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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.254.706,42 969.220,87 285.485,55 1.222.224,62 894.137,08 328.087,54 Ι.  Κεφάλαιο 70.216.704,36 69.742.409,30

1.254.706,42 969.220,87 285.485,55 1.222.224,62 894.137,08 328.087,54 70.216.704,36 69.742.409,30

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές 

παγίων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων 1.023.392,03 1.452.071,77

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 41.974.978,94 0,00 41.974.978,94 41.774.976,94 0,00 41.774.976,94 3. Δωρεές περιουσιακών στοιχείων 1.158.530,55 1.158.530,55

1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 33.586.089,13 30.456.186,70 3.129.902,43 33.586.089,13 30.292.256,37 3.293.832,76 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 74.419.699,69 74.687.233,70

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 310.364.125,42 284.040.575,85 26.323.549,57 310.364.125,42 282.288.813,98 28.075.311,44 4α. Εισπραγμένες εισφορές σχεδίων πόλεως 10.883.503,42 10.304.858,55
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 120.877.115,85 118.739.898,08 2.137.217,77 120.877.115,85 118.581.511,67 2.295.604,18 87.485.125,69 87.602.694,57

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 36.591.198,87 17.571.602,50 19.019.596,37 36.591.198,87 16.274.433,57 20.316.765,30

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 79.488,16 38.815,38 40.672,78 79.488,16 19.914,11 59.574,05 IV. Αποτελέσματα εις νέο 

3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 4.167.408,03 3.154.775,02 1.012.633,01 4.136.887,50 3.071.758,55 1.065.128,95 Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον 1.076.723,28 2.711.796,13

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.827.352,64 2.484.783,25 3.342.569,39 5.827.352,64 2.277.907,40 3.549.445,24 Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο 11.556.954,76 8.845.158,63
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 1.198.232,31 1.066.841,94 131.390,37 1.132.374,65 1.035.288,70 97.085,95 12.633.678,03 11.556.954,76

5. Μεταφορικά μέσα 2.522.406,22 2.300.849,32 221.556,90 2.435.708,41 2.248.657,33 187.051,08

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 16.917.768,61 14.920.310,74 1.997.457,87 16.426.659,00 14.650.370,98 1.776.288,02 V. Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 25.173.625,55 0,00 25.173.625,55 20.765.914,83 0,00 20.765.914,83 1. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 640.921,67 618.301,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 599.279.789,73 474.774.638,78 124.505.150,95 593.997.891,40 470.740.912,66 123.256.978,74 640.921,67 618.301,40

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 170.976.429,76 169.520.360,03

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 11.885.401,31 11.930.171,30

Μείον - Προβλέψεις υποτιμήσως 916.823,41 10.968.577,90 916.809,79 11.013.361,51 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1α Αξία δωρεάν ακινήτων σε δημοτική επιχείρηση για πραγματοποίηση ειδικού σκοπού 1.039.667,21 1.039.667,21 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.000.114,37 929.900,63

2.Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις 795.023,08 476.151,48 2. Λοιπές προβλέψεις 1.231.893,82 0,00

12.803.268,19 12.529.180,20 2.232.008,19 929.900,63

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 137.308.419,14 135.786.158,94

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ι Αποθέματα 2. Δάνεια τραπεζών 3.164.193,35 3.362.645,99

4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, ανταλλακτικά και αναλώσιμα 

υλικά 578.067,05 540.923,90 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.476.616,52 521.140,35

578.067,05 540.923,90 4.640.809,87 3.883.786,34

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 35.843.609,62 35.382.074,00 1. Προμηθευτές 1.175.225,48 1.344.699,31

Μείον: προβλέψεις 20.072.167,60 15.771.442,02 20.142.279,75 15.239.794,25 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 258.863,88 236.958,08

1α. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμ. Σχεδ. πόλης 5.404.389,39 6.337.509,46 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 29.607,83 30.317,78

5. Χρεώστες διάφοροι 1.322.870,26 1.337.619,74 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 198.452,64 77.432,54

22.498.701,67 22.914.923,45 8. Πιστωτές διάφοροι 922.695,22 503.964,73

2.584.845,05 2.193.372,44

ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 7.225.654,92 6.077.158,78

1. Ταμείο 57.176,91 39.295,68

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 24.245.244,94 22.590.407,01

24.302.421,85 22.629.702,69

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 47.379.190,56 46.085.550,04

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 83.647,10 10.038,46 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 553.576,57 466.281,25

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.841.590,28 2.385.419,54 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 665.001,30 672.800,72

3. Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικού 0,00 134,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 109.233,30 103.989,00

3α. Εκτελεσμένα έργα τρίτων μέσω ΕΣΠΑ 105.789,53 475.562,24 3α. Εισπρακτέες εισφορές από πράξεις εφαρμογ. 6.079.595,59 6.813.460,94

3β. Έργα τρίτων για μεταβίβαση 0,00 451.876,08 3β. Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα 56.833,01 56.833,01

3.031.026,91 3.323.030,32 3γ. Δικαιούχοι έργων προς μεταβίβαση 0,00 417.816,32

3δ. Χορηγηθείσες επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για την εκτέλση έργων τρίτων 105.789,53 464.226,16

7.570.029,30 8.995.407,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 188.004.122,16 185.522.826,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 188.004.122,17 185.522.826,84

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 120.395.481,74 114.634.724,28 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 120.395.481,74 114.634.724,28

120.395.481,74 114.634.724,28 120.395.481,74 114.634.724,28

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 16.417.176,27 15.842.557,66 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 1.076.723,28 2.711.796,13

2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 2.136.186,99 1.565.178,45 Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων 11.556.954,76 8.845.158,63
3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 24.551.683,83 23.569.313,73 Πλεόνασμα εις νέο 12.633.678,03 11.556.954,76

43.105.047,09 40.977.049,84

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 41.742.253,21 40.784.262,90

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 1.362.793,88 192.786,94

Πλέον: Αλλα έσοδα 1.191.406,22 1.477.107,23

Σύνολο 2.554.200,10 1.669.894,17

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.934.456,61 3.937.202,75

             3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 107.263,16 4.041.719,77 50.976,71 3.988.179,46

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.487.519,66 -2.318.285,29

ΜΕΙΟΝ:

    2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 120.478,60 73.818,71

    4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 560.594,62 363.912,07

681.073,22 437.730,78

Μείον:

    1. Αξία δωρεάς μετοχών ΔΕΔΙΣΑ σε Δήμους Ν. Χανίων 118.800,00 0,00

    3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 183.207,02 302.007,02 379.066,20 196.944,36 196.944,36 240.786,42

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.108.453,46 -2.077.498,87

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

    1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.490.956,25 2.126.234,08

    3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.196.491,68 3.174.241,72

       3.α. Πρόστιμα ΚΟΚ 345.423,84 70.303,57

       3.β. Τέλη-Μισθώματα και λοιπά έσοδα 1.522.330,74 2.844.388,66

       3.γ. Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών, χρηματικές ποινές και έκτακτα έσοδα 328.737,10 259.549,49

   4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 241,91 4.687.689,84 2.180,26 5.302.656,06

Μείον: 

  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 628.568,96 68.454,60

  2. Έκτακτες ζημιές 774,79 114.105,61

  3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 47.952,39 36.950,86

  4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 415.972,64 134.473,48

    4.α. Προβλέψεις για επισφ.απαιτ.από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών 254.393,25 102.077,78

    4.β. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από τέλη και πρόστιμα καθαριότητας και 

ηλεκτρ/σμού 131.699,96 4.036,51

    4.γ. Προβλέψεις για επισφ.απαιτ.από τέλη και πρόστιμα παρεπ/ντων και επί των 

ακαθ/στων εσόδων 24.931,41 4.483,31

    4.δ. Λοιπές προβλέψεις για επισφ.απαιτ.από βεβαιωμένα έσοδα 4.948,02 23.875,88

  5. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους από δικαστικές υποθέσεις 1.231.893,82 2.325.162,60 0,00 353.984,55

Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 2.362.527,24 4.948.671,51

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 1.254.073,78 2.871.172,64

Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.093.730,44 4.229.980,08

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.093.730,44 0,00 4.229.980,08 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.254.073,78 2.871.172,64

Πλέον:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΤΑ -177.350,50 -159.376,51

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.076.723,28 2.711.796,13

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018

8η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017



 

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «Δήμου Χανίων» 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Χανίων οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018, 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. 
  
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 
 

1. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι, ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες βεβαίωσης 
των οφειλετών-υπόχρεων καταβολής εισφορών σε χρήμα και των εισφορών μετατροπής γης σε 
χρήμα, των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως όλων των πολεοδομικών ενοτήτων. 
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δόμησης το ποσό των μη βεβαιωμένων εκ των ανωτέρω, ανέρχεται 
περίπου σε ποσό € 11.135.000. 
Συγκεκριμένα οι περιπτώσεις αυτές αφορούν: 
α) Εισφορές σε χρήμα οφειλετών για κυρωμένες πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεως, ποσού          
€ 7.600.000 περίπου, δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω αδυναμίας του συστήματος που εφαρμόζεται από 
το Δήμο, στην επίδοση και κοινοποίηση των πράξεων επιβολής εισφορών. Αποτέλεσμα των 
ανωτέρω είναι να μην έχει ολοκληρωθεί η κοινοποίηση αυτών των εισφορών και ως εκ τούτου να 
μην έχουν εκδοθεί χρηματικοί κατάλογοι που θα περιλαμβάνονταν ως απαιτήσεις του Δήμου στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018. 
β) Εισφορές μετατροπής γης σε χρήμα ποσού € 535.000 περίπου, που απορρέουν από πράξεις 
εφαρμογής οι οποίες κυρώθηκαν έως το 2003 και έχουν καθορισμένες τιμές μονάδος, δεν έχουν 
ακόμη βεβαιωθεί χρηματικοί κατάλογοι, καθότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στους οφειλέτες-υπόχρεους. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να μην έχουν εκδοθεί χρηματικοί κατάλογοι που θα 
περιλαμβάνονταν ως απαιτήσεις του Δήμου στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018. 
γ) Εισφορές μετατροπής γης σε χρήμα ποσού € 3.000.000 περίπου, που απορρέουν από πράξεις 
εφαρμογής οι οποίες κυρώθηκαν από το 2004 και μετά, δεν έχουν βεβαιωθεί χρηματικοί κατάλογοι, 
καθότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στους οφειλέτες-υπόχρεους και εκκρεμεί η βεβαίωσή τους στην 
υπηρεσία. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να μην έχουν εκδοθεί χρηματικοί κατάλογοι που θα 
περιλαμβάνονταν ως απαιτήσεις του Δήμου στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018. 
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Μετά τα ανωτέρω επιφυλασσόμαστε για την πληρότητα της οικονομικής και της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Δήμου, όσον αφορά τις απαιτήσεις από εισφορές κυρωμένων 
πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως, καθότι δεν έχει απεικονισθεί το σύνολο των απαιτήσεων 
αυτών, στις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου κατά την 31/12/2018. 
Η καθυστέρηση της βεβαίωσης των εισφορών επιφέρει σημαντικούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο 
ακύρωσής τους, όταν αυτές κοινοποιούνται-βεβαιώνονται πολύ μεταγενέστερα της λήξεως του 
έτους της κύρωσης αυτών των πράξεων εφαρμογής, καθότι οι εισφορές υπόκεινται στις γενικότερες 
διατάξεις των δημόσιων εσόδων όπου ορίζεται αποσβεστική προθεσμία για τη βεβαίωσή τους. 
Επίσης λόγω της καθυστέρησης αυτής, οι υπόχρεοι επιβαρύνονται με προσαυξήσεις από την 
ημερομηνία υποχρέωσης κοινοποίησης των εισφορών από την κύρωση των πράξεων εφαρμογής 
που αφορούν. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η μη βεβαίωση οδηγεί σε μη δυνατότητα είσπραξης των εισφορών 
αυτών, οπότε δημιουργείται κίνδυνος αδυναμίας του Δήμου να εκτελέσει τα συγκεκριμένα έργα 
δημόσιας ωφέλειας που προβλέπονται στην κάθε εφαρμογή σχεδίου πόλεως και είναι αναγκαία και 
απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
 
Προτείνουμε άμεσα ο Δήμος να ελέγξει και να ολοκληρώσει την κοινοποίηση-βεβαίωση των 
εισφορών σε γη και σε χρήμα, του συνόλου των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως 
προς του οφειλέτες-υπόχρεους και να εντείνει τη διαδικασία είσπραξης αυτών, ώστε να 
οριστικοποιηθούν οι πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα, οι πράξεις εφαρμογής των σχεδίων 
πόλεως στο σύνολό τους και να αντιμετωπισθεί η εκτέλεση των έργων κοινής ωφέλειας που 
αφορούν. 
 

2. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι, στις ήδη βεβαιωμένες απαιτήσεις από εισφορές σε χρήμα 
συνολικού ποσού € 6.088.621,99, που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις του Ισολογισμού της 
31/12/2018, έχουν προκύψει ενδείξεις αμφισβήτησης περί του ύψους της βεβαίωσης αυτών, τις 
οποίες δε δύναται να προσδιορίσουμε. 
Συγκεκριμένα, όπως μας γνωστοποίησαν οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου, υπάρχουν περιπτώσεις: 
α) υπόχρεων που έχουν προσφύγει στα ένδικα μέσα για την οριστικοποίηση του καθορισμού της 
τιμής μονάδος και η πρωτόδικη απόφαση όρισε χαμηλότερες τιμές, άρα και αξίες εισφορών, από τις 
απαιτούμενες για το Δήμο, για τις οποίες ο Δήμος έχει προσφύγει σε ανώτερα δικαστήρια μη 
αποδεχόμενος αυτές και β) υπόχρεων που έχουν προσφύγει στα ένδικα μέσα οι αποφάσεις των 
οποίων ακυρώνουν τις πράξεις επιβολής εισφορών και δε δύναται ο Δήμος να προσφύγει κατά 
αυτών λόγω διαφόρων πλημμελειών των πράξεων επιβολής εισφορών όπως κρίνονται νομικά. 
 
Ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για το οριστικό ύψος των απαιτήσεων εισφορών των κυρωμένων 
πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2018, κατά 
ποσό € 5.404.389,39 στο λογαριασμό «Δ. ΙΙ. 1α. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμ. Σχεδ. 
πόλης» και κατά ποσό € 684.232.60 στο λογαριασμό «Γ. ΙΙΙ. 2.Λοιπές μακροπρόθεσμες  
απαιτήσεις». 
Σημειώνεται ότι στην παρούσα χρήση, σε εκτέλεση του Ν. 4495/2017, προσαρμόστηκαν 
(μειώθηκαν) οι βεβαιωμένες και ανείσπρακτες απαιτήσεις από πράξεις επιβολής εισφοράς σε 
χρήμα που εκδόθηκαν από το 2009 μέχρι και 31/12/2017. Από την ανωτέρω προσαρμογή 
μειώθηκαν οι αντίστοιχες απαιτήσεις του Δήμου κατά ποσό € 217.084,19. 
 

3. Στο λογαριασμό «Δ.ΙΙ.5 Χρεώστες διάφοροι» του Ισολογισμού της 31/12/2018 περιλαμβάνονται 
απαιτήσεις ποσού € 506.241,95 που αφορούν μερίσματα των ετών 2000-2005, από την εταιρεία 
που συμμετέχει ο Δήμος «Λατομεία Χορδακίου ΑΕ». Για την είσπραξη της ανωτέρω απαίτησης ο 
Δήμος είχε προσφύγει στα ένδικα μένα για πολλά έτη (από το 2007). Στο έτος 2018 ο Δήμος 
άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, όπου σύμφωνα και με την επιστολή του 
νομικού συμβούλου, η είσπραξή της είναι αμφίβολη. Κατά τη γνώμη μας, ο Δήμος θα πρέπει να 
σχηματίσει προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων του και των Ιδίων Κεφαλαίων του, για την 
πιθανή ζημία ποσού € 506.241,95, που θα προκύψει από μη είσπραξη της ανωτέρω απαίτησης. 

 
4. Στο λογαριασμό «Δ.ΙΙ.5 Χρεώστες διάφοροι» του Ισολογισμού της 31/12/2018 περιλαμβάνονται 

απαιτήσεις έναντι της ΔΕΥΑΒΑ ποσού € 175.133,56, που έχουν προκύψει μετά τον συμψηφισμό 
υποχρεώσεων προς αυτή και παραμένουν ανείσπρακτες από την απογραφή έναρξης του 
Καλλικρατικού Δήμου Χανίων (1/1/2011), καθότι πρώην Καποδιστριακός Δήμος που 
ενσωματώθηκε σ’ αυτόν, μετέφερε τις ανωτέρω απαιτήσεις. Ο Δήμος θα πρέπει να εκκαθαρίσει τις 
ανωτέρω απαιτήσεις του, που κατά τη γνώμη μας περιέχουν στοιχεία επισφαλούς είσπραξης και ως 



 

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Μέλος της  Grant Thornton International Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 

                         

εκ τούτου θα πρέπει να σχηματίσει προβλέψεις ποσού € 175.133,56, σε βάρος των αποτελεσμάτων 
του και των Ιδίων Κεφαλαίων του, για τη ζημία που θα προκύψει από μη είσπραξη αυτών. 

 
5. Ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την πάγια περιουσιακή του κατάσταση, 

δημιουργώντας πλήρες Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. Συγκεκριμένα δεν έχει αποτιμήσει και έχει 
συμπεριλάβει με αξίες διαχειριστικής μνείας 1,00 € ή 0,01 €, στις Οικονομικές Καταστάσεις της 
31/12/2018, τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: 
α) Κτιριακές εγκαταστάσεις που αφορούν πρώην δημαρχεία, κοινοτικά γραφεία, πολιτιστικά κέντρα 
κλπ, συνολικού πλήθους 35. Οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν παραληφθεί από τους 
πρώην Καποδιστριακούς Δήμους κατά τη συνένωση και δεν έχουν αποτιμηθεί στην αντικειμενική 
αξία τους ή στο κόστος κτήσης τους σύμφωνα με το νόμο. 
β) Εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων που αφορούν οδούς, πλατείες κλπ, οι οποίοι έχουν 
παραληφθεί από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους κατά τη συνένωση και δεν έχουν 
αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους σύμφωνα με το νόμο. 
γ) Εδαφικές εκτάσεις που αφορούν κύρια τμήματα γης που έχουν προκύψει από προσκυρώσεις και 
απαλλοτριώσεις από την εφαρμογή σχεδίων πόλεως. Οι ανωτέρω εδαφικές εκτάσεις έχουν 
παραληφθεί από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους κατά τη συνένωση και δεν έχουν 
αποτιμηθεί στην αντικειμενική αξία τους σύμφωνα με το νόμο. 
Ως εκ τούτου ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την πάγια περιουσιακή του 
κατάσταση, δημιουργώντας πλήρες Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας που θα περιλαμβάνει 
διακεκριμένα κάθε περιουσιακό στοιχείο που κατέχει, με την αξία απόκτησής του καθώς και τις 
πηγές χρηματοδότησής του. 
 
Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να απεικονισθεί και αποτιμηθεί το σύνολο της πάγιας περιουσίας του 
Δήμου όπως προβλέπεται από το νόμο και να περιλάβει το σύνολο των τμημάτων γης που έχουν 
προκύψει από προσκυρώσεις και απαλλοτριώσεις στην εφαρμογή των σχεδίων πόλεως. Η 
ανωτέρω διαδικασία αποτελεί σημαντικό έργο για το Δήμο που παρά τις δυσκολίες του, θα 
συντελέσει στην πλήρη και ολοκληρωμένη απεικόνιση της οικονομικής του κατάστασης, καθώς και 
στον έλεγχο των μεταβολών της πάγιας περιουσιακής του κατάστασης και της αξιοποίησή της με 
την οργάνωση τράπεζας γης κλπ.  
Παράθεση των ανωτέρω στην Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου. 
 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Χανίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη 
χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 
315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”. 
 
Έμφαση Θεμάτων 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

 
1. Σύμφωνα με τις επιστολές που λάβαμε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι 

εκκρεμεί σημαντικός αριθμός δικαιούχων αποζημιώσεων που απορρέουν από τις κυρωμένες 
πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεως, που έχουν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για καθορισμό 
αυτών με οριστική τιμή μονάδος των ιδιοκτησιών τους που απαλλοτριώνονται καθώς και 
αποζημιώσεων επικειμένων επί των απαλλοτριούμενων εκτάσεων που απαιτούνται από τα 
κυρωμένα σχέδια πόλης. Από τον έλεγχό μας δε δύναται να προσδιορισθεί το ύψος των ανωτέρω 
αποζημιώσεων. 
 
Σημειώνεται ότι στον Ισολογισμό της 31/12/2018, οι υποχρεώσεις προς δικαιούχους αποζημιώσεων 
που απορρέουν από τις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεως ανέρχονται σε ποσό          
€ 1.744.356,17 και εμφανίζονται κατά ποσό € 267.739,64 ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (λογ. 
«Γ. ΙΙ. 8. Πιστωτές διάφοροι») και κατά ποσό € 1.476.616,52 ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(λογ. «Γ. Ι. 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»). 
 
Κατά τη γνώμη μας, η Υπηρεσία Δόμησης, η Νομική Υπηρεσία και η Οικονομική  Υπηρεσία του 
Δήμου, σε συνεργασία, θα πρέπει να προσεγγίσουν το ύψος αυτών των υποχρεώσεων, ώστε ο 
Δήμος να είναι σε θέση να οργανώσει και να προγραμματίσει τη χρηματοδότησή τους κατά την 
οριστικοποίηση των αποζημιώσεων αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια. 
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2. Από τις επιστολές και τα έγγραφα που μας προσκομίσθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου 
και μετά από την αξιολόγησή μας, διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν αγωγές τρίτων κατά του Δήμου 
ποσού € 411.954,57, που αφορούν δικαστικές υποθέσεις για παροχή υπηρεσιών, προμήθειες και 
έργα. Για τις ανωτέρω υποθέσεις ο Δήμος έχει προσφύγει στο δεύτερο βαθμό, καθότι έχουν 
πρωτόδικα κριθεί σε βάρος του, οι οποίες μέχρι την 31/12/2018 δεν είχαν τελεσιδικήσει και ως εκ 
τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους σε βάρος των αποτελεσμάτων και 
των υποχρεώσεων του Δήμου κατά την ως άνω ημερομηνία.  
Παράθεση όλων των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του Δήμου αναφέρονται στην Αναλυτική 
Έκθεση Ελέγχου. 

 
3. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος εισέφερε δωρεάν το 4,99% των μετοχών που κατείχε στην «ΔΕΔΙΣΑ 

ΑΕ», (2.160 μετοχές) αξίας κτήσης € 118.000,00, στους πέντε Δήμους (Αποκορώνου, Κισσάμου, 
Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων και Γαύδου) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που δεν μετείχαν στο 
κεφάλαιό της, ανάλογα με το συνολικό νόμιμο πληθυσμό αυτών. Το ανωτέρω εφαρμόστηκε με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 658/2018), σε εκτέλεση του Ν. 4555/2018 περί 
«νέου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αναδιοργάνωσης των ΦΟΣΔΑ». Το 
ποσό της ανωτέρω δωρεάς επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου και εμφανίζεται σε 
διακριτό λογαριασμό της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης «Αξία δωρεάς μετοχών ΔΕΔΙΣΑ 
σε Δήμους Ν. Χανίων». 
 

4. Οι απαιτήσεις από ιδιώτες, που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2018, ανέρχονται σε ποσό     
€ 35.843.609,62 και αφορούν κατά ποσό € 33.727.602,09 ανείσπρακτα υπόλοιπα χρηματικών 
καταλόγων που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις και κατά ποσό € 2.116.007,53 
απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση. 
Έναντι των ανωτέρω βεβαιωμένων απαιτήσεων, που τελούν σε σημαντική καθυστέρηση είσπραξης 
και περιλαμβάνουν στοιχεία επισφαλούς είσπραξης (ελλιπή στοιχεία βεβαίωσης, ατελής νομικές 
διαδικασίες κοινοποίησης, υποχρεωτικές τροποποιήσεις νόμων που τις ρυθμίζουν κλπ) ο Δήμος 
έχει σχηματίσει προβλέψεις για την τυχόν απώλεια από τη μη είσπραξή τους ποσού                         
€ 20.072.167,60 οι οποίες κατά τη γνώμη μας κρίνονται επαρκείς. 
Συγκεκριμένα οι ανωτέρω προβλέψεις αφορούν: α) κατά ποσό € 13.816.294,87 πρόστιμα ΚΟΚ 
κύρια των ετών 2005 μέχρι και 2012, β) ποσό € 1.860.251,52 τέλη χρήσης γης για τη φιλοξενία των 
εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων των ετών 2001 μέχρι και 2008 που είχαν βεβαιωθεί από 
τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Ακρωτηρίου, γ) ποσό € 2.346.486,60 πρόστιμα αυθαίρετων 
κατασκευών κύρια των ετών 2010 μέχρι και 2014 βάσει υποχρεωτικών τροποποιήσεων νόμων που 
τα ρυθμίζουν, δ) ποσό € 1.137.659,37 πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων κύρια των ετών 2005 μέχρι 
και 2012 και ε) ποσό € 911.475,24 λοιπά τέλη-φόρους. 
 
Σημειώνεται ότι, στην παρούσα χρήση επιβάρυνε τα αποτελέσματά του και ισόποσα τα Ίδια 
Κεφάλαιά του με σχηματισμό προβλέψεων ποσού € 415.972,64, κύρια για βεβαιωμένα έσοδα της 
χρήσης, ακολουθώντας με τις ίδιες λογιστικές αρχές, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των απαιτήσεων από πρόστιμα αυθαιρέτων, κατ’ εφαρμογή 
νόμων που ρυθμίζουν αυτές και τις αποφάσεις των Δημοτικού Συμβουλίου για διαγραφές 
απαιτήσεων στην επόμενη χρήση. 
 
Επισημαίνουμε ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δε συνεπάγονται τη διαγραφή 
απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον 
ισολογισμό μία ορθολογική εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις της 31/12/2018. Κατά τη 
γνώμη μας θα πρέπει να εκκαθαρισθούν οι απαιτήσεις που προκύπτουν από χρηματικούς 
καταλόγους και δε μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα είσπραξης βάσει Κ.Ε.Δ.Ε. είτε γιατί έχει 
παρέλθει ο χρόνος εφαρμογής αυτών, είτε παρουσιάζουν ελλιπή και μη πραγματικά στοιχεία, είτε 
υπάρχουν αδυναμίες βεβαιώσεων ως προς το χρόνο βεβαίωσης και είσπραξης, για να 
οριστικοποιηθεί το υπόλοιπο των πραγματικά εισπρακτέων απαιτήσεων του Δήμου. Στο πλαίσιο 
μίας συνολικής αναδιοργάνωσης της παρακολούθησης των εσόδων, το ζήτημα των επισφαλειών 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. 
 

5. Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης επιβαρύνθηκαν, με ποσό € 1.192.754,53, που αφορά τη 
συμμετοχή του Δήμου στη νομική-φορολογική εμπλοκή της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ, για καταβολή ΦΠΑ, στις 
μεταξύ τους συναλλαγές, που προέκυψε μετά από φορολογικό έλεγχο. Το ανωτέρω ποσό 
καταβλήθηκε στην επόμενη χρήση με έκδοση διαταγής πληρωμής και ως εκ τούτου περιλαμβάνεται 
στο λογαριασμό «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων 
Χρήσης και ισόποσα στις λοιπές προβλέψεις του Ισολογισμού της 31/12/2018. 



 

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Μέλος της  Grant Thornton International Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                          5 

                         

 
6. Ο Δήμος το 2018, όπως και την προηγούμενη χρήση, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική 

(κοστολόγηση), λόγω αδυναμίας κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που 
οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Η μη τήρηση της 
αναλυτικής λογιστικής είχε σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον εξωλογιστικό προσδιορισμό, για τον 
οποίο ακολουθήθηκαν οι ίδιες με την προηγούμενη χρήση αρχές, του κόστους των βασικών 
λειτουργιών που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος 
παρεχόμενων υπηρεσιών, κόστος διοίκησης και κόστος δημοσίων σχέσεων) αλλά και την αδυναμία 
συσχέτισης κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη. 

  
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 
 
Παλαιό Φάληρο, 31 Ιανουαρίου 2020 
 
 
 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
Μαρίνα Χρυσανθοπούλου 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281 
 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο 175 64  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127 
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