.192,67

-Λοιπές Έκτακτες Προβλέψεις 2.223.158,95 1.003.465,49

17.821.211,65 18.120.658,16
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3. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαµε στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, για τη χρήση 2019, η συνολική εκτίµησή 

µας, που προκύπτει από όσα πιο πάνω αναφέρονται, θα µπορούσε να συνοψισθεί στα εξής: 

 

- ∆εν προέκυψαν διαφορές αναφορικά µε τη διαχείριση και την άσκησή της µε βάση τις διατάξεις 

του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), καθώς στο δείγµα δικαιολογητικών που 

εξετάσαµε προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες. 

 

- Η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής υπήρξε επιτυχής. Υπάρχουν όµως ακόµα 

περιθώρια βελτίωσης, για τα οποία κάνουµε αναφορές στις προτάσεις που προηγήθηκαν, και 

στην κατεύθυνση αυτής της βελτιώσεως πρέπει να κινηθεί η διοίκηση του ∆ήµου. 

 

- Στην έκθεση ελέγχου που ακολουθεί και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών 

καταστάσεων του ∆ήµου εµφανίζονται συνοπτικά τα θέµατα που έχουν σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

- Σε ότι αφορά το επίπεδο οργανώσεως των µηχανισµών που σχετίζονται µε το οικονοµικό και 

διαχειριστικό κύκλωµα, κατά την εκτίµησή µας αυτό βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, 

αλλά φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεως σε ότι αφορά τις υποδοµές και την πληροφόρηση 

καθώς και την τήρηση αρτιότερων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 

 

Ολοκληρώνοντας την έκθεσή µας, θέλουµε να ευχαριστήσουµε την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και το 

προσωπικό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την πρόθυµη συνεργασία τους και τη διευκόλυνση του 

ελεγκτικού µας έργου. Είµαστε πρόθυµοι για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία 

σχετική µε τα παραπάνω. 

 

 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2020 

  

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Παναγιώτης Βασ.  Πάτσης 

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 

 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
 
 
 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω  οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον 
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο της 
έκθεσής µας “Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2019, και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση  για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις  του Π.∆. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης"  

 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 

1. Για το κονδύλι του ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών» συνολικού 
ποσού ευρώ 80,6 εκ. περίπου, έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
στην τρέχουσα και σε προηγούµενες χρήσεις, ποσού ευρώ 49,8 εκ. περίπου. Κατά την γνώµη 

µας  έπρεπε να σχηµατιστεί επιπλέον πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ανερχόµενη σε ποσό 
ευρώ 20,4 εκ. περίπου µε ισόποση επιβάρυνση της καθαρής θέσης του ∆ήµου.  
 

2. ∆εν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί το ακριβές υπόλοιπο του κονδυλίου του Παθητικού 
«Επιχορηγήσεις επενδύσεων» εξαιτίας του γεγονότος ότι για χρήσεις πριν το 2010 δεν υπήρχε 

αναλυτική παρακολούθηση της κάθε επιχορήγησης ανά επιχορηγηµένο πάγιο µε αποτέλεσµα 
να µην είναι εφικτός ο ακριβής  υπολογισµός των αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων 
που θα έπρεπε να είχαν υπολογιστεί.  
 

3. Σε επιστολή της νοµικής υπηρεσίας σχετικά µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις του ∆ήµου 
κατά την 31.12.2019 αναφέρονται αξιώσεις τρίτων κατά του ∆ήµου ποσού ευρώ 25,2 εκ. 

περίπου χωρίς να γίνεται εκτίµηση της έκβασης κάθε υπόθεσης. Έναντι των αξιώσεων αυτών 
έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 9 εκ περίπου. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε 
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε το ύψος της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται για τις 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις που πιθανολογείται να προκύψουν σε βάρος του ∆ήµου από τις 
αξιώσεις αυτές. 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των  
Οικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από τον ∆ήµο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού 
µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών 
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Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα 
και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια 
που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 
από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας του ∆ήµου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα ειδικά θέµατα που αφορούν οντότητες του δηµοσίου τοµέα και σχετίζονται µε τη χρήση 

της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα 
να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση 
αυτές τις  οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 
σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης 

επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του ∆ήµου. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.  

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται 

η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα 
του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
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Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης της 

Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31.12.2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για το 
∆ήµο Θεσσαλονίκης και το περιβάλλον του, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης της Οικονοµικής Επιτροπής εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που περιγράφονται 
στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη”.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2020 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Λ. Κηφισίας 124,  
115 26 Αθήνα  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Παναγιώτης Βασ.  Πάτσης 
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