ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΔΑ: 61ΦΚΩΕ6-ΚΕΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 24ης / 13 Οκτωβρίου 2016 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
ΘΕΜΑ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ TOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»
Αριθ. Αποφάσεως 669/2016
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 18.00΄ συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα
από την από 07 Οκτωβρίου 2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Αγανικόλας Παράσχος, Βέρρος Αριστείδης, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιωαννίδου Αικατερίνη,
Ιωσηφίδου Αναστασία, Καζανίδης Δημήτριος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ,
Κλωνάρη Μαρία, Κουφατζής Χαράλαμπος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος,
Μουριάδης Θεόδωρος, Μπαλτζίδου Βαρβάρα, Μπόνιας Ζήσης, Μουρτασάγας Νικόλαος,
Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Πετρόπουλος Πέτρος,
Ποτόλιας Χρήστος, Σιμιτσής Κωνσταντίνος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τζατζάρης
Θεόδωρος, Τσανακτσής Φίλιππος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Φιλιππίδης
Φίλιππος, Φιλόσογλου Γεώργιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χιώτη-Πρασσά Κυριακή.
Αν και κλήθηκαν νόμιμα όλοι οι κ.κ. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, παρευρέθησαν οι:
Πουρσαϊτίδης Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα
Γιτίσογλου Βασίλειος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιμνιών
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 24/2016 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Καρασαββίδης Ελευθέριος, Κιοσές Νικόλαος, Λυχούνας Μιχαήλ, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς
Λεωνίδας, Πασχαλίδης Χρήστος, Τουλκίδης Δημοσθένης, Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος,
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν:
Απεχώρησαν:
Επανήλθαν:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία
κλήθηκε και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Δήμητρα Τσανάκα (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ TOY
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014», ανέγνωσε την υπ’
αριθ. 18887/2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας
για την χρήση 2014.
1. Γενικά
Σας υποβάλλουμε συνημμένα την έκθεση διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, με τις
παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτήν, και σας παρακαλούμε να την εγκρίνετε.
2. Εξέλιξη των εσόδων
Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 31.367.642,80.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 1.521.914,71,
τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 1.546.939,20 και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων ποσού € 246.314,02, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο
ποσό των € 34.682.810,73. Στα παραπάνω έσοδα δεν περιλαμβάνονται ποσά ύψους € 7.883.580,69 τα
οποία αποτελούν επιχορηγήσεις του Δημοσίου προς τον Δήμο για την κατασκευή ή απόκτηση παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
3. Ανάλυση εσόδων
Η ανάλυση των Εσόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:
- Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
- Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιμα & προσαυξήσεις
- Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
- Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
- Έσοδα κεφαλαίων
- Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
- Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

4.
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.350.301,19
1.417.774,34
19.733.450,36
1.805.348,20
60.768,71
1.521.914,71
1.546.939,20
246.314,02
34.682.810,73

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.154.960,14
8.550.996,52
798.364,55
2.905.262,83
187.954,06
2.675.152,46
198.790,45
2.785.236,93
12.026.352,02
1.308.045,36
15.000,00
343.347,79
185.034,23
33.134.497,34

Ανάλυση εξόδων
Η ανάλυση των Εξόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:
Αναλώσιμα υλικά & ανταλλακτικά παγίων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεως
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
Χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Δωρεές
Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης
Έκτακτa και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

5. Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 28.244.944,09. Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 3.677.264,39, τα έξοδα λειτουργίας
δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 179.438,37, οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και
χρεογράφων ανήλθαν στο ποσό € 290.678,02 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των €
198.790,45.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των € 32.591.115,32.
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Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού € 15.000,00,τα
έξοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού € 343.347,79 καθώς και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
ποσού € 185.034,23, τα συνολικά έξοδα του Δήμου θα ανέλθουν στο ποσό των € 33.134.497,34.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2014 ποσού € 34.682.810,73 μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 ποσού € 33.134.497,34 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως το
οποίο ανέρχεται σε € 1.548.313,39.
4. Πάγια στοιχεία
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται
στο ποσό των € 146.677.234,46 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 62.425.317,01 η
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 84.251.917,45.
5. Δάνεια
Τα δάνεια του Δήμου είναι προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Εθνική
Τράπεζα και ανέρχονται στο ποσό των € 3.311.697,85 (Μακροπρόθεσμα € 2.737.363,50 και πληρωτέα
έως το τέλος της επόμενης χρήσης € 574.334,35).
6. Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου (μακροπρόθεσμων & βραχυπρόθεσμων) ανέρχονται στο
ποσό των € 9.373.146,11, ενώ οι απαιτήσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των € 8.374.027,36.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
και της παρ. 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ. 315/1999)
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις
που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια,
της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική
αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως
αυτής.
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Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων
(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού
των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το
νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Οι συμμετοχές του Δήμου σε τέσσερις (4) δημοτικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην αξία
κτήσεως, ενώ οι συμμετοχές σε μία (1) κοινοπραξία και σε πέντε (5) ανώνυμες εταιρείες αποτιμήθηκαν
στην τρέχουσα αξία τους με βάση τους τελευταίους νόμιμα συνταχθέντες ισολογισμούς.
(4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.)
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και κατά το τέλος της
χρήσης, τρέχουσας τιμής αγοράς τους
(5) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο
αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις.
(6) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο της μέσης
ετήσιας τιμής κτήσεως η οποία ακολουθείται πάγια..
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει
στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο
β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που
έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές
που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την
έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών
ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει
γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από
τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε
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των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν
στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .
(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα.
(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε
(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών
Δεν έγινε.
(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των
αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Με βάση τους νόμιμα τελευταίους συνταχθέντες ισολογισμούς, οι δύο εκ των οποίων δεν έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή προκύπτει ότι: α) για την ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ η τρέχουσα αξία
είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως κατά € 1.548.577,55, β) για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η τρέχουσα αξία είναι
μεγαλύτερη της αξίας κτήσεως κατά € 29.926.446,69, γ) για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. η τρέχουσα αξία είναι
μεγαλύτερη της αξίας κτήσεως κατά € 191.667,83.
(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό
νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Οι προσθήκες της χρήσεως αφορούν δαπάνες για λογισμικά προγράμματα ποσού € 4.428,00
καθώς και δαπάνες μελετών ποσού € 964.719,73.
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(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών
που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο
τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων
στοιχείων.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών
και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10% .







Συμμετοχή στην ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ αξίας κτήσεως € 13.450.122,39 με ποσοστό 100%.
Συμμετοχή στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ αξίας κτήσεως € 4.678.443,62 με ποσοστό 100%.
Συμμετοχή στη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ αξίας κτήσεως € 11.738,81 με ποσοστό 100%.
Συμμετοχή στη Κ/Ξ ΔΕΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ αξίας κτήσεως € 0,00 με ποσοστό 50%.
Συμμετοχή στη ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. αξίας κτήσεως € 797.713,44 με ποσοστό 29%.
Συμμετοχή στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. αξίας κτήσεως € 133.100,00 με ποσοστό 12,69%.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

§ 5. Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Το ύψος του κεφαλαίου κατά την 31.12.2014 του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των
56.903.948,81

€

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.
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Δεν εκδόθηκαν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς
δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός
Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που
είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των
προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται
στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και
οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού
διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον
οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι
απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα
συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου
μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την
κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν τέτοιες συναλλαγές
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον
δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Εθνικής Τράπεζας ύψους € 924.415,01.
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει
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στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο
β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που
έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές
που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την
έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών
ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει
γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από
τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε
των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής
αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των
στοιχείων θα ανακτηθεί.»
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών.
«Έξοδα επομένων χρήσεων».
- Ασφάλιστρα
9.906,80
- Τέλη κυκλοφορίας
15.184,93
Σύνολο
25.091,73
«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα».
- Τέλη καθαριότητας & φωτισμού
1.153.787,74
- Φόροι-εισφορές-πρόστιμα
444.808,78
- Επιχορηγήσεις για Λειτ. δαπάνες
1.446.779,06
Σύνολο
3.045.375,58
«Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων
- Παροχές τρίτων
- Φόροι - τέλη

158.679,59
96.157,26
671.467,60
58.149,83
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- Διάφορα έξοδα
- Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεως
Σύνολο

16.631,94
43,29
1.001.129,51

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
-Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Δεν υπάρχουν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τον Δήμο.
Ο Δήμος έχει παράσχει εταιρικές εγγυήσεις στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για μακροπρόθεσμα δάνεια
συνολικού ποσού την 31/12/2014 € 1.774.728,52.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές
μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως του Δήμου.
Έξοδα παραστάσεως και έξοδα κινήσεως αιρετών Δημοτικών Αρχόντων: € 241.326,77
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως του Δήμου.
Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη
διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)
Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15
εδάφιο α’).
Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους πρόστιμα & προσαυξήσεις
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋ/σμό

8.350.301,19
1.417.774,34
19.733.450,36
29.501.525,89

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο
«Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
Μέσος όρος προσωπικού άτομα

390

άτομα

Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
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Μόνιμο προσωπικό
Αορίστου χρόνου
Σύνολο άτομα

307
83
390

"
"
"

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:
Μισθοί
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα
Παρεπόμενες παροχές

6.389.796,32
2.146.194,08
15.006,12
8.550.996,52

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή
των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα
ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή
της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους
λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα:
Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις
παγίων επενδύσεων
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα:
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

1.521.914,71

15.000,00

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».
«Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων:
Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώματα Αρδεύσεως
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης
πολεοδομικών σχεδίων
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων φόρων
Έσοδα από Διαφημίσεις
Έσοδα από Δημοτικά Νεκροταφεία
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων
Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.
Λοιπά έκτακτα έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων παλαιών ετών
Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων
Ακυρώσεις τιμολογίων

233.058,82
3.471,04
231,74
80.853,24
36.267,25
2.007,27
109,52
65.259,92
18.729,77
718.433,77
33.226,85
125.979,81
64.673,09
164.637,11
1.546.939,20

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων:
Αποζημίωση προσωπικού
51.778,27
Αποτίμηση συμμετοχών
83.560,27
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
110.975,48
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246.314,02
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων:
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Επιστροφές αχρεωστήτως
εισπραχθέντων λοιπών εσόδων
Διαγραφές απαιτήσεων

20.889,51
162.362,68
35.954,01
5.531,29
37.919,40
80.690,90
343.347,79

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και
εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή
της αρχής της πιστής εικόνας.
Δεν υπάρχουν.
Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Ο κ. Σιμιτσής ως επικεφαλής κι εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε, «εδώ έχουμε
την περίπτωση ότι μια νέα διοίκηση ψηφίζει ισολογισμό μιας προηγούμενης διοίκησης, εκτιμώ
ότι μπορεί να έχει και πιο αυξημένα έσοδα, θα έρθει σύντομα ο ισολογισμός του 2015 οπότε θα
έχουμε σύγκριση. Εμείς καταφέραμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά, το ίδιο ευχόμαστε και για
την νέα διοίκηση, είμαστε θετικοί»
Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής κι εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε, «θα πρέπει
να δούμε από το 14 τι μεταφέρθηκε στο 15, τότε θα δούμε τα πραγματικά στοιχεία, για μένα για
να μη σχολιάσω αρνητικά θα έπρεπε να έχουμε παράλληλα τα στοιχεία του 14 και του 15,
ψηφίζουμε ναι»
Ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής κι εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε, «θα έπρεπε να
συζητήσουμε μαζί τον ισολογισμό με τον απολογισμό. Εμείς βάση του προϋπολογισμού του 14
που ήμασταν αρνητικοί έτσι και τώρα δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί στον ισολογισμό»
Ο κ. Ποτόλιας δήλωσε, «εμείς αυτό που θα θέλαμε να πούμε κ. πρόεδρε είναι ότι οι
προϋπολογισμοί πλέον ταυτίζονται με της κεντρικής διοίκησης, έτσι πια και οι Δήμοι
λειτουργούν ως επιχειρήσεις που θέλουν έσοδα, για μας πρέπει να καταργηθούν τα τέλη και
πάνω σε αυτή τη λογική εμείς είμαστε αρνητικοί και στον ισολογισμό»
Ο κ. Παπαδόπουλος ως επικεφαλής κι εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε,
«δηλώνουμε παρών, το κρίνω δίκαιο για να μη κάνουμε κριτική ούτε στον κ. Σιμιτσή ούτε στην
τωρινή διοίκηση»
Ο κ. Αγανικόλας ψήφισε ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163
του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ., το Π.Δ. 315/1999 περί Κ.Λ.Σ.Δ.Κ. και την ανωτέρω εισήγηση,
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μειοψηφούντων των κ.κ. Βέρρου, Σωτηριάδη, Μουρτασάγα, Παπαδόπουλου, Ιωαννίδου και
Ποτόλια,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης έτους 2014 του Δήμου Καβάλας,
όπως παρουσιάζεται στην έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και με τις παρατηρήσεις των
Ορκωτών Λογιστών και στο Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 του
Δήμου Καβάλας το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης
αυτής.
1.
Γενικά
Σας υποβάλλουμε συνημμένα την έκθεση διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, με τις
παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτήν, και σας παρακαλούμε να την εγκρίνετε.
2. Εξέλιξη των εσόδων
Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 31.367.642,80.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 1.521.914,71,
τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 1.546.939,20 και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων ποσού € 246.314,02, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο
ποσό των € 34.682.810,73. Στα παραπάνω έσοδα δεν περιλαμβάνονται ποσά ύψους € 7.883.580,69 τα
οποία αποτελούν επιχορηγήσεις του Δημοσίου προς τον Δήμο για την κατασκευή ή απόκτηση παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
3. Ανάλυση εσόδων
Η ανάλυση των Εσόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:
- Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
- Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιμα & προσαυξήσεις
- Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
- Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
- Έσοδα κεφαλαίων
- Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
- Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.350.301,19
1.417.774,34
19.733.450,36
1.805.348,20
60.768,71
1.521.914,71
1.546.939,20
246.314,02
34.682.810,73

4. Ανάλυση εξόδων
Η ανάλυση των Εξόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:
-

Αναλώσιμα υλικά & ανταλλακτικά παγίων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεως
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
Χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Δωρεές
Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης
Έκτακτa και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.154.960,14
8.550.996,52
798.364,55
2.905.262,83
187.954,06
2.675.152,46
198.790,45
2.785.236,93
12.026.352,02
1.308.045,36
15.000,00
343.347,79
185.034,23
33.134.497,34

5. Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 28.244.944,09. Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 3.677.264,39, τα έξοδα λειτουργίας
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δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 179.438,37, οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και
χρεογράφων ανήλθαν στο ποσό € 290.678,02 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των €
198.790,45.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των € 32.591.115,32.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού € 15.000,00,τα
έξοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού € 343.347,79 καθώς και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
ποσού € 185.034,23, τα συνολικά έξοδα του Δήμου θα ανέλθουν στο ποσό των € 33.134.497,34.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2014 ποσού € 34.682.810,73 μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 ποσού € 33.134.497,34 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως το
οποίο ανέρχεται σε € 1.548.313,39.
4. Πάγια στοιχεία
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται
στο ποσό των € 146.677.234,46 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 62.425.317,01 η
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 84.251.917,45.
5.
Δάνεια
Τα δάνεια του Δήμου είναι προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Εθνική
Τράπεζα και ανέρχονται στο ποσό των € 3.311.697,85 (Μακροπρόθεσμα € 2.737.363,50 και πληρωτέα
έως το τέλος της επόμενης χρήσης € 574.334,35).
6. Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου (μακροπρόθεσμων & βραχυπρόθεσμων) ανέρχονται στο
ποσό των € 9.373.146,11, ενώ οι απαιτήσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των € 8.374.027,36.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Γραμμένος
Ακριβές αντίγραφο
Καβάλα 14 Οκτωβρίου 2016
Ο Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Α. Σάρρος
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία
κτήσεως
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες -Πάρκα -Παιδότοποι κοιν.χρήσεως
1β.Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
2.Αγροί - Φυτείες- Δάση-Λατομεία
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον:-Προβλέψεις για υποτίμηση
2.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
3.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
5.Χρεώστες Διάφοροι
ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.Μετοχές

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

4.681.440,52

3.490.162,33

1.191.278,19

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
3.712.292,79

3.169.141,39

543.151,40

30.095.166,92
7.594.958,83
25.060.315,90
7.522.210,53
1.613.535,96
22.211.650,96
10.495.751,80
1.998.207,47
13.144.308,75

4.912.641,51
12.994.741,66
5.136.973,35
16.329.787,08
4.186.828,16
1.285.651,98
5.923.399,96

30.095.166,92
2.682.317,32
12.065.574,24
2.385.237,18
1.613.535,96
5.881.863,88
6.308.923,64
712.555,49
7.220.908,79

30.072.441,92
7.039.172,54
22.642.618,52
7.522.210,53
1.613.535,96
22.211.650,96
6.529.811,20
1.976.172,75
11.590.311,21

4.741.098,42
12.326.719,35
4.899.300,80
15.957.551,20
3.975.757,55
1.225.106,48
5.579.720,92

30.072.441,92
2.298.074,12
10.315.899,17
2.622.909,73
1.613.535,96
6.254.099,76
2.554.053,65
751.066,27
6.010.590,29

1.765.352,04
5.607.848,36
5.838.001,73

1.505.722,22
5.272.579,69
4.876.991,40

259.629,82
335.268,67
961.010,33

1.764.122,04
5.607.848,36
5.591.600,82

1.424.316,68
5.113.772,17
4.717.757,45

339.805,36
494.076,19
873.843,37

13.729.925,21
146.677.234,46

62.425.317,01

13.729.925,21
84.251.917,45

15.574.016,21
139.735.513,02

59.961.101,02

15.574.016,21
79.774.412,00

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - Δωρεές παγίων
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3.Δωρεές παγίων
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

20.387.841,33
834.886,48

20.021.647,47
898.178,43

19.552.954,85
8.000,00
19.560.954,85
103.812.872,30

19.123.469,04
8.000,00
19.131.469,04

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ 907020

38.447,28
90.350,00
51.991.901,22
52.120.698,50

38.447,28
90.350,00
45.630.235,22
45.759.032,50

453.989,77

87.795,91

183.418,01
183.418,01

(1.364.895,38)
(1.364.895,38)

109.662.055,09

101.385.881,84

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2.Λοιπές προβλέψεις

293.009,72
6.447.863,78
6.740.873,50

207.420,65
5.493.805,03
5.701.225,68

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών

2.737.363,50

3.384.834,60

3.565.924,18
49.439,95
5.028,56

3.444.510,11
29.922,38
7.998,16

574.334,35
64.595,66
2.376.459,91
6.635.782,61

553.299,17
52.836,23
2.106.050,21
6.194.616,26

9.373.146,11

9.579.450,86

1.001.129,51

2.202.217,18

-

-

126.777.204,21

118.868.775,56

98.905.881,04

157.707,24

215.851,26

5.460.836,18
14.054,73
2.899.136,45
8.374.027,36

5.571.943,07
85.223,50
2.966.387,63
8.623.554,20

51,38

51,38

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι
8α.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Κ/Ξ

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
5.195,51
10.165.604,92
10.170.800,43
18.702.586,41

6.270,48
6.995.073,02
7.001.343,50
15.840.800,34

25.091,73
3.045.375,58
3.070.467,31

52.078,31
3.526.864,47
3.578.942,78

126.777.204,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
8.350.301,19
2.Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις
1.417.774,34
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
19.733.450,36
29.501.525,89
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
28.244.944,09
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμα) εκμεταλλεύσεως
1.256.581,80
Πλέον : Άλλα έσοδα
1.805.348,20
Σύνολο
3.061.930,00
Μειον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.677.264,39
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
179.438,37
3.856.702,76
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
(794.772,76)
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
60.768,71
Μείον: 2.Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
290.678,02
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
198.790,45
489.468,47
(428.699,76)
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
(1.223.472,52)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
1.521.914,71
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
1.546.939,20
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
246.314,02
Μείον
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
15.000,00
2.Έκτακτες ζημίες
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
343.347,79
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
185.034,23
543.382,02
2.771.785,91
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
1.548.313,39
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
2.785.236,93
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
2.785.236,93
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ
1.548.313,39

56.903.948,81

IV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο
Υπόλοιπο ελλειμμάτων εις νέο

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

56.903.948,81

ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
3.Ειδικά αποθεματικά

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙI+ΑΙV)

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

118.868.775,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
9.335.099,48
1.049.046,89
18.932.437,54

3.388.637,66
130.310,98

29.316.583,91
29.349.548,58
(32.964,67)
1.580.893,50
1.547.928,83

Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλεμμάτων)
προηγούμενων χρήσεων.
Πλεόνασμα/Έλλειμμα εις νέο

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2014
1.548.313,39

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013
100.241,31

(1.364.895,38)
183.418,01

(1.465.136,69)
(1.364.895,38)

3.518.948,64
(1.971.019,81)

136.260,31
9.636,79
240.573,65

250.210,44

(113.950,13)
(2.084.969,94)

1.381.966,41
1.594.211,15
743.173,65
4.892,90
705.067,69
824.179,37

1.534.139,96

2.185.211,25
100.241,31

3.109.216,92
3.109.216,92

100.241,31

Καβάλα 8 Απριλίου 2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΖ 882990

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 760211
ΑΡ.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 7225 Α' ΤΑΞΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καβάλας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 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 δικλίδες 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. Γνώμη. Κατά τη γνώμη
μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Καβάλας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 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». 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.

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβριου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ
ΑΡ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14661
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwarth International
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΚΩΔ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
31/12/2013
2014
3.712.292,79
969.147,73

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2014
0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2014
4.681.440,52

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑ
31/12/2013
ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
31/12/ 2014
3.169.141,39
321.020,94
0,00
3.490.162,33
1.191.278,19

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΚΩΔ.
10.00
17.11
17.31
17.51
10.04
11
17.00
17.71
17.90
12
13
14
15

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
31/12/2013
2014
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
30.072.441,92
22.725,00
1α.Πλατείες -Πάρκα -Παιδότοποι κοιν.χρήσεως
7.039.172,54
555.786,29
1β.Οδοί - οδοστρώματα κοινής χρήσης
22.642.618,52
2.417.697,38
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
7.522.210,53
0,00
2.Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Δάση
1.613.535,96
0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
22.211.650,96
0,00
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
6.529.811,20
3.965.940,60
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.976.172,75
22.034,72
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως
11.590.311,21
1.553.997,54
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
1.764.122,04
1.230,00
5.Μεταφορικά μέσα
5.607.848,36
0,00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
5.591.600,82
246.400,91
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
προκαταβολές
15.574.016,21
7.647.104,56
Σύνολο
139.735.513,02 16.432.917,00
Γενικό Σύνολο
143.447.805,81 17.402.064,73

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑ
31/12/2013
ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
31/12/ 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
30.095.166,92
4.741.098,42
171.543,09
0,00
4.912.641,51
2.682.317,32
12.326.719,35
668.022,31
0,00
12.994.741,66
12.065.574,24
4.899.300,80
237.672,55
0,00
5.136.973,35
2.385.237,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.613.535,96
15.957.551,20
372.235,88
0,00
16.329.787,08
5.881.863,88
3.975.757,55
211.070,61
0,00
4.186.828,16
6.308.923,64
1.225.106,48
60.545,50
0,00
1.285.651,98
712.555,49
5.579.720,92
343.679,04
0,00
5.923.399,96
7.220.908,79

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2014
30.095.166,92
7.594.958,83
25.060.315,90
7.522.210,53
1.613.535,96
22.211.650,96
10.495.751,80
1.998.207,47
13.144.308,75

0,00
0,00
0,00

1.765.352,04
5.607.848,36
5.838.001,73

1.424.316,68
5.113.772,17
4.717.757,45

81.405,54
158.807,52
159.233,95

0,00
0,00
0,00

1.505.722,22
5.272.579,69
4.876.991,40

259.629,82
335.268,67
961.010,33

9.491.195,56
9.491.195,56
9.491.195,56

13.729.925,21
146.677.234,46
151.358.674,98

0,00
59.961.101,02
63.130.242,41

0,00
2.464.215,99
2.785.236,93

0,00
0,00
0,00

0,00
62.425.317,01
65.915.479,34

13.729.925,21
84.251.917,45
85.443.195,64

