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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  195/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 

(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ) 

 

 Σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

17.876/24.12.2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος 

3 Γιώγας Δημήτριος 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

4 Δελής Αθανάσιος 15 Μουστάκας Γεώργιος 
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5 Θεοδώρου Έλλη 16 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Καραμάνη Δήμητρα 19 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

11 Κίτσου Ελένη 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταμβίσκου Ευτυχία 

2 Καραπατσούδη Ελένη 5 Τζιάκος Δημήτριος 

3 Παπαδόπουλος Ελευθέριος   

Η Δημοτική  Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη, προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της  

Κοινότητας Έδεσσας για το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορά την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν ο ορκωτός λογιστής κ. Αθανάσιος 

Τσιαμούλος και η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα 

Μαριάνθη Ρούσκα και συμμετείχε  ο ορκωτός λογιστής κ. Αθανάσιος Τσιαμούλος. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος σχετικά με το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των 

μελών την αριθμ. 416/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη και έχει ως εξής: 
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2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ).  

 
Σήμερα Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ. συνεδρίασε με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του 

Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17.537/18-12-2020 του 
Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και 

αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 

Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν  και τα (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

5. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος, 
6. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
7. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος. 

 

            Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 

θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε 
κανένας. 
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει 
να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  

1. Σύνταξη σχεδίου 15ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικ. έτους 2020.     

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 
133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.  

         Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθα σειρά: 
8ο, 9ο, 4ο, 1ο, 2ο, 3ο, 5ο ,6ο και 7ο. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 17.413/16-12-2020 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα: 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Έδεσσας 
(Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακα Διάθεσης 
αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) διαχειριστικής χρήσης 2019 για προέλεγχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), όπως 
αυτές ισχύουν. 

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη με τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/2010 
τεύχος Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  

Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», σχετικά με τις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής ως οργάνου παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, του άρθρου 163 που αφορά στον 

Απολογισμό-Ισολογισμό των Δήμων, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-
2006), τις διατάξεις του ΒΔ 17/5-15-6/1959 που αφορά τα περί Οικονομικής 
Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και τις διατάξεις 

του Π.Δ. 315/99, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά με τον προέλεγχο, του 

Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2019 του 
Δήμου Έδεσσας. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού θα προελέγξει τις οικονομικές 

καταστάσεις, θα πρέπει να συντάξει έκθεση διαχείρισης για τις οικονομικές 
καταστάσεις και τα πεπραγμένα της 31-12-2019 και να τα υποβάλει για 
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσης, πριν την υποβολή τους στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, θα ελεγχτούν από Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος και θα 

καταρτίσει την έκθεση ελέγχου και θα χορηγήσει το πιστοποιητικό ελέγχου.  
Θέτω υπόψη σας, τους λογαριασμούς διαχείρισης (Ισολογισμό, 

Αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου Έδεσσας, οικονομικού έτους 2019, στοιχεία 

τα οποία υπέβαλε η Οικονομική Υπηρεσία στην Επιτροπή μας για προέλεγχο.  
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 17.413/16-12-2020 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, κι αφού έλεγξε όλα τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία, τον ισολογισμό και τα 
αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Έδεσσας για το οικονομικό έτος 2019, κι 

έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»  και αυτές του άρθρου 72 παρ 1γ του 

Ν.3852/10(ΦΕΚΑ'87)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

          Α. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Έδεσσας 
οικονομικού έτους 2019 (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, 
Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), 

           Β. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι 
στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η Οικονομική 

Υπηρεσία  και την εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, ως εξής: 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

 
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2019 του Δήμου μας και να σας δώσουμε 

τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ. 87 - Τεύχος Α΄ 

/ 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστάθηκε ο νέος διευρυμένος Δήμος 
Έδεσσας με έδρα την Έδεσσα, αποτελούμενος από τους υφιστάμενους πριν το 

νόμο αυτό Δήμους Έδεσσας και Βεγορίτιδας, οι οποίοι καταργήθηκαν. Στα 
πλαίσια αυτά, συντάχθηκε o Ισολογισμός έναρξης της 1/1/2011 του νέου 
Δήμου Έδεσσας, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 341/29.11.2011 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και στην ουσία αποτελεί την απογραφή έναρξης της 
περιουσίας του. Από τον ανωτέρω Ισολογισμό – Απογραφής έναρξης της 1 

Ιανουαρίου 2011 προέκυψε το αρχικό κεφάλαιο του νέου Δήμου, το οποίο 
ανήλθε σε € 39.876.222,93 και διαμορφώθηκε στις χρήσεις 2011-2019 σε € 
45.191.195,30, είτε λόγω διορθώσεων η αιτία των οποίων ανάγεται στην 

περίοδο λειτουργίας των δύο Δήμων Έδεσσας και Βεγορίτιδας, πριν δηλαδή την 
1/1/2011, είτε λόγω είσπραξης έκτακτων επιχορηγήσεων για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, οι οποίες σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο του Δημοσίου Τομέα 23 «Έσοδα από μη ανταλλακτικές 
συναλλαγές», απεικονίζονται στη λογιστική των ΟΤΑ ως έκτακτη 

κεφαλαιοδότηση και προσαυξάνουν απ’ ευθείας την καθαρή θέση τους.  
Η χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) αποτελεί την 9η διαχειριστική 

χρήση του νέου Δήμου. 

Ο Δήμος Έδεσσας διέπεται ως προς τη λειτουργία του από το «Δημοτικό 
και Κοινοτικό Κώδικα» (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ αριθμ. 114/8.6.2006, τεύχος Α΄) 

και τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα, όπως 
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προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ-302 Α') «περί ορισμού του 
περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)». 

Τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου της χρήσεως 2019 (1/1/2019 – 

31/12/2019) κινήθηκαν στα πλαίσια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. 
 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσεως 2019 του Δήμου ανέρχονται στο 
ποσό € 10.712.408,81. Εάν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 

3.971.163,49, προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 € 
14.683.572,30. 

 

Αναλυτικά: 

Λογ/μός 
Γ.Λ. 

Περιγραφή Ποσά 

71 Πωλήσεις προϊόντων 4.226,25 

72 
Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα - 
προσαυξήσεις 

607.608,78 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα (παροχή 
υπηρεσιών) 

3.188.184,11 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις  6.683.626.44 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες  214.122,38 

76 Έσοδα κεφαλαίων 14.640,85 

 Σύνολο οργανικών εσόδων (Α) 10.712.408,81 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.357.572,24 

81.03 Έκτακτα κέρδη 34,52 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 307.282,69 

82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) 
καταβληθέντων 1.811,08 

84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 304.462,96 

 Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων (Β) 3.971.163,49 

 Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) 14.683.572,30 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Τα συνολικά οργανικά έξοδα της χρήσεως 2019 του Δήμου ανέρχονται στο 

ποσό € 13.888.333,86. Εάν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 
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814.772,41, προκύπτουν τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 € 
14.703.106,27. 

 
Αναλυτικά: 

Λογ/μός 
Γ.Λ. 

Περιγραφή Ποσά 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.839.731,93 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 534.247,41 

62 Παροχές τρίτων 2.719.025,95 

63 Φόροι – τέλη 34.908,80 

64 Διάφορα έξοδα 1.377.228,78 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 45.918,37 

66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες 
στο λειτουργικό κόστος 

4.001.153,02 

67 Παροχές – χορηγίες – επιχορηγήσεις – 
επιδοτήσεις –δωρεές 

1.312.782,10 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 23.337,50 

 Σύνολο οργανικών εξόδων (Α) 13.888.333,86 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 51.500,00 

81.02 Έκτακτες ζημίες 30.152,41 

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 424.722,07 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 308.397,93 

 Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εξόδων 

(Β) 

814.772,41 

 Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) 14.703.106,27 

 
Τα έξοδα κατανεμήθηκαν στις εξής λειτουργίες του Δήμου : 

- Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών 11.188.329,13 

- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας 
δημοσίων σχέσεων 2.654.086,36 

- Χρηματοοικονομικά έξοδα 45.918,37 
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- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 814.772,41 

Σύνολο 14.703.106,27 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων € 14.683.572,30 και των 

συνολικών εξόδων € 14.703.106,27, αποτελεί το λογιστικό αποτέλεσμα της 

χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται στο ποσό € -19.533,97. Το αντίστοιχο 
αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσεως 2018 ανερχόταν στο ποσό € -

294.853,68.  
 
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31/12/2019 του Δήμου, η αξία 
κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε € 127.608.200,84 
και κατόπιν των διενεργηθέντων αποσβέσεων η λογιστική τους αξίας 

διαμορφώνεται στο ποσό των € 58.113.088,73. Οι πάγιες επενδύσεις που 
πραγματοποίησε ο Δήμος στη χρήση 2019 ανέρχονται σε € 860.000 περίπου.  

 
6. ΔΑΝΕΙΑ 
Το συνολικό ύψος των δανείων του Δήμου κατά την 31/12/2019 

ανέρχεται σε € 1.696.516,42, αναλύονται δε ως εξής: 

  Υπόλοιπο 

δανείων την 
31/12/2019 

Πληρωτέα 

στη χρήση 
2020 

Πληρωτέα 

μετά την 
31/12/2020 

- Δάνεια από το Τ.Π. & Δανείων  € 1.010.026,95 80.189,93 929.837,02 

- Δάνεια από την Τράπεζα 
Πειραιώς  

€ 686.489,47 227.967,27 458.522,20 

Σύνολα € 1.696.516,42 308.157,20 1.388.359,22 

 
Το μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων € 1.388.359,22 είναι καταβλητέο 

σε δόσεις από το 2021 έως το 2031 σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις.  
 
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται την 31/12/2019, αφού 
αφαιρεθούν οι σχετικές προβλέψεις, σε € 9.155.075,74, το δε σύνολο των 

υποχρεώσεων σε € 3.528.800,40 (βραχυπρόθεσμες € 1.601.663,36 και 
μακροπρόθεσμες € 1.927.137,04). 

Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαμβάνεται και ποσό € 6.151.739,17 το 

οποίο προέρχεται από καταλογισμό από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε βάρος 
υπόλογων (αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου). Το συνολικό καταλογισθέν ποσό 
προέρχεται από το έλλειμμα ταμείου που είχε προκύψει στο Δήμο Έδεσσας 

κατά την απογραφή έναρξης του νέου διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου την 
1/1/2011. Κατόπιν των καταλογισμών, οι υπόλογοι καταθέσαν εφέσεις, για 

ορισμένες από τις οποίες εκκρεμεί μέχρι σήμερα η έκδοση δικαστικών 
αποφάσεων, ενώ για άλλες, αν και εκδόθηκαν απαλλακτικές αποφάσεις, ο 
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Δήμος άσκησε το δικαίωμα της αναιρέσεως εναντίον αυτών. Οι αιτήσεις του 
Δήμου συζητήθηκαν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκκρεμεί η έκδοση 

αποφάσεων. Κατόπιν των αποφάσεων θα μπορεί να γίνει εκτίμηση σχετικά με το 
εάν και κατά πόσο θα εξακολουθήσει να είναι απαιτητό το ανωτέρω ποσό και 

ανάλογα ο Δήμος θα προβεί και σε σχετικές λογιστικές προσαρμογές.  
 
8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Το σύνολο των διαθεσίμων του Δήμου, την 31/12/2019, ανέρχεται σε € 
1.617.404,73 και αφορά ταμιακά διαθέσιμα και καταθέσεις όψεως.  
 

9. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ 
Ο δείκτης ρευστότητας του Δήμου έχει ως εξής : 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί 

Λογαριασμοί Ενεργητικού (πλην των ποσών που 
καταλογίστηκαν από το Ελεγκτικού Συνέδριο) 

5.006.171,82 

= 2,27 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί Παθητικού (πλην των καταλογισμών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου) 

2.201.941,37 

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης απεικονίζει την ικανότητα του Δήμου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και ικανοποιητικός θεωρείται αυτός που 

είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα.  
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

περιλαμβάνονται και απαιτήσεις € 1.630.000,00 περίπου, η είσπραξη των 

οποίων παρουσιάζει σημαντική χρονική καθυστέρηση (προέρχονται από 
χρήσεις από το 2015 έως το 2018), η δε επισφάλεια που ενέχουν δεν 

απεικονίζεται μέσω προβλέψεων, διότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί στην 
παρούσα φάση. Ο Δήμος διεκδικεί την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών.  

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Το κεφάλαιο του Δήμου κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε € 

45.191.195,30 και δε μεταβλήθηκε κατά την παρούσα χρήση.  

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση 
ολοκληρώθηκε στις 11:10 μ.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 416/2020 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αθανάσιος Τσιαμούλλος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771 

μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης του 

Δήμου Έδεσσας για το οικον. έτος 2019, προέβη στη σύνταξη έκθεσης ελέγχου, η 

οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη και έχει ως εξής: 

«Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  
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Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 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 συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του 

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2019, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 

315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".   

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

 

1. Στο λογαριασμό ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται και η 

αξία κτήσεως € 186 χιλ. μετοχών δύο Ανωνύμων Εταιριών μη εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο. Οι οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιριών που τέθηκαν υπόψη μας 

δεν είναι ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη 

για την αξία αποτίμησης των μετοχών αυτών.  

 

2. Στο λογαριασμό Γ-ΙΙΙ-1α «Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις» περιλαμβάνεται και η 

συμμετοχή του Δήμου στη δημοτική επιχείρηση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ», η 

οποία τελεί υπό εκκαθάριση. Η αξία της συμμετοχής είναι μηδενική, καθώς ο Δήμος έχει 

διενεργήσει προβλέψεις υποτίμησης ισόποσες με την αξία κτήσεώς της. Από τα στοιχεία που 

είχαμε στη διάθεσή μας, δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις μετά την 31/12/2019 

ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης για το 

Δήμο. 

 

3. α) Στο λογαριασμό ενεργητικού Δ-ΙΙ-1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» 

περιλαμβάνονται, πέραν των απαιτήσεων που καλύπτονται από τις σχηματισμένες 

προβλέψεις, και απαιτήσεις αξίας € 1.379 χιλ., η είσπραξη των οποίων καθυστερεί 

σημαντικά. Λόγω της σημαντικής χρονικής καθυστέρησης είσπραξής τους, διατηρούμε 

επιφύλαξη ως προς το ύψος του ποσού που πρόκειται να εισπραχθεί, αλλά και ως προς το 

χρόνο εισπράξεώς τους. β) Στο λογαριασμό ενεργητικού Δ-ΙΙ-10 «Επισφαλείς-Επίδικες 

απαιτήσεις και χρεώστες», οι σχηματισμένες προβλέψεις € 2.278 χιλ. υπολείπονται των 

απαιτούμενων κατά € 248 χιλ. Η μη διενέργεια των επιπλέον προβλέψεων συνιστά 

παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από το Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", με συνέπεια η αξία των 

απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 

€ 248 χιλ. 

 

4. Στο λογαριασμό ενεργητικού Δ-ΙΙ-1α. «Καταλογισθέντα ποσά σε βάρος υπόλογων από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο» € 6.151 χιλ., περιλαμβάνονται απαιτήσεις, οι οποίες αντικρίζονται στο 

παθητικό του ισολογισμού κατά € 4.015 χιλ. στο λογαριασμό Α-Ι «Κεφάλαιο» και κατά € 

2.136 χιλ. στο λογαριασμό Δ-3 «Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού». Από τους εν 

λόγω καταλογισμούς, ποσό € 4.015 χιλ. προέρχεται από έλλειμμα ταμειακών διαθεσίμων που 

προέκυψε κατά την απογραφή της 1/1/2011 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Έδεσσας και 

ποσό € 2.136 χιλ. από καταλογισμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Τα ανωτέρω ποσά 
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καταλογίστηκαν εις ολόκληρο και αλληλεγγύως σε όλους τους υπόλογους. Επειδή μέχρι 

σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες των εν λόγω υποθέσεων, 

διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος του ποσού που πρόκειται να εισπραχθεί από το 

Δήμο, ούτε μπορούμε να προσδιορίσουμε τις τελικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και τα 

ίδια κεφάλαια του Δήμου, για την κλειόμενη και τις προηγούμενες χρήσεις. 

 

5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου των χρήσεων 2014 έως 2019 δεν έχουν εξεταστεί 

από τις φορολογικές αρχές μέχρι σήμερα, με συνέπεια να μη θεωρούνται οριστικοποιημένες. 

Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που 

πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν 

κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 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 Δήμο, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Έμφαση θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 25γ΄ του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το 

θέμα της άσκησης αγωγής Ανώνυμης Εταιρίας κατά του Δήμου, με την  οποία διεκδικείται η 

καταβολή από το Δήμο αποζημιώσεων και διαφυγόντων κερδών συνολικού ύψους € 5,5 εκ. 

Στο παρόν στάδιο, η νομικός σύμβουλος του Δήμου δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το 

αποτέλεσμα των δικαστικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. Κατόπιν αυτού, ο Δήμος 

δεν έχει σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις. Στη γνώμη μας 

δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης 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.Δ. 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 

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 Δήμου 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 
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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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 τη 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 τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 

Δήμου. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

 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. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019. Με βάση τη γνώση που 
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αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Έδεσσας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής». 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. 

Αθανάσιο Τσιαμούλο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

τα σημαντικότερα σημεία και διαπιστώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσεως 2019 και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Τσεπκεντζή, Αντώνιο Ρυσάφη, Ευάγγελο Θωμά, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, Αντώνιο 

Ξυλουργίδη και Δήμητρα Καραμάνη,  προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις και στη 

συνέχεια στον Ορκωτό λογιστή κ. Αθανάσιο Τσιαμούλο, στους Αντιδημάρχους κ. κ. 

Ιωάννη Μουράτογλου και Μαρία Βλάχου - Κατσάρα, στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε . κ. 

Ιωάννη Χατζόγλου, στην Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα 

και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών 

και να δώσουν τις απαραίτητες  διευκρινίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. 

Ιωάννη Τσεπκεντζή,  Αντώνιο Ρυσάφη και Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, προκειμένου να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση του Προέδρου και τις αναλύσεις, σχόλια και διαπιστώσεις του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 το άρθρο 163 παρ 1-5 του Ν. 3463/06, 

 το άρθρο 6 παρ. 7, του N. 3548/07 

 την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – 

λογιστή 

 την αριθμ. 416/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή 

του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2019 και τη 

σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής 

 τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού 

έτους 2019  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2019, 

όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας μειοψηφεί με την 

παραπάνω απόφαση. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ελένη Κίτσου, Ιγνάτιος 

Κετσιτζίδης και Έλλη Θεοδώρου δεν συμμετείχαν στον καταρτισμό και τη λήψη της 

παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 195/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  15.2.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-

Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

 Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας (για την παρακολούθηση και 

υλοποίηση των σχετικών συστάσεων ή πορισμάτων) 

- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Ε. Σαπουντζή 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα 

 - Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης 

χρήσεως 2019
Ποσά προηγ. 

χρήσεως 2018
Ποσά κλειόμενης 

χρήσεως 2019
Ποσά προηγ. 

χρήσεως 2018
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο 45.191.195,30 45.191.195,30
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 185.472,93 115.247,09 70.225,84 301.095,87 180.951,23 120.144,64

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ επενδύσεων - Δωρεές παγίων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 87.335,84 87.335,84
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 21.071.312,37 0,00 21.071.312,37 21.071.312,37 0,00 21.071.312,37 3. Δωρεές παγίων 982.243,80 982.243,80

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 9.277.575,93 7.087.969,96 2.189.605,97 8.987.199,88 6.773.574,92 2.213.624,96 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 23.404.511,11 25.901.088,21
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 13.183.177,38 11.701.234,85 1.481.942,53 12.972.847,61 11.228.946,49 1.743.901,12 24.474.090,75 26.970.667,85
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 7.937.031,90 7.730.682,74 206.349,16 7.937.031,90 7.581.826,27 355.205,63 IV. Αποτελέσματα εις νέο
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση 16.243.531,09 0,00 16.243.531,09 16.243.531,09 0,00 16.243.531,09 Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο -3.707.071,91 -3.673.392,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 19.772.558,75 14.252.300,89 5.520.257,86 19.685.270,86 13.915.871,64 5.769.399,22

3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.484.704,36 1.082.194,14 1.402.510,22 2.415.035,60 970.581,24 1.444.454,36 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + AII + ΑΙV) 65.958.214,14 68.488.470,98
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 29.452.054,00 21.421.472,13 8.030.581,87 29.350.076,43 19.140.180,38 10.209.896,05
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.006.451,19 712.754,94 293.696,25 742.932,59 689.355,94 53.576,65 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
5. Μεταφορικά μέσα 2.065.429,69 1.689.712,67 375.717,02 2.065.429,69 1.658.825,80 406.603,89 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 370.545,70 347.208,20
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.572.117,83 3.816.789,79 755.328,04 4.516.937,85 3.584.715,21 932.222,64 2. Λοιπές προβλέψεις 232.185,57 536.648,53
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 542.256,35 0,00 542.256,35 570.377,10 0,00 570.377,10 602.731,27 883.856,73

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 127.608.200,84 69.495.112,11 58.113.088,73 126.557.982,97 65.543.877,89 61.014.105,08 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες 2. Δάνεια Τραπεζών 1.388.359,22 1.634.495,25
μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 538.777,82 803.206,10
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 212.335,77 212.335,77 1.927.137,04 2.437.701,35

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση -23.310,00 189.025,77 -23.310,00 189.025,77

1α. Συμμετοχές σε Δημοτικές επιχειρήσεις 3.661.071,57 3.661.071,57 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις -20.000,00 -20.000,00 1. Προμηθευτές 660.013,94 503.511,50
          - Προβλέψεις για υποτίμηση -345.035,68 -365.035,68 3.296.035,89 -345.035,68 -365.035,68 3.296.035,89 4α. Προκαταβολές έναντι τακτικών επιχορηγήσεων 150.000,00 0,00

3.485.061,66 3.485.061,66 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 26.189,64 34.645,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 92.658,48 92.648,19

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 61.598.150,39 64.499.166,74 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 572.585,48 515.214,46

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8. Πιστωτές διάφοροι 100.215,82 60.165,90
ΙΙ. Απαιτήσεις 1.601.663,36 1.206.185,61
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.765.282,03 3.054.270,24

Μείον: Προβλέψεις -1.178.951,94 2.586.330,09 -1.075.796,99 1.978.473,25 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.528.800,40 3.643.886,96
1α. Καταλογισθέντα ποσά σε βάρος υπολόγων από το Ελεγκτικό Συνέδριο 6.151.739,17 6.151.739,17
3. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων 18.350,08 18.350,08 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 2.526.225,70 2.340.268,13 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 52.019,55 136.730,07

Μείον: Προβλέψεις -2.278.148,69 248.077,01 -2.072.905,71 267.362,42 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 171.376,47 162.263,34
5. Χρεώστες διάφοροι 150.579,39 155.171,35 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 2.513.145,39 2.136.263,40

  9.155.075,74   8.571.096,27 2.736.541,41 2.435.256,81
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 1.736,28 4.023,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.615.668,45 1.398.355,77

1.617.404,73 1.402.378,93

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 10.772.480,47 9.973.475,20   

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 385.430,52 444.963,87

2α. Επιδοτήσεις ΚΑΠ χρήσεως εισπρακτέες 0,00 127.279,03
2β. Επιχορηγήσεις εισπρακτέες 0,00 286.442,00

385.430,52 858.684,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 72.826.287,22 75.451.471,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 72.826.287,22 75.451.471,48

Σημείωση : Μέρος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Δήμου έχει ενεχυριαστεί υπέρ τράπεζας, για εξασφάλιση τραπεζικών του υποχρεώσεων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2019 ανέρχεται σε € 686.489,47.

Ποσά Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης

 χρήσεως 2019 χρήσεως 2018
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -19.533,97 -294.853,68

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.489.728,11 3.604.578,03 (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμα)
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 310.291,03 339.722,80        προηγούμενων χρήσεων -3.673.392,17 -3.361.563,31
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Τακτικό προϋπολογισμό 6.081.075,61 9.881.094,75 5.894.393,59 9.838.694,42 Σύνολο -3.692.926,14 -3.656.416,99
Μείον: Κόστος αγαθώς και υπηρεσιών 11.188.329,13 11.308.527,77 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος -14.145,77 -16.975,18
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως  -1.307.234,38  -1.469.833,35 Έλλειμμα εις νέο -3.707.071,91 -3.673.392,17
Πλέον: Άλλα έσοδα 816.673,21 257.334,14

Πλέον: Προνοιακά επιδόματα 0,00 2.862.022,20
Μείον: Απόδοση προνοιακών επιδομάτων 0,00 0,00 -2.862.022,20 0,00
Σύνολο -490.561,17 -1.212.499,21

ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 2.654.086,36 2.144.930,59

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.144.647,53 -3.357.429,80
ΜΕΙΟΝ:

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 14.640,85 13.360,71
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 45.918,37 -31.277,52 78.272,10 -64.911,39

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.175.925,05 -3.422.341,19
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.357.572,24 3.482.536,91
2. Έκτακτα κέρδη 34,52 0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 309.093,77 200.547,76
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 304.462,96 0,00

3.971.163,49 3.683.084,67
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 51.500,00 0,00
2. Έκτακτες ζημίες 30.152,41 26.699,82
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 424.722,07 54.760,85
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 308.397,93 814.772,41 3.156.391,08 474.136,49 555.597,16 3.127.487,51

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) -19.533,97 -294.853,68
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 4.001.153,02 4.112.896,33

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.001.153,02 0,00 4.112.896,33 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ -19.533,97 -294.853,68
το οποίο αναλύεται ως εξής:
Αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως προ αποσβέσεων και προβλέψεων 651.319,28 828.701,30
Μείον:  Αποσβέσεις και προβλέψεις -670.853,25 -1.123.554,98
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως  -19.533,97 -294.853,68

Α.Δ.Τ. AE 347116

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 9η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018

Έδεσσα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Δ.Τ. AM 861025
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΡΟΥΣΚΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 806632

Α.Δ.Τ. ΑΙ 341679

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη: Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 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
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στο λογαριασμό ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται και η αξία κτήσεως € 186 χιλ. μετοχών δύο Ανωνύμων Εταιριών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Οι οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω
εταιριών που τέθηκαν υπόψη μας δεν είναι ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία αποτίμησης των μετοχών αυτών. 2. Στο λογαριασμό Γ-ΙΙΙ-1α «Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις» περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του Δήμου στη δημοτική
επιχείρηση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ», η οποία τελεί υπό εκκαθάριση. Η αξία της συμμετοχής είναι μηδενική, καθώς ο Δήμος έχει διενεργήσει προβλέψεις υποτίμησης ισόποσες με την αξία κτήσεώς της. Από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε
τις μετά την 31/12/2019 ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης για το Δήμο. 3. α) Στο λογαριασμό ενεργητικού Δ-ΙΙ-1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται, πέραν των απαιτήσεων που καλύπτονται από τις σχηματισμένες
προβλέψεις, και απαιτήσεις αξίας € 1.379 χιλ., η είσπραξη των οποίων καθυστερεί σημαντικά. Λόγω της σημαντικής χρονικής καθυστέρησης είσπραξής τους, διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος του ποσού που πρόκειται να εισπραχθεί, αλλά και ως προς το χρόνο εισπράξεώς τους. β) Στο
λογαριασμό ενεργητικού Δ-ΙΙ-10 «Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες», οι σχηματισμένες προβλέψεις € 2.278 χιλ. υπολείπονται των απαιτούμενων κατά € 248 χιλ. Η μη διενέργεια των επιπλέον προβλέψεων συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από το Π.Δ.
315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 248 χιλ. 4. Στο λογαριασμό ενεργητικού Δ-ΙΙ-1α. «Καταλογισθέντα ποσά σε βάρος υπόλογων από το
Ελεγκτικό Συνέδριο» € 6.151 χιλ., περιλαμβάνονται απαιτήσεις, οι οποίες αντικρίζονται στο παθητικό του ισολογισμού κατά € 4.015 χιλ. στο λογαριασμό Α-Ι «Κεφάλαιο» και κατά € 2.136 χιλ. στο λογαριασμό Δ-3 «Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού». Από τους εν λόγω καταλογισμούς, ποσό €
4.015 χιλ. προέρχεται από έλλειμμα ταμειακών διαθεσίμων που προέκυψε κατά την απογραφή της 1/1/2011 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Έδεσσας και ποσό € 2.136 χιλ. από καταλογισμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Τα ανωτέρω ποσά καταλογίστηκαν εις ολόκληρο και αλληλεγγύως σε όλους
τους υπόλογους. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες των εν λόγω υποθέσεων, διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος του ποσού που πρόκειται να εισπραχθεί από το Δήμο, ούτε μπορούμε να προσδιορίσουμε τις τελικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και τα ίδια
κεφάλαια του Δήμου, για την κλειόμενη και τις προηγούμενες χρήσεις. 5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου των χρήσεων 2014 έως 2019 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι σήμερα, με συνέπεια να μη θεωρούνται οριστικοποιημένες. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση
του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 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 Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση θέματος: Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 25γ΄ του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα της άσκησης αγωγής Ανώνυμης Εταιρίας κατά του Δήμου, με την οποία διεκδικείται η καταβολή από το Δήμο αποζημιώσεων και διαφυγόντων κερδών συνολικού ύψους € 5,5 εκ.
Στο παρόν στάδιο, η νομικός σύμβουλος του Δήμου δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το αποτέλεσμα των δικαστικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. Κατόπιν αυτού, ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε
σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης 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.Δ. 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 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 Δήμου 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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 τη 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 τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. - Αξιολογούμε την καταλληλότητα των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. - 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.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019.
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Έδεσσας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Αθανάσιος Κ. Τσιαμούλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΑΔΑ: 9Ξ9ΦΩΡΠ-Ζ61


		2021-02-16T12:51:17+0200
	Athens




