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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.3/2018  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 37/2018 ΘΕΜΑ     :   «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού, 

Αποτελεσμάτων χρήσεως  και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 
2015».

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄  (6.00 
μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 
3935/15-2-2018,   που  δόθηκε  στον  καθένα  δημοτικό  σύμβουλο  και  σε  Προέδρους   Τοπικών  Διαμερισμάτων  χωριστά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 και το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).   
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα τέσσερα (14) μέλη και ονομαστικά οι:

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Αβραμίκας Στέφανος
3. Χουρσόγλου Χρήστος
4. Γούδης Γεώργιος
5. Σαββίδης Γεώργιος
6. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
7. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
8. Γεωργίου Χρήστος
9. Ρώσσης Ιωάννης
10. Ζαχαριάδης Κων/νος
11. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
12. Ασβεστόπουλος Δημήτριος 
13. Αμπάρη Γεωργία
14.  Κόγιος Ανδρέας

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1. Ουργαντζόγλου Απόστολος 
2. Κετικίδης Ιωάννης
3. Μπάτσης Χρήστος
4. Βέσκος Δημήτριος
5. Δόντσος Χρήστος
6. Πασόης Δημήτριος
7. Καλδερεμτζή Δέσποινα
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Ιωαννίδης Ιωάννης
10. Μπογδάνης Μιχαήλ

11.  Παρούτογλου Νικόλαος
12. Μπαγκή Αικατέρινη
13. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
• Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι  εννέα (29),
οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010.
Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρ/νος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος και ο 
ορκωτός λογιστής κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκης.  
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Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  ανέφερε  στο  Σώμα  ότι  οι  απουσίες  του  κ.  Παρούτογλου  Νικολάου,  της  κας  Μπαγκή 
Αικατερίνης και του κ. Νικολαϊδη Κων/νου είναι δικαιολογημένες 

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγήθηκε  το   μοναδικό  θέμα 
ημερήσιας  διάταξης,  το  οποίο  αφορά  στην  έγκριση  απολογισμού-  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσεως,  για  το 
οικονομικό έτος 2015  :
Με τις παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), ορίζονται τα εξής :

1. Έως το τέλος  Μαϊου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη 

δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο 

λογαριασμός της διαχείρισης  ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του  άρθρου 175. Ο λογαριασμός 

υποβάλλεται  ενιαίος,  ανεξάρτητα από  τις  μεταβολές  που  έχουν  τυχόν  γίνει,  ως  προς  τα  πρόσωπα εκείνων  που 

ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

2. Μέσα σε δύο (2)  μήνες  αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία,  η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει  και,  το 

αργότερο  πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που 

εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, 

μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν 

ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε 

οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή –λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους 

αυτού.

Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών   καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές για τους 

κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των 

διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του , ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν ο 

Δήμος εφάρμοσε  ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων  οι  οποίες αφορούν το οικονομικό,  λογιστικό και 

διαχειριστικό  σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και άλλες παρατηρήσεις   που αφορούν σε σημαντικές  ανεπάρκειες 

που έχουν ουσιώδη επίδραση  στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην 

οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του , παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του 

για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή –λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στο Γενικό 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

4. Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του 
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απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για τον  αυτόν 

το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο 

ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού 

ελεγκτή – λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει την λήψη απόφασής του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται 

η εμπρόθεσμη   πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.

Ο δήμαρχος με έγγραφο του κοινοποιεί  την απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο 

έλεγχο στο Δήμο.

5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, 

μαζί  με  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  ορίζονται  στο  άρθρο  24  του  ν.3202/2003  (ΦΕΚ  248Α΄),  όπως  ισχύει  , 

υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού 

συμβουλίου  που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα 

Περιφέρειας.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των 

υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη 

διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε 

μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.»

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Ν.3548/07 άρθρο 6 παρ 7 , η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών , απολογισμών , ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. 

α΄βαθμού ,  καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και  απολογισμών Ο.Τ.Α.  β΄βαθμού πρέπει  να γίνεται  σε 

εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο Δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό  του οποίου 

γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται  στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση 

που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις  καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός 

των ορίων του Νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.  

Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  αρίθ.  240/2017  απόφασή  της  σύμφωνα  με  την  οποία   κατάρτισε  τον  απολογισμό, 

ισολογισμό  και  αποτελέσματα  χρήσης  του     Δήμου  της  χρήσης  2015,  υπέβαλλε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τον 

Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2015, προς έγκριση  μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική 

έκθεση. 

Για την εισήγηση του απολογισμού,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  έδωσε τον λόγο στον κ. Χατζηαναγνώστου 

Νικόλαο,Πρ/νο  της  Ο.Υ.  Δήμου  Αλμωπίας  ο   οποίος έθεσε  υπόψη του  Σώματος  την  Συνοπτική Κατάσταση Πρ/σμού  / 

Απολογισμού  Εσόδων – Εξόδων  Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2015,  την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική 

μορφή ως εξής  :
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Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ

0 Τακτικά Έσοδα 7.578.242,14 6.903.725,46

1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις)

82.367,13 400.114,06

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 302.366,13 595.612,36

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
έσοδα κατά παρελθόντα έτη

2.490.696,98 305.188,53

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. 
Φορέων και Τρίτων

1.739.100,00 1.120.274,58

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους 1.069.341,73 2.258.414,64

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 7.186.521,18 1.210.689,69

Σύνολο πόρων: 20.448.635,29 12.794.019,32

Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.976.994,58 2.845.611,90

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.540.758,42 1.447.790,13

63,64 Λοιπά γενικά έξοδα 573.317,59 490.164,88

65 Τοκοχρεωλύσια δανείων 83.229,64 82.370,41

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 455.916,53 233.079,57

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.514.953,55 1.335.512,25

81,83 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 860.141,14 1.471.452,35

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.618.253,16 1.176.492,15

Επενδύσεις

71 Αγορές 246.642,55 121.748,35

73 Έργα 7.227.527,70 574.252,85

74 Μελέτες 76.387,71 0,00

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 24.512,72 24.512,69

9111 Αποθεματικό/χρηματικό υπόλοιπο τέλους 
χρήσης

250.000,00 2.991.031,79

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 20.448.635,29 12.794.019,32
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Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Ορφανουδάκης Ιωσήφ, ορκωτός  λογιστής  ο οποίος έθεσε υπόψη στα μέλη του Δ.Σ την “Έκθεση 

Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή”  η οποία έχει ως εξής:    

| “Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αλμωπίας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την  
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το  

Π.Δ.  315/1999  «Κλαδικό  Λογιστικό  Σχέδιο  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης»,  όπως  και  για  εκείνες  τις  
εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών  
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η  δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  γνώμη  επί  αυτών  των  οικονομικών  καταστάσεων  με  βάση  τον  έλεγχό  μας.  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές  
διατάξεις  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (ν.  3463/2006  όπως  ισχύει).  Τα  πρότυπα  αυτά  απαιτούν  να  
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,  καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την  
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις  
γνωστοποιήσεις  στις  οικονομικές  καταστάσεις.  Οι  επιλεγόμενες  διαδικασίες  βασίζονται  στην  κρίση  του  ελεγκτή  
περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  των  κινδύνων  ουσιώδους  ανακρίβειας  των  οικονομικών  καταστάσεων,  που  
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις  
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του  
Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση  
γνώμης  επί  της  αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών  δικλίδων  του  Δήμου.  Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  επίσης  την  
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των  
εκτιμήσεων  που  έγιναν  από  τη  διοίκηση,  καθώς  και  αξιολόγηση  της  συνολικής  παρουσίασης  των  οικονομικών  
καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής  
μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 
1)  Στο  λογαριασμό  του  Ενεργητικού  Δ.ΙΙ-1  "Απαιτήσεις  από  πώληση  αγαθών  και  υπηρεσιών",  και  Δ.ΙΙ-11  «Χρεώστες  

διάφοροι»,  περιλαμβάνονται  και  απαιτήσεις  από  προηγούμενες  χρήσεις  ποσού   €  1.939.644,60  των   οποίων  η  
είσπραξη καθυστερεί  επί  μακρόν.  Κατά παρέκκλιση των  λογιστικών  αρχών  που  προβλέπονται  από  την  Ελληνική  
Νομοθεσία  για  τους Δήμους,  δεν  έχει  σχηματιστεί  σχετική ισόποση πρόβλεψη για  την κάλυψη ζημιών από τη μη  
ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από  
πώληση  αγαθών  και  υπηρεσιών,  των  απαιτήσεων  από  χρεώστες  διάφορους  και  τα  Ίδια  Κεφάλαια  εμφανίζονται  
αυξημένα κατά 1.876.458,87, € 63.185,73 και  € 1.939.644,60  αντίστοιχα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της  
προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 439.644,60 και € 1.500.000,00 αντίστοιχα. 2) Η διενεργηθείσα πρόβλεψη για  
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία,  υπολείπεται  της απαιτούμενης κατά € 64.312,38.  Η μη  
διενέργεια   της  απαιτούμενης  πρόβλεψης  συνιστά παρέκκλιση των λογιστικών  αρχών  που  προβλέπονται  από  την  
Ελληνική Νομοθεσία  για  τους  Δήμους,  με  συνέπεια,  η  αξία  των προβλέψεων  για  αποζημίωση προσωπικού  λόγω  
εξόδου από την υπηρεσία, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 64.312,38.  
3) Ο Δήμος Αλμωπίας, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και ασφαλιστικά από της συστάσεως του, για άμεσους, έμμεσους  
και  παρακρατούμενους  φόρους καθώς  και για ασφαλιστικές  εισφορές.  Ο Δήμος δεν έχει  προβεί  σε εκτίμηση των  
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό ή ασφαλιστικό  
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν έχουμε  
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αποκτήσει  εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  4) Μέχρι  
συντάξεως της παρούσας έκθεσης, δεν είχαμε λάβει απαντητικές επιστολές από το σύνολο των Νομικών Συμβούλων  
του Δήμου σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματα βάρη επ΄ αυτών, καθώς και για αξιώσεις και  
δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά του Δήμου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 3 και 4 που  

μνημονεύονται  στην  παράγραφο  «Βάση  για  Γνώμη  με  Επιφύλαξη»,  οι  ανωτέρω  οικονομικές  καταστάσεις  

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Αλμωπίας κατά την 31η Δεκεμβρίου  
2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ.  
315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

   Έμφαση Θεμάτων   
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:  α) Σύμφωνα με την  

απαντητική  επιστολή  ενός  εκ  των  Νομικών  Συμβούλων,  κατά  του  Δήμου  έχουν  ασκηθεί  αγωγές  από  τρίτους  
διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 851.000,00 περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι  
δυνατόν  να  προβλεφθεί  στο  παρόν  στάδιο  και,  ως  εκ  τούτου,  δεν  έχει  σχηματιστεί  οποιαδήποτε  πρόβλεψη  στις  
χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. β) Στην παράγραφο 25/σημ. δ-3 του Προσαρτήματος  
επί των Οικονομικών Καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι στους λογαριασμούς "Γήπεδα - Οικόπεδα",  
"Ορυχεία,  Μεταλλεία,  Λατομεία,  Αγροί,  Φυτείες,  Δάση",  και  "Κτίρια  και  τεχνικά  έργα",  περιλαμβάνεται  και  η  
απογραφή  των  ακινήτων  που  αποτιμήθηκαν  με  λογιστικό  ισότιμο  €  0,01  (αξία  μνείας)  κατά  τεμάχιο,  λόγω  μη  
ολοκληρώσεως της μεταγραφής τους στη μερίδα του Δήμου. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στα παραπάνω κονδύλια που θα  
προκύψουν  από  την  εφαρμογή  του  Εθνικού  Κτηματολογίου,  θα  τακτοποιηθούν  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  
περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ 315/1999. γ) Στην παράγραφο 25/σημ. δ-4.Ι του Προσαρτήματος στην  
οποία αναφέρεται ότι, το κόστος παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, λόγω μη τήρησης της αναλυτικής λογιστικής,  
προσδιορίστηκε  εξωλογιστικά.  δ) Στην παράγραφο 25/σημ.  δ-4.ΙΙ  του Προσαρτήματος  όπου γίνεται  αναφορά  στο  
γεγονός  ότι  οι  κτιριακές  και  μηχανολογικές  εγκαταστάσεις  του Δήμου,  καθώς  και  το  περιεχόμενο  τους  δεν  είναι  
ασφαλισμένες για τον κίνδυνο πυρός. ε) Στην παράγραφο 26 του Προσαρτήματος όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός  
ότι κατά την παρούσα χρήση, διενεργήθηκε εγγραφή συμψηφισμού σωρευμένων ζημιών απογραφής έναρξης του Δήμου  
(1/1/2011) ύψους € 5.173.512,26  με αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού «Κεφάλαιο», εγγραφή η οποία τελεί υπό την  
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.  
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις”

Σχετική είναι και η Έκθεση Ελέγχου για την Οικονομική Διαχείριση της χρήσης 2015 του “Δήμου Αλμωπίας” την οποία τα 
μέλη έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής :

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΤΟΥ

«ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα αναλυτική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του ελέγχου, που έγινε επί των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου  
Αλμωπίας (στο εξής: «ο Δήμος») για τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και αποτελεί συνέχεια της από 7 Φεβρουαρίου 2018  
χορηγηθείσας Έκθεσης Ελέγχου μας.
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Η ανάθεση του ελέγχου έγινε με την υπ’αριθ. 3539/4-12-2015 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με τα  
οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν. 3463/8-6-2006 και την υπ’ αριθ. 249/5-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη  
διάθεση της πίστωσης. Στις 11/12/2015 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ των δύο μερών.
Για τη διενέργεια του ελέγχου ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις των Νόμων 3463/8-6-2006 και 3852/2010, το Κλαδικό  
Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Λ.Σ.Δ.Κ.), το Π.Δ. 315/1999, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν  
κατάλληλες στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε δειγματοληπτική βάση και βασίστηκε στα  βιβλία και στοιχεία του Δήμου από τα οποία προκύπτουν ο  
Ισολογισμός, η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τις  
γενικά παραδεκτές αρχές του ελέγχου, ο έλεγχός μας δεν αποσκοπεί αναγκαστικά στην ανακάλυψη ατασθαλιών και φορολογικών  
ή άλλης φύσεως παραλείψεων. Λόγω δε, του γεγονότος ότι, δεν είναι δυνατό να ελέγξουμε όλες τις συναλλαγές του Δήμου, είναι  
πιθανό τα ευρήματα που εντοπίστηκαν και παρατίθενται στη συνέχεια της Έκθεσής μας, να μην είναι και τα μοναδικά.
Σημειώνεται ότι λάβαμε υπόψη μας το γεγονός του προληπτικού ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των δαπανών.
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
Ο Δήμος Αλμωπίας συστάθηκε με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010            (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Προέρχεται από την συνένωση των πρώην  
Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου, που είχαν συσταθεί στο παρελθόν με την εφαρμογή του Ν.2539/4-12-1997 «Συγκρότηση της  
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 244/1997).
Για τον σκοπό της συνένωσης, συντάχθηκε η Απογραφή Έναρξης 1/1/2011, που απεικονίσθηκε στους σχετικούς λογαριασμούς  
του Ισολογισμού Έναρξης (Πάγια, Απαιτήσεις, Διαθέσιμα και Υποχρεώσεις), όπου και προσδιορίσθηκε το αρχικό Κεφάλαιο του  
Δήμου.
Σημειώνουμε  ότι  ο  καθορισμός  της  διαδικασίας,  του  τρόπου  και  της  αποτύπωσης  της  απογραφής  των  πάσης  φύσεως  
περιουσιακών  στοιχείων,  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων,  καθώς  και  των  διαθέσιμων  χρηματικών  μέσων του  Δήμου,  έγινε  
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 και των οριζόμενων στην υπ’αριθ. 74445/29/12/2010 Απόφαση του Υπουργού  
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης,  οποιεσδήποτε  
διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής που προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ'  
αξία,  εγκρίνονται  και  καταχωρούνται  στους οικείους λογαριασμούς  κατόπιν  απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου.  Επίσης,  
τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης, που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του  
Δήμου  καταχωρούνται  στους  οικείους  λογαριασμούς  κατόπιν  αποδοχής  της  σχετικής  εκθέσεως  ελέγχου  από  το  Δημοτικό  
Συμβούλιο.
Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, έχει ενταχθεί σε μηχανογραφικό σύστημα, η βελτίωση του  
οποίου θα πρέπει να είναι διαρκής, λαμβανομένων  υπόψη των δυσκολιών εφαρμογής του.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σημειώνουμε ότι ανάλυση κατ’ είδος παγίου, ημερομηνία κτήσης κ.λ.π., υπάρχει στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων του Δήμου για  
όλα τα Περιουσιακά Στοιχεία των Εξόδων Εγκαταστάσεως και του Παγίου Ενεργητικού αυτού.
Τα Περιουσιακά Στοιχεία του Ενεργητικού του Δήμου εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2015 ως ακολούθως:
Β. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 694.983,56
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 € 244.657,51
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 € 450.326,05

Οι προσθήκες χρήσεως ανήλθαν σε € 1.205,48 και αφορούν στην προμήθεια αδειών προγράμματος Η/Υ καθώς και δαπάνες  
εκπαίδευσης προσωπικού.
Από  τον  έλεγχο  ορθότητας  υπολογισμού  των  αποσβέσεων  βάσει  των  προβλεπόμενων  εκ  του  Ν.4172/2013  συντελεστών  
απόσβεσης, διαπιστώθηκε η διενέργεια επιπλέον αποσβέσεων ποσού € 964,27, ενώ από τον έλεγχο συμφωνίας των δεδομένων  
μεταξύ  Μητρώου  Παγίων  και  Γενικής  Λογιστικής/Ισολογισμού,  εντοπίστηκε  διαφορά  €  2.360,01  στην  αξία  κτήσεως  του  
λογαριασμού 16.17 «Έξοδα αναδιοργανώσεως».
Οι ανωτέρω διαφορές, γνωστοποιήθηκαν στους αρμόδιους υπαλλήλους προς περαιτέρω διερεύνηση.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

7

ΑΔΑ: 6ΛΦΗΩΨΩ-ΙΕΒ



Γήπεδα – Οικόπεδα
Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 6.187.695,17
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 €               0,00
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 € 6.187.695,17

Το ανωτέρω κονδύλι το οποίο δεν παρουσίασε κίνηση κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, αφορά στην αξία κτήσεως  
οικοπέδων και αγροτεμαχίων του Δήμου Αλμωπίας.
Από τον έλεγχο συμφωνίας των δεδομένων μεταξύ Μητρώου Παγίων και Γενικής Λογιστικής/Ισολογισμού, εντοπίστηκε διαφορά  
€ 1.766,01 στην αξία κτήσεως του λογαριασμού 10.00 «Γήπεδα – Οικόπεδα».

Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση
Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 2.450.959,30
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 €                0,00
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 € 2.450.959,30

Στον εν λόγω λογαριασμό ο οποίος επίσης δεν εμφάνισε κίνηση στην τρέχουσα χρήση, παρακολουθούνται οι, με οποιονδήποτε  
φυσικό τρόπο, εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις γης.

Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 20.460.576,76
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 €  10.447.961,42
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 € 10.012.615,34

Το ανωτέρω κονδύλι, η αξία κτήσεως του οποίου δεν μεταβλήθηκε στη χρήση, αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες  
είναι στην κυριότητα του Δήμου Αλμωπίας. 
Από  τον  έλεγχο  ορθότητας  υπολογισμού  των  αποσβέσεων  βάσει  των  προβλεπόμενων  εκ  του  Ν.4172/2013  συντελεστών  
απόσβεσης,  διαπιστώθηκε  η  διενέργεια  περισσοτέρων  αποσβέσεων  ποσού  €  362,57,  ενώ  από  τον  έλεγχο  συμφωνίας  των  
δεδομένων μεταξύ Μητρώου Παγίων και Γενικής Λογιστικής/Ισολογισμού, εντοπίστηκαν διαφορές οι οποίες παρατίθενται στον  
κατωτέρω πίνακα:

Περιγραφή Λογαριασμού Αξία Κτήσης
Σωρευμένες  
Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο  
Υπόλοιπο

Κτίρια και τεχνικά έργα: Μητρώο Παγίων:
20.447.315,40 10.439.512,02 10.007.803,38

Γενική Λογιστική  
-Ισολογισμός: 20.460.576,76 10.447.961,42 10.012.615,34

Διαφορά      - 13.261,36        - 8.449,40         -4.811,96
Οι ανωτέρω διαφορές, γνωστοποιήθηκαν στους αρμόδιους υπαλλήλους προς περαιτέρω διερεύνηση.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 794.740,91
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 € 633.837,91
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 € 160.903,00

Το ανωτέρω κονδύλι ως προς τις αξίες κτήσεως, αναλύεται ως εξής:  
- Μηχανήματα: € 705.255,03
- Τεχνικές Εγκαταστάσεις: € 17.860,74
- Φορητά Μηχανήματα «Χειρός»: € 31.866,98
- Εργαλεία: € 13.324,98
- Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός: €   26.433,18

Σύνολο € 794.740,91
Οι  προσθήκες  της  χρήσεως  ανήλθαν  συνολικά  σε  €  18.518,08.  Από  τις  ελεγκτικές  διαδικασίες  που  διενεργήσαμε  σε  
ικανοποιητικό δείγμα εκ των ανωτέρω προσθηκών, οι οποίες έγκειτο στην επισκόπηση των εκδιδόμενων παραστατικών κτήσης  
δεόντως υπογεγραμμένων, καθώς επίσης και τη διαπίστωση τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών κτήσεως (ύπαρξη των  
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σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης, σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής κ.α.), δεν προέκυψε κάτι το  
αξιοσημείωτο.
Πλέον των ανωτέρω, διενεργήθηκε και επανυπολογισμός των αποσβέσεων των παγίων της εν λόγω κατηγορίας, βάσει του  
οποίου διαπιστώθηκε η διενέργεια περισσοτέρων αποσβέσεων ύψους € 4.853,96 εκ των προβλεπομένων από το Ν.4172/2013.  
Δεδομένου ωστόσο ότι κατά το τέλος της χρήσης πραγματοποιούνται αποσβέσεις επιχορηγήσεων σε ποσοστό 3,87% επί των  
αποσβέσεων των παγίων, η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ανέρχεται τελικώς σε € 4.666,11 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια  
εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα.

Μεταφορικά μέσα
Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 565.311,44
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 € 391.728,11
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 € 173.583,33

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει την αξία κτήσεως (όπως αυτή διαμορφώθηκε σε προηγούμενες χρήσεις) των Μεταφορικών  
Μέσων (αυτοκίνητα - φορτηγά- ρυμούλκες) ιδιοκτησίας του Δήμου Αλμωπίας,

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 1.327.904,95
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 €  1.202.115,60
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 €     125.789,35

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού, το οποίο, ως προς τις αξίες  
κτήσεως, αναλύεται ως εξής:
- Έπιπλα: € 575.942,91
- Σκεύη: € 106.116,11
- Μηχανές Γραφείου: € 134.173,22
- Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα: € 207.304,85
-Μέσα Αποθηκεύσεως και Μεταφοράς: € 21.384,30
- Επιστημονικά Όργανα: € 1.889,28
- Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών: € 103.659,53
- Λοιπός Εξοπλισμός: € 173.335,95
-Έργα τέχνης, κειμήλια και λοιπά είδη μη υποκείμενα σε απόσβεση €         4.098,80

Σύνολο € 1.327.904,95
Οι προσθήκες της χρήσεως ανήλθαν σε € 13.357,48 και αφορούν κυρίως σε προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (προμήθεια  
ανελκυστήρα) αξίας € 12.573,97 καθώς και λοιπών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (€ 783,51).
Από  τον  έλεγχο  ορθότητας  υπολογισμού  των  αποσβέσεων  βάσει  των  προβλεπόμενων  εκ  του  Ν.4172/2013  συντελεστών  
απόσβεσης, διαπιστώθηκε η διενέργεια επιπλέον αποσβέσεων (εκ των προβλεπομένων από το Ν.4172/2013) ποσού € 554,62,  
ενώ από τον έλεγχο συμφωνίας των δεδομένων μεταξύ Μητρώου Παγίων και Γενικής Λογιστικής/Ισολογισμού, εντοπίστηκαν  
σημαντικές διαφορές οι οποίες παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

Περιγραφή Λογαριασμού Αξία Κτήσης
Σωρευμένες  
Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο  
Υπόλοιπο

Έπιπλα & Λοιπός  
Εξοπλισμός:

Μητρώο  
Παγίων: 1.252.235,89 1.199.057,70 53.178,19
Γενική Λογιστική  
-Ισολογισμός: 1.327.904,95   1.202.115,60   125.789,35

Διαφορά    - 75.669,06       - 3.057,90   - 72.611,16
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές € 5.393.709,18

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε κατασκευή παγίων του Δήμου, τα οποία  ολοκληρώνονται μετά την 31/12/2015 και δεν έχει  
αρχίσει η διαδικασία διενέργειας απόσβεσής τους εντός της χρήσης. 
Παρατίθεται ανάλυση:

Περιγραφή Έργου
Υπόλοιπο  

31/12/2014
Προσθήκες  

Χρήσεως 2015
Υπόλοιπο  

31/12/2015
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Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων
Επέκταση  ΧΥΤΑ  1ης  διαχειριστικής  ενότητας  Ν.Πέλλας  (ΧΥΤΑ  
Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  υπάρχοντος  βιολογικού  
(Υποέργο1-ΕΣΠΑ-ΑΔΣ 270/09): € 0,00 254.700,00 254.700,00 (1)
Σύνολο Υποέργου € 0,00 254.700,00 254.700,00

Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων

Αναβάθμιση  του  σχολικού  κτιρίου  που  στεγάζεται  το  δημοτικό  
σχολείο Αψάλου Ν. Πέλλας (Μελ.15/09): € 47.427,48 0,00 47.427,48
Σύνολο Υποέργου € 47.427,48 0,00 47.427,48

Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Κατασκευή  αντιπλημμυρικού  αγωγού  τ.  κ.  Πιπεριάς  (ΑΔΣ  
127/13): € 7.463,94 0,00 7.463,94
Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης δ.ε. Εξ/νου τ.κ. Εξ/νου  
Μηλιάς  (βξοβα  Μηλιάς  βξ  βάλτου  Ριζοχωρίου)  Κωνστάντια  
Χρυσής  Περίκλειας  (αλώνια  &τσούκα  Λαγκαδιάς)  Νότιας  
Αρχάγγελου: € 59.093,69 0,00 59.093,69
Κατασκευή  σωληνωτών  δικτύων  άρδευσης  δ.ε.  Αριδαίας  έδρας  
δήμου, τ. κ. Ορμας, οικισμού Μοναστηρακίου, Ξιφιανής,Αλώρου,  
Πιπεριάς, Μεγαπλατάνου (ΑΔΣ 127/13): € 25.418,16 0,00 25.418,16
Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης ΔΕ Εξαπλατάνου (ΤΚ 
ΜΗΛΙΑΣ - ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ): € 5.000,00 0,00 5.000,00
Κατασκευή αρδευτικού τσιμενταύλακα στον Οικισμό Υδραίας της  
Δ.Κ. Αριδαίας (ΑΔΣ 246/12): € 4.998,47 0,00 4.998,47
Καλυψητσιμενταυλάκων ΤΚ Ξιφιανής ΤΠ2012: € 6.897,23 0,00 6.897,23
Κατασκευή  σωληνωτών  δικτύων  άρδευσης  ΔΕ  Αριδαίας  (  ΤΚ  
ΟΡΜΑΣ): € 8.695,64 0,00 8.695,64
Μελέτη  υδραυλικής  αρδευτικών  δικτύων  ΤΚ  Λουτρακίου  (ΑΔΣ  
276/12): € 0,00 107.294,09 107.294,09 (2)
Δαπάνες  κατασκευής  τεχνικών  έργων  ύδρευσης,  άρδευσης  και  
αποχέτευσης: € 103.318,61 3.975,48 0,00
Κατασκευή  αποστραγγιστικών  αγωγών  Δ.Δ.  Ξιφιανής  
(Μελ.113/05): € 36.999,01 0,00 36.999,01
Κατασκευή  τσιμενταυλάκων  Τ.Δ.  Όρμα  5.000€,  Σωσσάνδρα  
5.500€, Λυκόστομο 4.000€, Λουτράκι 5.500€ (Μελ.91/08): € 20.616,44 0,00 20.616,44
Κατασκευή  αρδευτικών  τσιμενταυλάκων  Δ.Δ.  Προμάχων  
(Τεχν.Εκθ.286/06): € 6.817,64 0,00 6.817,64
Κάλυψη  υφιστάμενου  τσιμενταύλακα  Τ.Δ.  Γαρεφείου,  
Μεγαπλατάνου, Τσάκων, Προμάχων (Μελ.41/08): € 40.000,01 0,00 40.000,01
Κατασκευή  αρδευτικού  έργου  στην  έδρα  και  οικισμό  Υδραίας  
(Μελ.12/09): € 29.238,86 0,00 29.238,86
Κατασκευή  τσιμενταυλάκων  Τ.Δ.  Προμάχοι  7.000€,  Γαρέφι  
5.000€, Δωροθέα 4.500€, Βορεινό (Μελ.92/08): € 22.052,71 0,00 22.052,71
Κατασκευή αποστραγγιστικού καναλιού Τσακώνων (Μελ.30/08): € 85.165,05 0,00 85.165,05
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα δημοτικά διαμερίσματα  
του Δήμου Αριδαίας φάση Α' υποέργο 1 Ξιφιανή αντιπλημμυρικό  

€ 84.616,38 0,00 84.616,38
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δίκτυο (αποστραγγιστική τάφρος-αποστραγγιστικός αγωγός εντός  
οικισμού) (Μελ.25/08):
Επέκταση  αρδευτικού  τσιμενταύλακα  περιοχής  Μεγαπλατάνου-
Πολυκάρπης (Μελ.37/09): € 100.832,60 0,00 100.832,60
Κατασκευή αρδευτικού τσιμενταύλακαΔ.Δ.Τσάκων (Μελ.137/05): € 13.997,84 0,00 13.997,84
Κατασκευή κλειστού αγωγού συλλογής ομβρίων κεντρικών οδών  
Κ.Γαρεφείου (Τεχν.Εκθ.19/06): € 6.982,33 0,00 6.982,33
Επέκταση σωληνωτού δικτύου στο Τ.Δ. Προμάχων (Μελ.57/08): € 13.667,71 0,00 13.667,71
Κάλυψη υφιστάμενου τσιμεντάυλακα Τ.Δ. Γαρέφι (8.000), Μεγ/νο  
(10.000),Τσάκων  (15.000),  Προμάχων  (12.000)  (Κ/ΞΙΑ  
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ Σ. - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΡΗΣ Φ.): € 35.025,94 0,00 35.025,94
Κατασκευή  κάλυψη  τσιμενταυλάκων  φρεατίων  
ομβρίωνΑριδαίας(12.000) Τσάκων (6.000) Πιπεριάς(5.000): € 15.275,82 0,00 15.275,82
Επέκταση  αρδευτικού  δικτύου  Τ.Δ.  Όρμας(12.000),  
Σωσάνδρας(14.000), Λουτρακίου(14.000) (Μελ.16/09): € 40.496,87 0,00 40.496,87
Κατασκευή  αντιπλημμυρικού  έργου-(αγωγός  όμβρίων  υδάτων  
εντός οικισμού) (Μελ.24/08): € 87.500,00 0,00 87.500,00
Κατασκευή  αρδευτικών  τσιμενταυλάκων  Δ.Δ.  Πολυκάρπης  
(Μελ.271/06): € 6.809,92 0,00 6.809,92
Κατασκευή τσιμενταύλακα Δ.Δ. Αψάλου (Μελ.203/06): € 5.903,35 0,00 5.903,35
Αντιπλημμυρικό έργο Τ.Δ.Πολυκάρπης, Σαρακηνών,  Προμάχων,  
Λουτρακίου (ΝΑΝΤΣΗ ΣΤΥΛ.ΜΑΡΙΑ): € 51.703,09 0,00 51.703,09
Κατασκευή  αποστραγγιστικών  αυλάκων  Δ.Δ.  Πιπεριάς  
(Μελ.143/06): € 1.875,96 0,00 1.875,96
Επέκταση  αρδευτικού  σωληνωτού  δικτύου  ΤΔ  Αριδαία  4.000€,  
Πιπεριά 10.000€,Τσάκοι 12.000€ (Μελ.94/08): € 18.755,16 0,00 18.755,16
Κατασκευή  τσιμενταυλάκων  Τ.Δ.  Προμάχοι  5.000€,  Γαρέφι  
4.000€, Δωροθέα 4.000€, Βορεινό 5.000€ (Μελ.51/09): € 19.798,43 0,00 19.798,43
Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Βορεινό (Μελ.143/08): € 11.610,56 0,00 11.610,56
Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Πολυκάρπη (Μελ.144/08): € 20.000,00 0,00 20.000,00
Επέκταση αρδευτικού σωληνωτού δικτύου Τ.Δ. Αριδαία 13.000€,  
Πιπεριά 14.000€, Τσάκοι 14.000€ (Μελ.52/09): € 22.656,92 0,00 22.656,92
Κατασκευή αποστραγγιστικού καναλιού Σωσάνδρας (Μελ.31/09): € 65.528,46 0,00 65.528,46
Κατασκευή σωληνωτού δικτύου στη θέση Λειβάδια - Κάτω Γαρέφι  
(Μελ.5/10): € -3.258,37 0,00 -3.258,37
Κατασκευή σωληνωτού δικτύου στη θέση ΠάπραΜοναστηρακίου  
(Μελ.009/10): € 9.965,17 0,00 9.965,17
Κατασκευή  σωληνωτού  δικτύου  στις  θέσεις  Γάβρα  (33.000€),  
Σέλιστα (25.000€), Μπρέκοβι (18.000€), Προμάχων (Μελ.14/10): € 46.406,61 0,00 46.406,61
Κατασκευή σωληνωτού δικτύου στη θέση Λειβάδια - Κάτω Γαρέφι  
(ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Π. ΔΑΜΙΑΝΟΣ): € 3.258,37 0,00 3.258,37
Κατασκευή  αντιπλημμυρικών  έργων  στο  Δ.Δ.  του  Δήμου  
Αριδαίας-Φάση Γ΄ Δ.Δ. Μεγαπλατάνου (Αγωγός ομβρίων υδάτων  
στο Δ.Δ. Μεγαπλατάνου) ΟΡΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: € 33.453,93 0,00 33.453,93
Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων ΄Εδρας& Τ.Δ.: € 30.139,43 0,00 30.139,43
Κατασκευή  τσιμενταυλάκων  ΤΔ  
Ορμας(4000,Σωσάνδρας(4000),Λυκοστόμου(17000),Λουτρακίου(
5000),Πιπεριάς(5000,Τσάκων(5000)  ΑΔΣ37/09  (ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

€ 29.196,53 0,00 29.196,53
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ):
Κατασκευή   κλειστού  αρδευτικού    δικτύου  ΑριδαίαςΑρθμελ  
128/06 ορπαρ 218/2008: € 8.751,54 0,00 8.751,54
Κατασκευή  σωληνωτού  δικτύου  στη  θέση  ΜπέλιτσαΌρμας  
ΤΠ2010 (ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ): € 23.904,16 0,00 23.904,16
Κατασκευή  σωληνωτού  δικτύου  ΤΔ  Αλώρου  (ΑΔΣ145/10)  
(ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ): € 10.693,62 0,00 10.693,62
Βελτίωση  και  επέκταση  υφισταμένου  αποχετευτικού  δικτύου  
Αλώρου: € 46.152,86 0,00 46.152,86
Δαπάνες  κατασκευής  τεχνικών  έργων  ύδρευσης,  άρδευσης  και  
αποχέτευσης € 91,00 0,00 91,00
Σύνολο Υποέργου € 1.323.567,65 111.269,57 1.327.543,13

Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων

Κατασκευή  σωληνωτού  δικτύου  Αριδαίας  στη  θέση  Σέλιστα-
Κιόλτι: € -3,00 0,00 -3,00
Κάλυψη  υφιστάμενων  τσιμενταυλάκων  εντός  οικισμού  ΤΔ  
Σαρακηνών: € 10.327,82 0,00 10.327,82
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα δ.δ. του Δήμου Αριδαίας  
- Φάση Β΄ (Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων Τ.Δ.΄Ορμας): € 89.938,43 0,00 89.938,43
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δωροθέας: € 5.539,20 0,00 5.539,20
Ανόρυξη γεώτρησης Αγάθης ΔΔ Δωροθέας: € -0,09 0,00 -0,09
Κατασκευή σωληνωτού δικτύου Αριδαίας-Υδραίας (Μελ.101/00): € 8.804,11 0,00 8.804,11
Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού Δ.Δ. Ξιφιανής (Μελ.17/04): € 11.509,25 0,00 11.509,25
Σύνολο Υποέργου € 126.115,72 0,00 126.115,72

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση
Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ  
Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  υπάρχοντος  βιολογικού  
(Υποέργο1-ΕΣΠΑ-ΑΔΣ 270/09): € 0,00 74.677,73 74.677,73 (3)
Σύνολο Υποέργου € 0,00 74.677,73 74.677,73

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της ΤΚ Μηλιάς (ΑΔΣ /13): € 10.717,73 0,00 10.717,73
Διαμόρφωση χώρου ηρώου στην Άψαλο (ΑΔΣ /13): € 7.185,29 0,00 7.185,29
Αναβάθμιση των υποδομών της πλατείας Τ.Κ. Θεοδωρακείου ΤΠ 
2013: € 0,00 18.549,73 18.549,73
Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση: € 0,00 43.049,73 0,00
Διαμόρφωση πάρκου 1ου Γυμνασίου Αριδαίας (Μελ.37/06): € 13.933,46 0,00 13.933,46
Κατασκευή κεντρικού συντριβανιού Δ.Δ Προμάχων ΤΠ 2006: € 6.883,76 0,00 6.883,76
Κατασκευή  πλατείας  Ελευθερίας  στην  Αριδαία  (Απογραφή  
Έναρξης): € 100.026,41 0,00 100.026,41
Διαμόρφωση χώρου αναψυχής Αλώρου-Πολυκάρπης-Γαρεφείου-
΄Ορμας (Μελ.51/08): € 40.661,18 0,00 40.661,18
Ανάπλαση πλατείας Χρύσας Κ/ΞΙΑ ΠΟΥΛΚΑΣ Δ. - ΠΕΤΑΛΑΣ Γ.: € 29.271,43 0,00 29.271,43
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Ανάπλαση  πλατείας  Ξιφιανής  Κ/ΞΙΑ  ΣΜΗΝΑΣ  Γ.  -  
ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ Ν.: € 71.820,23 0,00 71.820,23
Ανάπλαση  χώρων  πρασίνου  ΄Εδρας&  Υδραίας  Κ/ΞΙΑ  
ΜΠΑΚΑΡΗΣ Γ. - ΔΗΜΗΤΡΑΣ Δ.: € 16.325,35 0,00 16.325,35
15.17.11.1024 € 17.700,00 0,00 17.700,00
Πλατείες πάρκα παιδότοποι € 19.985,62 0,00 19.985,62
Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ.ΧΡΥΣΗΣ € 6.424,00 0,00 6.424,00
Σύνολο Υποέργου € 340.934,46 61.599,46 359.484,19

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση
Κατασκευή  κόμβων  Πιπεριάς  Τσάκων  Δυτικού  Περιφερειακού  
Αριδαίας ΤΠ2011: € 271.046,36 0,00 271.046,36
Ασφαλτοστρώσεις  οδών   δ.ε.  Αριδαίαςτ.κ.  Δωροθέας  ,  
Σωσανδρας,  Μεγαπλατανου  -  Μοναστηρακιου,  Πολύκαρπης,  
Ξιφιανης, Προμάχων , Βορεινο.(ΑΔΣ 127/13): € 86.372,76 752,39 87.125,15
Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδοποιίας  ΔΕ  Αριδαίας  (ΒΙΠΕ  
ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΥΔΡΑΙΑ)  ΤΟ 2014: € 14.768,54 0,00 14.768,54
Ασφαλτοστρώσεις  οδών  δ.ε.  Εξαπλατανουτ.κ.  Θηριοπετρας,  
Θεοδωρακιου, Αρχαγγελου, Εξαπλατανου, Φιλωτειας, Φουστανης  
,  Μηλιας  (περιφερειακός  Μηλιάς  -  Εξαπλατανου)  ,  Νοτιας  
ΤΠ2013: € 47.110,93 12.475,37 59.586,30
Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδοποιίας  ΤΚ  ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 
-ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΠ2014: € 8.656,15 0,00 8.656,15
Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδοποιίας   ΤΚ  ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ  
ΤΠ2014: € 10.410,72 0,00 10.410,72
Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδοποιίας ΤΚ ΤΣΑΚΩΝ ΤΠ2014: € 8.695,48 0,00 8.695,48
Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδοποιίας  ΤΚ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΤΠ2014: € 8.378,00 0,00 8.378,00
Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδοποιίας Λυκοστόμου ΑΔΣ /14: € 8.678,63 0,00 8.678,63
Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδοποιίας  ΤΚ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΤΠ2014: € 7.250,19 0,00 7.250,19
Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδοποιίας  ΤΚ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ  
ΤΠ2014: € 8.671,50 0,00 8.671,50
Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδοποιίας   ΤΚ  ΠΡΟΜΑΧΩΝ 
ΤΠ2014: € 20.365,77 0,00 20.365,77
Ασφαλτοστρώσεις της ΔΕ Αριδαίας (ΑΔΣ 8/2015): € 0,00 28.966,50 28.966,50
Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Δωροθέας,Οικ. Αγάθης ΤΠ2015: € 0,00 4.967,72 4.967,72
Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση: € 0,00 60.925,63 0,00
Κάθετη σήμανση έδρας και ΤΔ (Μελ.153/07): € 24.885,28 0,00 24.885,28
Ασφαλτόστρωση  ενδοδημοτικής  οδοποιϊας  Σαρακηνών  
(Μελ.70/00) (Απογραφή Έναρξης): € 8.804,11 0,00 8.804,11
Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Νεοχωρίου (Μελ.35/08): € 106.798,93 0,00 106.798,93
Ολοκλήρωση  έργων  ανάπλασης  οδών  εντός  οικισμού  Δ.Δ.  
Νεοχωρίου& Δ.Δ. Βορεινού (Μελ.23/08): € 39.894,95 0,00 39.894,95
Αναπλάσεις οδών Αριδαίας: € 39.322,78 0,00 39.322,78
Ενδοδημοτική οδοποιϊα Δ.Δ.Σωσάνδρας (Μελ.145/00): € 10.388,85 0,00 10.388,85
Ενδοδημοτική οδοποιϊα (τμήμα Χρύσας -Τσάκων) (Μελ.35/00): € 76.184,89 0,00 76.184,89
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Ολοκλήρωση έργων  ανάπλασης  οδών  εντός  οικισμού  Βορεινού  
(ΤΟΜΗ Ο.Ε.): € 38.807,83 0,00 38.807,83
Οδοποιϊα Αριδαίας (Δ.Δ. Αψάλου) (Μελ.34/99): € 11.175,63 0,00 11.175,63
Διαμόρφωση  κύριας  εισόδου  Αριδαίας  (Ξενιτίδης)  (Κ/ΞΙΑ  
ΝΑΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ): € 69.128,42 0,00 69.128,42
Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων: € 17.409,25 0,00 17.409,25
Κάθετη  Σήμανση  Έδρας  Δήμου  &  ΤΔ  (ΜΟΣΧΑΚΗΣ  ΒΑΣ.  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ): € 14.966,52 0,00 14.966,52
Διάνοιξη  δρόμου  πίσω  από  το  Ειδικό  Σχολείο  Αριδαίας  
(Μελ.181/02): € 9.783,97 0,00 9.783,97
Ανάπλαση οδών Αλώρου (Μελ.94/09): € 9.992,91 0,00 9.992,91
Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. (Μελ.42/08): € 90.196,74 0,00 90.196,74
Διαμόρφωση  εισόδου  στο  δρόμο  Αψάλου-Αριδαίας  (κόμβος)  
(Μελ.109/03): € 5.998,53 0,00 5.998,53
Ασφαλτοστρώσεις έδρας Δήμου (Μελ.37/08): € 45.241,28 0,00 45.241,28
Ασφαλτόστρωση  αγροτικού  δρόμου  περιοχή  'Μπράνκα"  Τ.Δ.  
Σαρακηνών (Μελ.109/09): € 20.176,10 0,00 20.176,10
Ασφαλτόστρωση από Γραμμή έως παλαιό επαρχιακό δρόμο (ΤΔ  
Αψάλου) (Μελ.54/10): € 9.993,81 0,00 9.993,81
Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων έδρας Δήμου και ΤΔ, ΜΕΛ79/2008: € 20.781,79 0,00 20.781,79
Σύνολο Υποέργου € 1.170.337,60 108.087,61 1.217.499,58

Πεζοδρόμια υπό εκτέλεση
Ανάπλαση κεντρικού πεζοδρομίου (Λεωφόρος Κύπρου Αριδαίας)  
(Μελ.113/00): € 41.085,84 0,00 41.085,84
Αποπεράτωση  πεζοδρομίων  και  φωτισμός  κεντρικών  δρόμων  
Δωροθέας (Μελ.25/00): € 10.191,46 0,00 10.191,46

Ανάπλαση εισόδου οικισμού Υδραίας (Μελ.19/08): € 86.710,11 0,00 86.710,11
Ολοκλήρωση  κρασπέδωσης  κεντρικού  δρόμου  Νεοχωρίου  
(Μελ.159/03): € 11.612,41 0,00 11.612,41
Σύνολο Υποέργου € 149.599,82 0,00 149.599,82

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση: € 11.703,49 9.782,26 0,00

Καλλωπιστικός φωτισμός (Μελ.32/06): € 40.633,07 0,00 40.633,07

Καλλωπιστικός φωτισμός Αριδαίας (Μελ.152/05): € 41.791,88 0,00 41.791,88
Επεκτάσεις  Φ.Ο.Π.  και  παραλλαγές  δικτύου  Φ.Ο.Π.  έδρας  και  
τοπικών διαμερισμάτων έτους 2010: € 16.181,07 0,00 16.181,07
Σύνολο Υποέργου € 110.309,51 9.782,26 98.606,02

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
Αρδευτικό δίκτυο στο Δ.Δ. Γαρεφείου (Μελ.215/04): € 17.546,61 0,00 17.546,61

Κατασκευή αντιπλημμυρικών  Έδρας & ΤΔ ΤΠ2010: € 34.761,18 0,00 34.761,18
Αγωγός  συλλογής  ομβρίων  υδάτων  στο  Δ.Δ.  Ξιφιανής  
(Μελ.174/04): € 11.994,27 0,00 11.994,27
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Σύνολο Υποέργου € 64.302,06 0,00 64.302,06

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση

Κατασκευή γεμιστηρίων  (ΤΚ Περίκλειας) ΤΠ2014: € 3.975,48 0,00 0,00

Κατασκευή γεμιστηρίων  (ΤΚ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ) ΤΠ2014: € 3.997,99 0,00 3.997,99
Κατασκευή τοιχείου και  επικάλυψη τσιμενταύλακα πλησίον  των  
κοιμητηρίων τκΟρμας (ΑΔΣ 127/13): € 8.263,03 0,00 8.263,03

Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων ΔΕ Αριδαίας ΤΠ2015: € 0,00 20.100,00 20.100,00

Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων ΔΕ Εξαπλατάνου ΤΠ2015: € 0,00 12.300,00 12.300,00

Λοιπές εγκαταστάσεις  κοινής χρήσεως υπό εκτέλεση: € 0,00 32.400,00 0,00

Διαμόρφωση αποδυτηρίων στο γήπεδο Αψάλου (Μελ.115/07): € 82.783,59 0,00 82.783,59
Διαμόρφωση κοινού αύλειου χώρου 2-3 Δ.Σ.,2-3 Ν/Γ και Ειδικού  
Σχολείου: € 12.586,90 0,00 12.586,90

Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείων Δ.Δ.Γαρεφείου (Μελ.94/05): € 5.939,68 0,00 5.939,68

Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου στο Δήμο Αριδαίας: € 912.975,58 0,00 912.975,58
Ανάπλαση  περιβάλλοντος  χώρου  Ηρώου  Πεσόντων  Αριδαίας  
(Μελ.133/04): € 5.405,09 0,00 5.405,09
Οικοτουριστική  προσέγγιση  της  ορεινής  ζώνης  του  Βόρα  στην  
περιοχή του Δήμου Αριδαίας (΄Εργαοικοτουριστικής ανάπτυξης): € 221.480,94 0,00 221.480,94

Κατασκευή ποτίστρων Βορεινού και Λουτρακίου: € 6.382,99 0,00 6.382,99
Κατασκευή  περίφραξης  στο  περίπτερο  ενημέρωσης  στο  Τ.Δ.  
Λουτρακίου (Μελ.138/09): € 33.485,35 0,00 33.485,35

Κατασκευή θέσης γεμίσματος βυτίων (Μελ.144/09): € 10.152,96 0,00 10.152,96
Ανάδειξη  ολοκλήρωση  αρχιτεκτονικών  και  πολεοδομικών  
στοιχείων παραδοσιακού οικισμού Γαρεφείου: € 84.490,91 0,00 84.490,91

Κατασκευή διαδρόμων στα Νεκροταφεία Αριδαίας: € 8.744,30 0,00 8.744,30
Επέκταση  ΧΥΤΑ  1ης  διαχειριστικής  ενότητας  Ν.Πέλλας  (ΧΥΤΑ  
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονσμός υπάρχοντος βιολογικού: € 80.611,04 0,00 80.611,04

Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείων στην Άψαλο: € 10.175,31 0,00 10.175,31
Σύνολο Υποέργου € 1.491.451,14 64.800,00 1.519.875,66

M  ελέτες και έρευνες για κατασκευές, επέκταση, ή συμπλήρωση κτιρίων  
Γεωτεχνική  μελέτη  για  την  κατ  έκταση  προσθήκη  στο  ΓΕΛ  
Αριδαίας (ΑΔΣ 243/13): € 0,00 8.500,00 0,00
Mελέτες  και  έρευνες  για  κατασκευές,  επέκταση,  ή  συμπλήρωση  
κτιρίων: € 8.500,00 31.610,26 0,00
Σύνολο Υποέργου € 8.500,00 40.110,26 0,00

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές, επέκταση ή συμπλήρωση λοιπών, πλήν κτιρίων έργων
Γεωτεχνική  γεωλογική  μελέτη  διευθέτησης  ρεμάτων  στο  
Δ.Αλμωπίας (ΑΔΣ 69/12) € 6.948,29 0,00 6.948,29
Σύνολο Υποέργου € 6.948,29 0,00 6.948,29

Ειδικές δαπάνες

Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από  τη ρυμοτομία: € 24.852,29 0,00 24.852,29
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Λοιπές ειδικές δαπάνες: € 64.270,19 57.807,02 86.418,65 (4)
Επέκταση  ΧΥΤΑ  1ης  διαχειριστικής  ενότητας  Ν.Πέλλας  (ΧΥΤΑ  
Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  υπάρχοντος  βιολογικού-
αρχαιολογία (Υποέργο4-ΕΣΠΑ-ΑΔΣ 270/09): € 0,00 35.658,56 35.658,56
Σύνολο Υποέργου € 89.122,48 93.465,58 146.929,50

Γενικό Σύνολο € 4.928.616,21 818.492,47 5.393.709,18
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι κατά την παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκε μεταφορά κόστους έργων υπό εκτέλεση ποσού €  
12.908,97 που περιλαμβάνονταν στο λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», σε αντίστοιχους  
λογαριασμούς παγίων στοιχείων του Δήμου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Η ανωτέρω μεταφορά έγινε με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, δεδομένου ότι παρέχεται αυτή η δυνατότητα  
βάσει  του  άρθρου  74  του N.  3669/08  (ΦΕΚ 116  Α/18-6-2008)  «Κύρωση της  κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας  κατασκευής  
δημόσιων έργων», σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η έλευση διαστήματος τουλάχιστον 15 μηνών μεταξύ φυσικής ολοκλήρωσης  
έργου και έκδοσης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
Όσον αφορά στις προσθήκες χρήσεως, παρατίθενται οι κάτωθι πληροφορίες:
Χορήγηση προκαταβολής για το έργο «Επέκταση ΧΥΤΑ Αλμωπίας και εκσυγχρονισμός υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού» το  
οποίο ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. βάσει της υπ΄ αριθμ. 270/09 απόφασης του Δημοτικού  
Συμβουλίου.
Αφορά στην αξία των τιμολογίων 54 & 55 του προμηθευτή Πετρίδη Ιωάννη,  για το έργο  «Μελέτη υδραυλικής αρδευτικών  
δικτύων ΤΚ Λουτρακίου»  τα οποία εκδόθηκαν σε προηγούμενη χρήση. Η εν λόγω εγγραφή στο λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις  
υπό  εκτέλεση»  κατά  τη  διάρκεια  της  τρέχουσας  χρήσης,  πραγματοποιήθηκε  για  λόγους  τακτοποιήσεως  και  ορθότερης  
απεικόνισης στα βιβλία του Δήμου.

Αφορά στην τιμολογηθείσα αξία εργασιών της 1ης  εντολής πληρωμής – πίστωσης λογαριασμού του έργου  «Επέκταση ΧΥΤΑ  
Αλμωπίας και εκσυγχρονισμός υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού».

Αφορά στην τιμολογηθείσα αξία εργασιών του 3ου λογαριασμού του έργου  «Μελέτη υδραυλικής αρδευτικών δικτύων ΤΚ  
Σωσάνδρας» αξίας                             € 22.148,46 καθώς και κόστος μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα της ΙΖ’ Εφορείας  
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στα πλαίσια του έργου  «Επέκταση ΧΥΤΑ Αλμωπίας και εκσυγχρονισμός  
υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού» συνολικής αξίας € 35.658,56.

Σημειώνουμε ότι δεν έχουμε λάβει απαντητική επιστολή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με τα έργα που  
έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  της  κλειόμενης  χρήσεως,  καθώς  και  αυτά  που  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  κατά την  31/12/2015,  και  
συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ακριβές ύψος αυτών που απεικονίζονται στη Γενική Λογιστική.

Σημειώνονται επίσης τα εξής:
Στους λογαριασμούς "Γήπεδα - Οικόπεδα", "Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση", και "Κτίρια και τεχνικά  
έργα",  περιλαμβάνεται  και  η  απογραφή  των ακινήτων  που  αποτιμήθηκαν  με  λογιστικό  ισότιμο  €  0,01  (αξία  μνείας)  κατά  
τεμάχιο,  λόγω  μη  ολοκληρώσεως  της  μεταγραφής  τους  στη  μερίδα  του  Δήμου.  Οποιεσδήποτε  αποκλίσεις  στα  παραπάνω  
κονδύλια που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου, θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  
περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ 315/1999. 

Οι κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του Δήμου, καθώς και το περιεχόμενο τους δεν είναι ασφαλισμένες για τον  
κίνδυνο πυρός.

Τα παραπάνω αναφέρονται αμφότερα ως θέματα έμφασης στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη  
χρήση 2015.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι εντός της χρήσεως 2015 δεν υπήρξαν δωρεές παγίων προς το Δήμο.
Πάγιες Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσεως
Αξία Κτήσης 31/12/2015 € 15.521.568,88
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 € 8.578.886,16
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2015 € 6.942.682,72

Οι προσθήκες της χρήσεως ανήλθαν συνολικά σε € 11.703,49 και αφορούν σε εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως.
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Από τον έλεγχο προέκυψε ότι διενεργήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις εκ των προβλεπόμενων ποσού € 276,85 το ύψος των οποίων  
κρίθηκε ασήμαντο από τον έλεγχο, ενώ οι παρατηρηθείσες διαφορές στις αξίες του Μητρώου Παγίων και της Γενικής  
Λογιστικής/Ισολογισμού παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

Περιγραφή Λογαριασμού Αξία Κτήσης
Σωρευμένες  
Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο  
Υπόλοιπο

Πάγιες Εγκαταστάσεις  
Κοινής Χρήσεως:

Μητρώο  
Παγίων: 15.497.086,39 8.575.155,65 6.921.930,74
Γενική  
Λογιστική  
-Ισολογισμός: 15.521.568,88 8.578.886,16 6.942.682,72

Διαφορά   - 24.482,49    - 3.730,51 - 20.751,98
ΙΙΙ. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης € 3.797.537,07
Ο λογαριασμός του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» αξίας κτήσεως ποσού € 3.797.537,07, αναλύεται ως κάτωθι:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ποσοστό

Συμμετοχής
Αξία κτήσεως

Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.: 10,38% € 35.216,00

Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχών – Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.: - € (35.216,00)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αριδαίας: 100% € 80.704,33

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αριδαίας: 100% € 5.869,41

Λουτρά  Λουτρακίου  Μονομετοχική  Δημοτική  Ανώνυμη  Εταιρεία  Αξιοποίησης  
Δημοτικών Ακινήτων: 100% € 3.681.000,00

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εξαπλατάνου: 100% € 29.347,05

Λαϊκής βάσης και λοιπές συμμετοχές: - €           616,28

Σύνολο € 3.797.537,07

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 315/1999 οι συμμετοχές στις δημοτικές επιχειρήσεις αποτιμώνται στην αξία κτήσεως, ενώ οι  
συμμετοχές στις Ανώνυμες Εταιρείες αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταία νόμιμα  
συνταγμένο ισολογισμό.
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
Κατά την παρούσα χρήση δεν έγινε αποτίμηση της συμμετοχής στην  «Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.»  στην τρέχουσα αξία της η  
οποία, όπως προκύπτει από τον τελευταία νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό χρήσεως 2015 της εν λόγω εταιρείας - οι οικονομικές  
καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή - ανέρχεται στο ποσό των  € 68.947,60,  με συνέπεια ο  
λογαριασμός «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2015, να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 

Η  αποτίμηση  των  συμμετοχών  του  Δήμου  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  Αλμωπίας  (πρώην  Δ.Ε.Υ.Α.  Αριδαίας  και  πρώην  Δ.Ε.Υ.Α.  
Εξαπλατάνου)  και  στη  Δημοτική  Κοινωφελή  Επιχείρηση  έγινε  στην  αξία  κτήσεώς  αυτών,  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  
315/1999.

Η τρέχουσα αξία της εταιρείας «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών  
Ακινήτων» κατά την 31/12/2015, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο και δημοσιευμένο Ισολογισμό και αφού  
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ανέρχεται στο ποσό € 3.966.958,21. Δεδομένου ότι η  
αποτίμηση της συμμετοχής έγινε στην αξία κτήσεως και όχι στην τρέχουσα αξία της, έχει ως συνέπεια ο λογαριασμός  
«Τίτλοι πάγιας επένδυσης» καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2015, να εμφανίζονται μειωμένα κατά  
285.958,21.
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Δεν μας δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες για τη φύση και προέλευση για του εξ απογραφής ποσού συμμετοχής € 616,28.
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις € 14.024,59

Ο  λογαριασμός  του  Ενεργητικού  «Λοιπές  μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις»,  αφορά  απαιτήσεις  από  βεβαιώσεις  Χρηματικών  
Καταλόγων, οι οποίες είναι απαιτητές μετά την 31/12/2016.
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις

Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών € 2.902.973,34
Αφορά στις απαιτήσεις του Δήμου από πελάτες κατά την 31/12/2015, που είχαν βεβαιωθεί και δεν είχαν εισπραχθεί την ως άνω  
ημερομηνία.  Από τον  έλεγχο  συμφωνίας  των δεδομένων  Γενικής  Λογιστικής  και  Δημοσίου Λογιστικού,  αναφορικά με  τους  
λογαριασμούς απαιτήσεων 30.00, 30.12 και 18.13 προέκυψαν οι παρακάτω αποκλίσεις:

Λογαριασμός
Γενική  

Λογιστική
Δημόσιο  

Λογιστικό

30.00 Απαιτήσεις από Ιδιώτες € 2.780.495,53 € 2.914.960,50

30.12 Απαιτήσεις από Δημόσιες Επιχειρήσεις € 122.477,81 € 0,00

Σύνολο Απαιτήσεων από Πώληση Αγαθών και Υπηρεσιών € 2.902.973,34 € 2.914.960,5

18.13 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις €      14.024,59 €               0,00

Γενικό Σύνολο € 2.916.997,93 € 2.914.960,50

Συνιστούμε την περαιτέρω διερεύνηση των παραπάνω διαφορών από την Οικονομική Υπηρεσία και την τακτοποίηση  
αυτών τη χρήση 2016. Επιπλέον, συνιστούμε τη διερεύνηση της διαφοράς ποσού € 19.745,04 που εμφανίζεται στα δεδομένα του  

Δημόσιου Λογιστικού 31ης Δεκεμβρίου 2014 με αυτά της 1ης Ιανουαρίου 2015 αφού το υπόλοιπο απαιτήσεων την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε 2.801.734,52 ενώ της 1ης Ιανουαρίου 2015 σε € 2.781.989,48.
Στο  λογαριασμό  του  Ενεργητικού  Δ.ΙΙ.1.  «Απαιτήσεις  από  πώληση  αγαθών  και  υπηρεσιών»  ποσού  €  2.902.973,34  
περιλαμβάνονται  και  απαιτήσεις  από  προηγούμενες  χρήσεις  συνολικού  ποσού  €  1.876.458,87  των  οποίων  η  είσπραξη  
καθυστερεί επί μακρόν. Πρόκειται για απαιτήσεις από χρηματικούς καταλόγους οι οποίοι είχαν βεβαιωθεί έως τις 31/12/2014  
και παραμένουν ανείσπραχτοι  έως τις 6 Οκτωβρίου 2017.  Δεν έχει σχηματιστεί  σχετική ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη 
ζημιών  από  τη  μη  ρευστοποίηση  των  απαιτήσεων  αυτών.  Λόγω  του  μη  σχηματισμού  της  πρόβλεψης  αυτής,  η  αξία  των  
απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά  € 1.876.458,87  και τα  
αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 376.458,87  και                    € 1.500.000,00  
αντίστοιχα.
Η  παρατήρηση  αυτή  αναφέρεται  στη  συνοπτική  Έκθεση  Ελέγχου  που  χορηγήσαμε  για  τη  χρήση  2015,  ως  θέμα  
επιφύλαξης στη γνώμη μας. 
Στα πλαίσια διενέργειας του ελέγχου μας, αποστείλαμε βεβαιωτικές επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπου σε είκοσι τέσσερις (24)  
πελάτες του Δήμου Αλμωπίας, συνολικής αξίας € 996.042,08, καλύπτοντας ποσοστό 34,17% του συνόλου των απαιτήσεων του  
Δημοσίου  Λογιστικού.  Μέχρι  την  ολοκλήρωση του  ελέγχου,  είχαμε  λάβει  απαντήσεις  από  τρείς  (3)  πελάτες  του  Δήμου,  το  
υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε € 141.019,67 (ποσοστό 14,16%). Από την μελέτη των απαντήσεων προέκυψε ότι, η απαίτηση  
του Δήμου προς τον κ. Σταύρο Τουφεγγόπουλο του Ιωάννη (επιβεβαιωτική επιστολή Αρ. Πρωτ. 27794-19/10/2016) συνολικού  
ύψους                             € 120.545,00 η οποία είχε καταλογιστεί στον ίδιο από τη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης  
Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας το έτος 2012 φέροντας την ιδιότητα του Δημάρχου του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου,  δεν  
υφίσταται,  δεδομένου  ότι  με  την  υπ’  αριθμ.  3730/2014  αμετάκλητη  απόφαση  του  Δικαστηρίου,  απαλλάχθηκε  από  τον  
καταλογισμό  του  παραπάνω ποσού.  Συνιστούμε  τη  διενέργεια  εγγραφής  διαγραφής  της  ανωτέρω  απαίτησης  σε  βάρος  των  
αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις και Χρεώστες € 239.517,49
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Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

- Απαιτήσεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς: € 76,02 (1)
-  Αναλήψεις  από  τράπεζες  με  δικαστικές  αποφάσεις  πιστωτών  του  
Δήμου:

€ 238.147,86
(2)

-  Διαφορά όψεως ΕΤΕ με λογιστικό υπόλοιπο: €     1.293,61 (3)
Σύνολο € 239.517,49

Αφορά απαίτηση από το ΙΚΑ λόγω λανθασμένου υπολογισμού κρατήσεων μισθοδοσίας 2014 και εξόφλησης αυτών. 
Αφορά ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου βάσει δικαστικών αποφάσεων υπέρ διαφόρων πιστωτών του Δήμου  

Αλμωπίας.
Αφορά σε εξ απογραφής διαφορά τραπεζικού λογαριασμού όψεως με λογιστικό υπόλοιπο λόγω λανθασμένης σύνταξης  
μισθοδοτικών καταστάσεων χρήσης 2014.

Χρεώστες Διάφοροι € 151.911,30

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

- Προκαταβολές προσωπικού: € 49.931,44 (1)
- Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι: € 5.287,54 (2)
-  (Εισπρακτέα) Έξοδα που έγιναν για λογαριασμό τρίτων: € 3,04
- Απαιτήσεις από εκκαθάριση Δ.Ε.Η.: € 63.185,73 (3)
- Απαιτήσεις από Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας (δάνεια): € 33.204,81 (4)
-  Απαίτηση  από  πληρωμή  φόρου  για  λογαριασμό  τρίτου  (διπλή  
πληρωμή)

€
       298,74 (5)

Σύνολο € 151.911,30
Αφορά την προκαταβολή μισθοδοσίας των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Αλμωπίας, για το α’ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου  
2016.
Αφορά απαίτηση από παρακρατημένο φόρο τόκων έτους 2015.

Αφορά σε εξ απογραφής απαίτηση από τη Δ.Ε.Η. λόγω διαφοράς χρεώσεων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος  
Απριλίου 2009. Δεδομένου ότι η εν λόγω απαίτηση δεν έχει εισπραχτεί έως την ημερομηνία του ελέγχου μας, κρίνεται  
επισφαλής και θα έπρεπε να διενεργηθεί σχετική ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση  
της. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από χρεώστες διάφορους, τα Ίδια  
Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα Χρήσης, εμφανίζονται αυξημένα κατά                         € 63.185,73. 
Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη χρήση 2015, ως θέμα  
επιφύλαξης στη γνώμη μας. 

Αφορά σε εξ απογραφής απαίτηση από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας, λόγω εξοφλήσεως των δανείων του, για τα οποία  
ο Δήμος έφερε την ιδιότητα του εγγυητή. Η εν λόγω απαίτηση δεν έχει εισπραχτεί έως την ημερομηνία του ελέγχου μας.

Αφορά σε εξ απογραφής απαίτηση από διπλή πληρωμή «Φόρου Εργολάβων» μέσω του Τ.Π.Δ..Η εν λόγω απαίτηση δεν  
έχει εισπραχτεί έως την ημερομηνία του ελέγχου μας.

ΙV. Διαθέσιμα € 2.776.539,70
Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

- Ταμείο € 270,75
- Τράπεζα Alpha (873 00 2001000329): € 30.038,10
- Τράπεζα Alpha (873002001000812): € 408,15
- Τράπεζα Alpha (873 00 2001000871): € 39.699,98
- Τράπεζα Alpha (873 00 2001000900): € 12.417,02
- Τράπεζα Ελλάδος (1809600880018014): € 137.926,93
- Τράπεζα Ελλάδος (1813630880014011): € 887,39
- Τράπεζα Ελλάδος (1812600880100011): € 6.977,73
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- Τράπεζα Ελλάδος (3112101980108011): € 20,04
- Τράπεζα Ελλάδος (181463088003517): € 143.773,34
- Τράπεζα Ελλάδος (1814630880023016): € 82.197,60
- Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (319/540201-81): € 2.139.797,34
- Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (319/540202-64): € 170.614,34
- Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (319/52101-94): € 11.461,95
- Τ.Π. & Δ. (3409700010003305017055901): €             49,04

Σύνολο € 2.776.539,70
Στα πλαίσια διενέργειας του ελέγχου μας, την 6η Οκτωβρίου 2017, διενεργήθηκε αιφνιδιαστική καταμέτρηση των μετρητών που  
φυλάσσονταν  στο    Χρηματοκιβώτιο  του  Δήμου,  βάσει  του  οποίου  συντάχτηκε  «Πρωτόκολλο  Καταμέτρησης  Ταμείου».  Η  
συμφωνία των καταμετρηθέντων, συνολικού ύψους € 957,20, πραγματοποιήθηκε με τα δεδομένα του Ισοζυγίου του λογαριασμού  
38.00  «Ταμείο»  της Γενικής Λογιστικής,  από την οποία  προέκυψε πλεόνασμα αξίας  € 37,90.  Συνιστούμε  στους  αρμόδιους  
υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας, την περαιτέρω διερεύνηση και τακτοποίηση της εν λόγω διαφοράς.

Αναφέρεται ότι διενεργήθηκε συμφωνία μεταξύ των υπολοίπων των  λογαριασμών όψεως της 31/12/2015 με τα αντίστοιχα  
υπόλοιπα των extraits των δύο εκ των τριών ανωτέρω τραπεζών (πλην του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων),  
καθώς και με τις απαντητικές επιστολές αυτών και δεν προέκυψε κάτι το αξιοσημείωτο.

Τονίζουμε την χρησιμότητα της, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συμφωνίας του λογαριασμού καταθέσεων με τα αντίστοιχα  
extraits τραπεζών, καθώς και της σύνταξης – σε ημερήσια βάση -  πρωτοκόλλου καταμέτρησης ταμείου από τον ταμία  
και δύο υπαλλήλους του Δήμου και τη συμφωνία του με το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείου, για την  
αποφυγή τυχόν διαχειριστικών ανωμαλιών, τη λήψη χρήσιμων πληροφοριών και τον έγκαιρο εντοπισμό των διαφορών.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενων χρήσεων € 274.739,04

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε εισπρακτέα έσοδα χρήσεως (και συνεπώς θα έπρεπε να εμφανίζονται στο κονδύλι του  
Ενεργητικού  Ε.2  «Έσοδα  χρήσεως  εισπραχτέα»  αντί  του  ανωτέρω  λογαριασμού)  από  την  ενοικίαση  του  Δημοτικού  
Καταστήματος Όρμας ποσού € 6.933,20 καθώς και έσοδα από τέλη και δικαιώματα από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ποσού € 267.805,84,  
κατά την 31/12/2015. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι τα παραπάνω έσοδα εισπράχθηκαν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια  
της επόμενης χρήσης.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

Κεφάλαιο € 11.949.453,58
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τα ίδια κεφάλαια του Δήμου είναι σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.108 περ. 7 του ΠΔ. 315/99 η  
διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και της συνολικής αξίας των Υποχρεώσεων, όπως αυτά  
προέκυψαν κατά την Απογραφή Ενάρξεως του Δήμου την 1/1/2011, τα οποία ανέρχονταν σε € 17.122.965,84.
Σημειώνεται ότι, κατά την παρούσα χρήση, διενεργήθηκε εγγραφή συμψηφισμού σωρευμένων ζημιών απογραφής έναρξης του  
Δήμου (1/1/2011) ύψους € 5.173.512,26  με αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού «Κεφάλαιο», εγγραφή η οποία τελεί υπό την  
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται ως θέμα έμφασης στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη χρήση 2015. 
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων – Δωρεές παγίων

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων € 2.290.896,90
Το ανωτέρω κονδύλι, το οποίο δε μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, αφορά, σύμφωνα με τις εκθέσεις  
ελέγχων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προηγούμενων χρήσεων, αποθεματικά από αναπροσαρμογή (Δημοτικής Επιχειρήσεως  
Λουτρών – Λουτρακίου), όπως προέκυψαν από την απογραφή έναρξης του Δήμου Αλμωπίας της 1/1/2011.

Δωρεές Παγίων € 893.438,79
Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

- Οικόπεδο τ.μ.675 (Αρ.Οικ./Τεμ.409): € 80.000,46
- Οικόπεδο τ.μ.3.421 (Αρ.Οικ./Τεμ.488): € 761.735,87
- Οικόπεδο Νηπιαγωγείου (τ.μ.2.660): € 2.106,72
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- Αρδευτικός αύλακας Αριδαίας (τμήμα αριθμού 554/108,00τ.μ.): € 108,00
- Λεωφορείο Renault pdmnl5 (ΚΗΙ 1684): € 48.020,39
- Φορτηγό Mercedes 809 (ΚΗΙ 1683): € 1.467,35

Σύνολο € 893.438,79
Ο εν λόγω λογαριασμός ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος κατά τη διάρκεια της χρήσης, αφορά σε αποθεματικά από δωρεάν  
παραχώρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων Σύμφωνα με την έκθεση του προηγούμενου ελεγκτή, λόγω πλήρους αποσβέσεως  
των μεταφορικών μέσων, θα πρέπει να μεταφερθεί στα έσοδα ποσό                       € 49.487,74. Το γεγονός αυτό έχει ως  
αποτέλεσμα τα Ίδια κεφάλαια του Δήμου να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα.

Επιχορηγήσεις επενδύσεων € 22.596.834,09
Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή Λογαριασμού
Υπόλοιπο  

31/12/2014
Κίνηση Περιόδου  

Χρέωση
Κίνηση Περιόδου  

Πίστωση
Υπόλοιπο  

31/12/2015
Eπιχορηγήσεις μέσω Tακτικού  
Kρατικού Προϋπολογισμού
Επιχορηγήσεις μέσω Τακτικού Κρατικού  
Προϋπολογισμού: € 2.488,30 0,00 0,00 2.488,30
Eπιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή  και  
συντήρηση κτιρίων: € 1.928.649,17 16.572,84 0,00 1.912.076,33
Eπιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων: € 290.338,00 0,00 0,00 290.338,00
Eπιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς: € 1.280,69 280,68 0,00 1.000,01
Μερικό Σύνολο € 2.222.756,16 16.853,52 0,00 2.205.902,64

Eπιχορηγήσεις μέσω προγράμματος  
Δημοσίων Eπενδύσεων
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το  
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  
(Σ.Α.Τ.Α.): € 1.655.990,23 287.803,68 504.131,71 1.872.318,26
Eπιχορηγήσεις του ειδικού προγράμματος  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΕΠΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ  
άρθρο 13 Ν.2539/97): € 2.121.936,00 99.502,84 0,00 2.022.433,16
Eπιχορηγήσεις από ΣΑΤΑ: € 1.424.455,01 62.210,04 0,00 1.362.244,97
Επιχορηγήσεις από "ΕΛΛΑΔΑ 2004": € 938.981,62 2.993,52 0,00 935.988,10
Eπιχορηγήσεις από ΣΑΤΑ: € 1.267.460,65 54.186,24 0,00 1.213.274,41
Eπιχορηγήσεις από ΣΑΤΑ: € 443.180,16 8.534,52 0,00 434.645,64
Λοιπά ειδικά προγράμματα: € 1.382.027,42 74.883,63 64.000,00 1.371.143,79
Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ: € 0,00 0,00 594.580,00 594.580,00
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα  
«ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρα 6-12 ν.3274/2004): € 3.244.270,20 102.649,32 0,00 3.141.620,88
Μερικό Σύνολο € 12.478.301,29 692.763,79 1.162.711,71 12.948.249,21

Eπιχορηγήσεις άλλων ΟΤΑ,  
Oργανισμών ή ειδικών λογαριασμών
Eπιχορηγήσεις άλλων ΟΤΑ, Oργανισμών  
ή ειδικών λογαριασμών: € 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
Μερικό Σύνολο € 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
EπιχορηγήσειςEυρωπαϊκής Ένωσης  
(EΕ)
Eπιχορηγήσεις προγράμματος Leader: € 183.227,57 12.428,04 0,00 170.799,53
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Eπιχορηγήσεις προγράμματος Intereg: € 211.464,42 0,00 0,00 211.464,42
Eπιχορηγήσεις προγράμματος ΕΣΠΑ: € 261.505,38 67.285,69 41.134,80 235.354,49
Μερικό Σύνολο € 656.197,37 79.713,73 41.134,80 617.618,44

Eπιχορηγήσεις Δημοσίων Eπενδύσεων  
από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης  
(ΟΣΚ)
Eπιχορηγήσεις Δημοσίων Eπενδύσεων  
από το πρόγαμμα Σχολικής Στέγης (ΟΣΚ): € 33.507,00 0,00 0,00 33.507,00
Μερικό Σύνολο € 33.507,00 0,00 0,00 33.507,00

Eπιχορηγήσεις διαφόρων Yπουργείων  
για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.
Eπιχορηγήσεις από YπουργείοEσωτερικών  
(ΥΠΕΣΔΔΑ): € 356.224,19 9.466,70 0,00 346.757,49
Eπιχορηγήσεις από Yπουργείο Γεωργικής  
Ανάπτυξης: € 891.874,28 37.290,96 0,00 854.583,32
Eπιχορηγήσεις από YπουργείοΠολιτισμού  
(& Γενική Γραμματεία Αθλητισμού): € 142.313,44 8.925,36 0,00 133.388,08
Eπιχορηγήσεις από  
YπουργείοKοινωνικώνYπηρεσιών: € 5.861,19 0,00 0,00 5.861,19
Yπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & 
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ): € 505.659,65 56.709,48 0,00 448.950,17
Eπιχορηγήσεις από Υπουργείο  
Μακεδονίας-Θράκης: € 298.896,36 18.739,92 0,00 280.156,44
Eπιχορηγήσεις Λοιπών Yπουργείων: €      31.618,85     2.934,60 0,00      28.684,25
Μερικό Σύνολο € 2.232.447,96 134.067,02 0,00 2.098.380,94

Eπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
Παραμεθορίων περιοχών
Eπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα  
Παραμεθορίων περιοχών: € 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Μερικό Σύνολο € 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Eπιχορηγήσεις από περιφερειακά  
προγράμματα
Χρηματοδότηση από Περιφερειακά  
Επιχειρησιακά προγράμματα: € 267.619,14 12.147,30 0,00 255.471,84
Χρηματοδότηση από Περιφέρεια  
Κεντρικής Μακεδονίας: € 1.109.367,64 60.572,76 0,00 1.048.794,88
Μερικό Σύνολο € 1.376.986,78 72.720,06 0,00 1.304.266,72

Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς  
Οργανισμούς
Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς  
Οργανισμούς: € (3.694,92) 968,76 0,00 (4.663,68)
Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το  
Πρόγραμμα Δημοσίων  
Επενδύσεων(ΣΑΤΑ): € 1.529.243,77 7.496,40 0,00 1.521.747,37
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Μερικό Σύνολο € 1.525.548,85 8.465,16 0,00 1.517.083,69

Επιχορηγήσεις λοιπές για επενδύσεις και  
έργα
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς: € 64.086,96 0,00 0,00 64.086,96
Επιχορηγήσεις από Εθνικούς πόρους για  
κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα: € 161.971,33 1.136,16 0,00 160.835,17
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και  
έργα: € 2.776.192,13 109.916,64 0,00 2.666.275,49
Μερικό Σύνολο € 3.002.250,42 111.052,80 0,00 2.891.197,62

Eπιχορηγήσεις επενδύσεων που δεν  
απορροφήθηκαν και επιστράφηκαν -  
αντίθετος λογαριασμός
Eπιχ/σεις επενδύσεων που δεν  
απορροφήθηκαν και επιστράφηκαν -  
αντίθετος λογαριασμός € (995.028,41)       48.143,76                0,00 (1.043.172,17)
Μερικό Σύνολο € (995.028,41)      48.143,76               0,00 (1.043.172,17)
Γενικό Σύνολο € 22.556.767,42 1.163.779,84 1.203.846,51 22.596.834,09

Πηγή άντλησης πληροφοριών αναφορικά με τις ληφθείσες επιχορηγήσεις επενδύσεων προηγούμενων χρήσεων για τις οποίες δε  
σημειώθηκε μεταβολή κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2015, αποτελούν οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  
προηγούμενων χρήσεων.
Για τις επιχορηγήσεις επενδύσεων στις οποίες σημειώθηκε κίνηση εντός της χρήσης 2015, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός  
έλεγχος  εισπράξεών των με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (γραμμάτια  είσπραξης,  extraits  Τραπεζών) βάσει  του οποίου δεν  
προέκυψε κάτι το αξιοσημείωτο.
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο € 887.069,52
Το ανωτέρω κονδύλι, απεικονίζει το σωρευτικό υπόλοιπο κερδών από το σχηματισμό του νέου Δήμου Αλμωπίας την 1/1/2011  
έως και την 31/12/2015. 
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

€
42.152,52

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά στην πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση η  
οποία υπολείπεται της απαιτούμενης κατά € 64.312,38. Η μη διενέργεια  της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση των  
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία για τους Δήμους, με συνέπεια, η αξία των προβλέψεων για  
αποζημίωση προσωπικού  λόγω εξόδου  από την υπηρεσία,  τα αποτελέσματα χρήσης  και  τα ίδια κεφάλαια  να εμφανίζονται  
αυξημένα κατά € 64.312,38.
 Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη χρήση 2015, ως θέμα  
επιφύλαξης στη γνώμη μας. 

Λοιπές προβλέψεις για δικαστικές διεκδικήσεις € 140.212.91
Στον ανωτέρω λογαριασμό, ο οποίος δε μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, βάσει της έκθεσης του Ορκωτού  
Ελεγκτή  Λογιστή  της  προηγούμενης  χρήσης,  καταχωρούνται  οι  αναγκαστικές  κατασχέσεις  τρίτων  εναντίον  του  Δήμου,  για  
οφειλόμενα του τελευταίου έναντι των πρώτων. Οι κατασχέσεις έλαβαν χώρα εντός του 2014, ενώ σε παλαιότερες χρήσεις είχαν  
εκδοθεί διαταγές πληρωμής.
Σημειώνουμε τα εξής: 

Τέθηκε  στη  διάθεση  του  έλεγχου  από  την  οικονομική  υπηρεσία,  λίστα  με  αγωγές  κατά  του  Δήμου  για  διεκδικήσεις  
αποζημιώσεων συνολικού ποσού                  € 3.195.187,38, ποσό για το οποίο κάνει αναφορά και Ορκωτός Ελεγκτής  
Λογιστής χρήσεως 2014. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, και  
ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Στην παράγραφο 2 σελίδα 10 του Προσαρτήματος, αναφέρεται ότι «υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται στον  
Ισολογισμό, συνολικής αξίας                          € 2.500.000,00».

Λόγω του γεγονότος ότι δεν λάβαμε απαντητικές επιστολές από το σύνολο των Νομικών Συμβούλων του Δήμου Αλμωπίας, δεν  
είμαστε  σε  θέση  να  γνωρίζουμε  επακριβώς  για  το  σύνολο  των  επίδικων  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  καθώς  και  για  
οποιαδήποτε απαίτηση που μπορεί να προβάλει οποιοσδήποτε τρίτος κατά του Δήμου στο προβλεπτό μέλλον για την οποία θα  
έπρεπε να γίνει πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31/12/2015.
Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται και στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη χρήση 2015, ως  επιφύλαξη  
στη γνώμη μας.
Ωστόσο,  λάβαμε απαντητική επιστολή από έναν εκ των Νομικών Συμβούλων του Δήμου ο οποίος χειρίστηκε υποθέσεις εντός  
της κλειόμενης χρήσης, από την οποία προέκυψε ότι έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικής  
αξίας € 851.000,00 περίπου. Ωστόσο, η τελική έκβαση των παραπάνω αγωγών μετά τις ασκούμενες εφέσεις από το Δήμο  
Αλμωπίας, όπως αναφέρει στην επιστολή του, δε γνωστοποιήθηκαν σε αυτόν. Δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις  
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις παραπάνω αγωγές.
Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται ως θέμα έμφασης στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη χρήση 2015. 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I.   Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Δάνεια Ταμιευτηρίων € 1.577.005,15
Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

- Δάνειο 05/012234/00/15: € 481.675,07
- Δάνειο 05/012234/00/13: € 14.828,46
- Δάνειο 05/012234/00/16: € 619.213,49
- Δάνειο 05/012234/00/14: € 23.498,56
- Δάνειο 05/012234/00/08: € 3.255,68
- Δάνειο 05/012234/00/12: € 19.578,48
- Δάνειο 05/012234/00/03: € 978,78
- Δάνειο 05/012234/00/11: € 4.280,55
- Δάνειο 05/012234/00/09: €    409.696,08

Σύνολο € 1.577.005,15
Στον ανωτέρω λογαριασμό, απεικονίζεται το υπόλοιπο δανείων που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.  
Σύμφωνα με την απόφαση 947-20/5/2013 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δ., η διάρκεια αποπληρωμής των παραπάνω  
χορηγηθέντων δανείων επιμηκύνεται για οκτώ έτη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και περίοδος χάριτος τριών ετών κατά τη  
διάρκεια της οποίας, καταβάλλονται μόνο τόκοι.
Στα  πλαίσια  του  ελέγχου  μας  διενεργήσαμε  συμφωνία  του  ανωτέρω  υπολοίπου  ανάμεσα  στα  βιβλία  του  Δήμου  και  στην  
«Τρέχουσα  κατάσταση  Δανείων»  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  & Δανείων.  Ωστόσο,  μέχρι  την  ημερομηνία  επίδοσης  της  

Έκθεσης Ελέγχου μας, δεν είχαμε λάβει απάντηση από το εν λόγω Ταμείο, στη σχετική μας επιστολή που είχε αποσταλεί την 16η 

Οκτωβρίου 2016.
I  Ι. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές € 1.048.805,62
Αφορά υποχρεώσεις του Δήμου προς προμηθευτές κατά την 31/12/2015. 
Από  τον  έλεγχο  συμφωνίας  των  δεδομένων  Γενικής  Λογιστικής  και  Δημοσίου  Λογιστικού,  αναφορικά  με  τους  κάτωθι  
λογαριασμούς, προέκυψαν οι παρακάτω αποκλίσεις:

Λογαριασμός
Γενική  

Λογιστική
Δημόσιο  

Λογιστικό

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού € 1.027.563,96 € 924.540,41

50.01 Προμηθευτές εξωτερικού € 603,93 € 0,00
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50.02 Ελληνικό Δημόσιο € 0,00 € 0,00

50.03 Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις € 18.792,73 € 18.792,73

50.04 Ο.Τ.Α. €       1.845,00 €     1.845,00

ΣΥΝΟΛΟ € 1.048.805,62 € 945.178,14

Οι παραπάνω διαφορές  (συνολικού  ποσού  €  103.627,48),  γνωστοποιήθηκαν  στους  αρμόδιους  υπαλλήλους  της  Διεύθυνσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, προς διερεύνηση και τακτοποίησή τους.
Για  την  επαλήθευση  των  υπολοίπων  των  προμηθευτών  κατά  την  31/12/2015,  επιλέξαμε  τριάντα  τρεις  (33)  προμηθευτές  
συνολικού ποσού  € 671.614,84,  που εμφάνισαν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα στο τέλος της χρήσεως ή/και παρουσίασαν μεγάλη  
κίνηση μέσα στη χρήση και ταχυδρομήσαμε επιστολές για την απ’ ευθείας προς εμάς επιβεβαίωση των υπολοίπων τους.  Το  
δείγμα κάλυψε ποσοστό 64,03% επί του πιστωτικού υπολοίπου των προμηθευτών της 31/12/2015 ποσού 1.048.805,62. Μέχρι  
την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας Έκθεσης είχαμε  λάβει  δέκα έξι  (16)  απαντητικές  επιστολές,  που αναφέρονταν σε  
υποχρεώσεις συνολικού ποσού                       € 242.080,88, οι οποίες κάλυψαν ποσοστό 36,04% επί του ανωτέρω δείγματος και  
το 23,08% επί του συνολικού υπολοίπου των προμηθευτών και από τις οποίες (απαντήσεις) προέκυψαν τα εξής:

Προμηθευτής
Υπόλοιπο  
βιβλίων

Υπόλοιπο  
επιστολής

Διαφορά

Μπόνου Ιωάννης: € 12.479,54 45.521,36 33.041,82 (1)

Ουσταμπασίδης Παύλος: € 10.057,64 0,00 -10.057,64 (2)

Αμφικτυονία Ε.Ο.Ε.Σ.: € 8.697,00 18.171,00 9.474,00 (3)

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή, η διαφορά προέρχεται από:                               α) τιμολόγιο έκδοσης 3/11/2010  
€ 12.479,54  πλέον νόμιμων τόκων, για την εξόφληση του οποίου ασκήθηκε η αγωγή 478/11-6-2014 του Διοικητικού  
Εφετείου Θεσσαλονίκης και 

β) από τιμολόγιο έκδοσης 6/6/2003 € 33.041,82 πλέον νόμιμων τόκων, το οποίο αφορά στον 4ο λογαριασμό του έργου  
«Κατασκευή ανοικτού θεάτρου κοινότητας Χρυσής» για την εξόφληση του οποίου ασκήθηκε η αγωγή 197/3-4-2015 του  
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Συνιστούμε την περαιτέρω διερεύνηση της ανωτέρω διαφοράς βάσει των στοιχείων που παρέχονται στην απαντητική  
επιστολή και τα οποία παραθέτουμε ανωτέρω και τη διενέργεια σχετικών λογιστικών εγγραφών εντός του επόμενου  
έτους προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ βιβλίων του Δήμου και του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Από την απαντητική επιστολή του προμηθευτή, η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι, η εν λόγω υποχρέωση έχει εξοφληθεί  
από  το  Δήμο δια  κατασχέσεων  πριν  από  τουλάχιστον  5  έτη.  Συνιστούμε  τη  διενέργεια  των  σχετικών  λογιστικών  
εγγραφών  εντός  του  έτους  2016  και  τη  διαγραφή  της  υποχρέωσης  σε  όφελος  των  αποτελεσμάτων  προηγούμενων  
χρήσεων.

Από τον έλεγχό μας και από την απαντητική επιστολή του εν λόγω προμηθευτή προέκυψε ότι, η παρατηρούμενη διαφορά,  
αφορά στη μη καταχώριση στα βιβλία του Δήμου Αλμωπίας τριών (3) τιμολογίων συνολικής αξίας                       €  
9.469,00  καθώς και στη καταχώριση ενός (1) τιμολογίου με αξία  € 5,00  χαμηλότερη (€ 2.750,00  αντί  € 2.755,00).  
Συνιστούμε την περαιτέρω διερεύνηση της ανωτέρω διαφοράς βάσει των στοιχείων που παρέχονται στην απαντητική  
επιστολή και τη διενέργεια σχετικών λογιστικών εγγραφών εντός του επόμενου έτους.

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη € 2.749,12
Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

- Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού: € 185,93
- Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων: € 0,01
- Λοιποί φόροι-τέλη: €  2.563,18

Σύνολο € 2.749,12
Το ανωτέρω υπόλοιπο, το οποίο προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και παραμένει  ανεξόφλητο έως και την ημερομηνία  
επίδοσης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, αφορά Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), κρατήσεις υπέρ δημοσίου και λοιπούς  
φόρους προμηθευτών.
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Σημειώνουμε ότι κατά τη χρονική στιγμή επίδοσης της έκθεσης ελέγχου, εκκρεμούσε η έκδοση και προσκόμιση σε εμάς, της  
φορολογικής ενημερότητας του Δήμου.
Ο  Δήμος  Αλμωπίας,  δεν  έχει  ελεγχθεί  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  από  της  συστάσεως  του,  για  άμεσους,  έμμεσους  και  
παρακρατούμενους φόρους καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων  
και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό ή ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει  
σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά  
µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη χρήση 2015, ως θέμα  
επιφύλαξης στη γνώμη μας.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί € 2.504,00
Το  υπόλοιπο  του  ανωτέρω  λογαριασμού,  το  οποίο  προέρχεται  εξ’  απογραφής,  και  παραμένει  ανεξόφλητο  έως  και  την  
ημερομηνία επίδοσης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, αφορά εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και μετοχικών  
ταμείων και λοιπών φορέων πρόνοιας.
Σημειώνουμε ότι κατά τη χρονική στιγμή επίδοσης της έκθεσης ελέγχου, εκκρεμούσε η έκδοση και προσκόμιση σε εμάς, της  
ασφαλιστικής ενημερότητας του Δήμου.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση € 138.124,73
Στο λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» απεικονίζεται μόνο το τμήμα της οφειλής για  
την εξυπηρέτηση των, συναπτόμενων με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, δανείων για τη χρήση 2016.

Πιστωτές διάφοροι € 201.779,03
Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

- Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες: € 20.419,76 (1)
- Δικαιούχοι αμοιβών: € 106.376,22 (2)
- Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων: € 110,00
- Yποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό Δημοσίου και τρίτων: € 0,44
- Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών: € 462,62
- Εντολές πληρωμής σε ΕΑΠ για προσωπικό:   74.409,99 (3)

Σύνολο € 201.779,03
Στην επόμενη χρήση 2016 εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις για αποδοχές προσωπικού ύψους € 8.558,83, ενώ παραμένει ανεξόφλητο  
ποσό € 11.860,93 το οποίο δεν κατέστη ευχερής από τον έλεγχο, ο προσδιορισμός της φύσης και προέλευσής του. Συνιστούμε την  
περαιτέρω διερεύνηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τους  αρμόδιους  υπαλλήλους  του Δήμου και τη διενέργεια  σχετικών  
τακτοποιητικών εγγραφών στην επόμενη χρήση, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτές δεν υφίστανται.

Αφορά αμοιβές αιρετών και Δημάρχου, μέρος των οποίων εξοφλήθηκε την επόμενη χρήση (€ 13.835,00).
Αφορά εντολές πληρωμής ενταλμάτων μισθοδοσίας για το προσωπικό στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών,  εκ των οποίων,  €  

74.339,52 εξοφλήθηκε την επόμενη χρήση. 
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Έσοδα επομένων χρήσεων € 16.674,17
Αφορά έσοδα επομένων χρήσεων από βεβαιωθέντες χρηματικοhttps://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/main.jspx?_adf.ctrl-

state=tasfsjai_4&_afrLoop=15587286726276ύς  καταλόγους  προηγουμένων χρήσεων.  Κατά τη  διάρκεια  του έτους  2016  το  
σύνολο του παραπάνω λογαριασμού παρέμεινε ανείσπρακτο.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα € 267.805,84
Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά σε αντίτιμο κατανάλωσης ρεύματος Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015, το οποίο είναι πληρωτέο  
την επόμενη χρήση. Κατά τη διάρκεια της επόμενης χρήσης, το παραπάνω αντίτιμο εξοφλήθηκε στο σύνολό του.
Λογαριασμοί τάξεως
Το υπόλοιπο των Χρεωστικών/ Πιστωτικών Λογαριασμών Προϋπολογισμού (λογαριασμοί τάξεως) για την ελεγχόμενη χρήση,  
ανέρχεται σε € 45.177.329,19, σύμφωνα με το σχετικό Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής.
Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Ι. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ& ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ (01/01/2015 –31/12/2015)
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Ο Δήμος δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική όπως προβλέπεται από σχετική παράγραφο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων  
και Κοινοτήτων (Π.Δ. 315/1999) και ως εκ τούτου, το κόστος παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών προσδιορίστηκε  
εξωλογιστικά.
Η παρατήρηση αυτή, αναφέρεται ως θέμα έμφασης στη συνοπτική Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε για τη χρήση 2015.
O Δήμος, δεν τηρεί λογιστική αποθήκη υλικών και ανταλλακτικών. Όλες οι αγορές της χρήσεως, θεωρούνται αναλώσεις. Στην  
παρούσα χρήση 2015, οι αγορές στο λογαριασμό «Αναλώσιμα Υλικά», ανήλθαν σε € 284.951,54, ενώ οι αγορές στο λογαριασμό  
«Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων» σε € 6.856,87, οι οποίες στο σύνολό τους, επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως.  
Δεδομένου ότι δε διενεργήθηκε απογραφή των αποθεμάτων κατά την 1/1/2015, όπως επίσης και απογραφή τέλους χρήσης  
31/12/2015, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν υπήρχαν αποθέματα κατά την 31/12/2015.
Συνιστούμε την τήρηση Βιβλίου Αποθήκης προς αποφυγή διαχειριστικών λαθών. 
Στη συνέχεια της έκθεσής μας παρατίθεται ανάλυση ανά κατηγορία οργανικών εξόδων και αγορών κατ’ είδος της κλειόμενης  
χρήσης, ενώ παρέχεται και αντίστοιχη  ανάλυση αυτών προηγούμενης χρήσης 2014, προκειμένου να είναι ευχερέστερη και η  
άντληση πληροφοριών συγκριτικής φύσεως για το ύψος των συγκεκριμένων εξόδων και αγορών.

Κατηγορία Αγορών Χρήση 2015 Χρήση 2014 Μεταβολή

Αναλώσιμα υλικά: € 284.951,54 167.741,59 69,87%

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων: € 6.856,87 9.836,14 -30,29%

Μερικό Σύνολο € 291.808,41 177.577,73 64,33%

Κατηγορία Δαπάνης Χρήση 2015 Χρήση 2014 Μεταβολή

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: € 2.854.950,61 2.965.012,74 -3,71%
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων: € 450.998,90 408.744,25 10,34%
Παροχές τρίτων: € 1.768.849,79 1.621.711,87 9,07%
Φόροι – τέλη: € 33.312,55 10.118,86 229,21%
Διάφορα έξοδα: € 677.541,17 454.442,68 49,09%
Τόκοι και Συναφή Έσοδα: € 107.304,99 106.953,36 0,33%
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος: € 1.365.993,89 1.397.767,23 -2,27%
Παροχές επιχορηγήσεις: € 1.230.034,52 959.926,58 28,14%
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως: € 6.642,39          2.347,97 182,90%

Μερικό Σύνολο € 8.495.628,81 7.927.025,54 7,17%
Γενικό Σύνολο € 8.787.437,22 8.104.603,27 8,42%

Τα οργανικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 8.495.628,81, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 7,17%, έναντι των εξόδων της  
προηγούμενης χρήσης 2014 το ύψος των οποίων ανήλθε σε € 7.927.025,54.
Εκ του ποσού των € 8.787.437,22, ποσό € 5.887.535,29 επιβάρυνε το κόστος πωληθέντων του Δήμου, ποσό € 2.792.596,94 τα  
έξοδα διοικητικής λειτουργίας και ποσό € 107.304,99 τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 

ΙΙ. ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015- 31/12/2015)
Τα οργανικά  έσοδα  της  χρήσης  ανήλθαν  σε  €  8.004.799,68,  σημειώνοντας  αύξηση  κατά  2,93%,  έναντι  των  εσόδων  της  
προηγούμενης χρήσης 2014 το ύψος των οποίων ανήλθε σε € 7.776.921,09.

Όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, παρατίθεται ανάλυση ποσών ανά κατηγορία εσόδων τόσο της κλειόμενης  
χρήσης, όσο και της προηγούμενης 2014, προκειμένου να είναι ευχερέστερη και η άντληση πληροφοριών συγκριτικής φύσεως για  
το ύψος αυτών.

Κατηγορία Εσόδου Χρήση 2015 Χρήση 2014 Μεταβολή

Πωλήσεις προϊόντων: € 29.861,83 113.661,01 -73,73%
Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις: € 130.563,51 95.205,00 37,14%
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και παροχή  € 1.886.181,05 1.867.598,83 0,99%

27

ΑΔΑ: 6ΛΦΗΩΨΩ-ΙΕΒ



υπηρεσιών:
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες: € 5.916.528,27 5.659.600,87 4,54%
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές: € 6.414,97 11.652,76 -44,95%
Έσοδα κεφαλαίων: €      35.250,05      29.202,62 20,71%

Μερικό Σύνολο € 8.004.799,68 7.776.921,09  2,93%
Από το δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στους παραπάνω λογαριασμούς εσόδων, προέκυψε καταχώριση ποσού €  
76.570,27 που αφορά τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτους 2014 καθώς και ποσού € 3.909,20, που αφορά έσοδα από  
αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών έτους 2014. Τα παραπάνω ποσά θα έπρεπε να καταχωρηθούν στο λογαριασμό  
82.01 «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τα Ίδια  
Κεφάλαια του Δήμου.   
ΙΙI. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015- 31/12/2015)
Εκ  του  ποσού  των  €  471.591,90  του  λογαριασμού  «Έκτακτα  & Ανόργανα  Έξοδα»  €  468.964,57  αφορούν  σε  διαγραφή  
χρηματικού καταλόγου του υπόχρεου κ. Χρήστου Παλίκογλου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20-26/1/2012 απόφαση  
των Οικονομικών Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας, καταλογίστηκε  
στον  κ.  Παλίκογλου  (ο  οποίος  εκτελούσε  χρέη  Δημάρχου  του  πρώην  Δήμου  Εξαπλατάνου  τα  οικονομικά  έτη  2003-2006),  
έλλειμμα που φέρεται να διαπιστώθηκε στη διαχείριση του  ανωτέρω Δήμου. Από τον κ. Παλίκογλου ασκήθηκε έφεση κατά της  

παραπάνω απόφασης την 9η Μαρτίου 2012, η οποία εκδικάστηκε την 26η Νοεμβρίου 2013. Βάσει της απόφασης 2000/2014 του  
τμήματος VIIτου Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγινε δεκτή η από 9/3/2012 έφεση του κ. Παλίκογλου και ακυρώθηκε η 20-26/1/2012  
απόφαση των Οικονομικών Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο λογαριασμός «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» υπολοίπου € 227.793,50, αναλύεται ως κατωτέρω:

Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών: € 5.084,20

Αμοιβές αιρετών και τρίτων: € 7.017,21

Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων: € 74.122,11

Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων: € 7.513,63

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: € 5.904,29

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων: € 83.113,13

Eπιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών: € 185,00

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες: € 15.817,20

Eπιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων: €   29.036,73

Σύνολο € 227.793,50
Από  το  δειγματοληπτικό  έλεγχο  που  διενεργήθηκε  σε  παραστατικά  των  ανωτέρω  κατηγοριών,  δεν  διαπιστώθηκε  κάτι  το  
αξιοσημείωτο.

Το  σύνολο  των  αποσβέσεων  χρήσεως  2015  ποσού  €  1.365.993,89,  έχει  ενσωματωθεί  στο  κόστος  αγαθών  και  
υπηρεσιών.  
ΙV. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2015- 31/12/2015)
Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως  «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»  ποσού  € 915.355,45,  αφορά τις αναλογούσες στη  
χρήση 2015 αποσβέσεις των επιχορηγήσεων των παγίων στοιχείων.
Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» ποσού € 961.990,41, αναλύεται ως κατωτέρω:

Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό
Τακτικά  έσοδα  παρελθόντων  οικονομικών  ετών  που  βεβαιώνονται  και  
εισπράττονται για πρώτη φορά: € 386.855,75
Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων: € 37.481,18

28

ΑΔΑ: 6ΛΦΗΩΨΩ-ΙΕΒ



Επιστροφές  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρηματικών  ποσών  (άρθρο  26  Ν  
318/69, ΑΥΟ 2081241/11652/1997): € 537.441,74
Επιστροφή εν γένει χρημάτων: €        211,74

Σύνολο € 961.990,41
Από το δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε παραστατικά των ανωτέρω κατηγοριών, δε διαπιστώθηκε κάτι το  

αξιοσημείωτο.
Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» ποσού € 5.969,97, αφορά  

έσοδο από μη χρησιμοποιούμενη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Προσωπικό και τις Αρχές της Δήμου Αλμωπίας για τη βοήθεια που μας  

παρείχαν  κατά  τη  διάρκεια  του  ελέγχου  μας  και  σας  πληροφορούμε  ότι  είμαστε  πρόθυμοι  για  κάθε  διευκρίνιση  σε  όσα  
αναφέρονται στην παρούσα  Έκθεση Ελέγχου”.
Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της 
με αριθμό 3/2018 της ειδικής συνεδρίασης της 20ης Φεβρουαρίου 2018. Κατά την διαλογική συζήτηση, όσοι εκ των Δημοτικών 
Συμβούλων  πήραν τον λόγο,  κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν  στην συνέχεια οι απαιτούμενες 
διευκρινήσεις  από τον εισηγητή.  Μεταξύ άλλων ο  κ.  Κόγιος  ζήτησε  τον  λόγο  και  ανέφερε  ότι  δεν   έλαβε γνώση των 
Οικονομικών καταστάσεων έγκαιρα παρά μόνο τελευταία στιγμή την ώρα της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.  
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τις ανωτέρω εισηγήσεις και έλαβε υπόψη

1. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006

2. Το Ν.3548/07 άρθρο 6 παρ 7

3. Το πιστοποιητικό ελέγχου  και την έκθεση ελέγχου  που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

4. Την υπ’αρίθμ.240/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού, ισολογισμού  και 
αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2015 και την σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής

5. Τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους 2015

6. Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Α  π  οφασίζει   κατά πλειοψηφία  

1. Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού  και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2015, όπως εμφανίζονται 
συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Την δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν.3548/07 άρθρο 6 παρ. 7

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

● Λευκό ψήφισαν ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, η κα Αμπάρη Γεώργια και ο κ. Κόγιος Ανδρέας 
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   37/2018
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  (υπογραφή)   
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  20-2-2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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