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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 767
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)
Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία
Τσουκαλά, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο,
13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι
οκτώ (28) ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ σε ΕΙ∆ΙΚΗ δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, τη παρουσία της ∆/ντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά και την παρουσία των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. 1) Ιωάννα Φλώρου και 2) Ιωάννη
Πέρρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.
3463/2006,(ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου , µε αριθ. πρωτ.
47072/24-12-2015, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στην κα ∆/ντρια των Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου, στους Ορκωτούς Λογιστές, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στο µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης .
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 3)Ιωαν. Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ., αφού διαπίστωσε
την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 767 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση Απολογισµού-Ισολογισµού και
αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου Αιγιαλείας για το οικ. έτος 2014»
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 361/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά τον προέλεγχο του Απολογισµού-Ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου Αιγιαλείας για το οικ. έτος 2014, που έχει ως εξής:
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
«
Προελέγχει και εγκρίνει τον Ισολογισµό, Απολογισµό, καθώς και τα αποτελέσµατα χρήσης οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας παρατέθηκαν, όπως αναλυτικά εµφανίζονται κατωτέρω,
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας
για τον Ισολογισµό της χρήσεως 2014
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2014 ήταν η τέταρτη χρονιά του Καλλικρατικού ∆ήµου Αιγιαλείας.
Στην συνέχεια παρατίθενται τα σηµαντικότερα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2014 ανήλθαν στο ποσό των 19.641.026,06 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού
3.507.837,79 ευρώ καθώς και τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού 3.225,77
ευρώ, τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου, οργανικά και ανόργανα, ανέρχονται στο ποσό
των 23.152.089,62 ευρώ.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
72

Έσοδα από φόρους-πρόστιµα-προσαυξήσεις

1.082.687,25

73

Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα

8.300.189,98

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

75

Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και δωρεές

10.224.899,96
3.946,61
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76

Έσοδα κεφαλαίων

29.302,26
19.641.026,06

Σύνολο Οργανικών εσόδων
81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

82

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

3.507.837,79
3.225,77
3.511.063,56

Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων

23.152.089,62

Γενικό Σύνολο εσόδων

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
25

Αναλώσιµα υλικά

26

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

619.930,04
89.392,94
709.322,98

Σύνολο αναλωθέντων αποθεµάτων
60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

6.297.687,29

61

Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

1.041.257,42

62

Παροχές τρίτων

4.922.201,94

63

Φόροι-τέλη

64

∆ιάφορα έξοδα

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

66

57.938,77
3.439.376,85
415.396,61

Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

4.916.036,38

67

Παροχές-χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-∆ωρεές

81

Σύνολο οργανικών εξόδων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

82

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

861.802,50

Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εξόδων

990.162,80

273.192,47
21.363.087,73
128.360,30

23.062.573,51

Γενικό Σύνολο εξόδων

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το

κόστος

των

παρεχόµενων

υπηρεσιών

ανήλθε

στο

ποσό

των

17.866.100,22 ευρώ.
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Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των
3.746.046,23 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των
44.867,65 ευρώ και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ
415.396,61. Το κόστος παροχής υπηρεσιών, τα έξοδα διοίκησης, τα έξοδα δηµοσίων
σχέσεων και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, ανήλθαν συνολικά στο ποσό των
22.072.410,71 ευρώ. Αν στα οργανικά έξοδα προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα
έξοδα ποσού 128.360,30 ευρώ και

τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων ευρώ

861.802,50 το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 23.062.573,51 ευρώ. Η
διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2014 ποσού 23.152.089,62
ευρώ µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 ποσού 23.062.573,51 ευρώ αποτελεί το πλεόνασµα της χρήσεως 2014 το οποίο ανέρχεται σε 89.516,11 ευρώ.
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2014 τα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 223.379.925,33 ευρώ και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού 82.768.171,24 ευρώ η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των 140.611.754,09 ευρώ.
7. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του ∆ήµου από την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, την Άλφα Τράπεζα και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ανέρχονται
στο ποσό των 7.625.894,84 ευρώ.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 8.306.372,35
ευρώ.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην των δανείων) του
∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 4.430.998,44 ευρώ.
9. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Τίτλος πάγιας επένδυσης
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΧΑΪΑ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ.

Ποσοστό
συµµετοχής (% )

Αξία κτήσεως (€)
31.12.2014

100

Οφειλόµενες
δόσεις

Πρόβλεψη

2.571.611,
88

0,00

0,00

14,79

69.269,01

0,00

46.947,06

100

20.000,00

20.000,00

0,00

Αξία
(€)
31.12.2014

2.571.611,
88
22.321,95
0,00
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‘ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

12 µερίδια

Σύνολο

1.011,41

0,00

1.011,41

2.661.892,
30

20.000,00

47.958,47

0,00
2.593.933,
83

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.∆. 315/1999)

1. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1 Π.∆. 315/1999. Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την
αποτίµηση των διάφορων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων και οι µέθοδοι υπολογισµού διορθώσεως αξιών µε σχηµατισµό προβλέψεων ή διενέργεια
αποσβέσεων, καθώς και οι µέθοδοι υπολογισµού αναπροσαρµοσµένων αξιών,
σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρµογή
α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία
είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε
τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
β) ∆εν υπάρχουν αποθέµατα (αναλώσιµα υλικά ).
γ) ∆εν έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων του
∆ήµου.

2. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.∆. 315/1999: Σε περίπτωση που, µε βάση ειδικές
διατάξεις της νοµοθεσίας, εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως από
τις γενικά νοµοθετηµένες, αναφέρεται η µέθοδος που εφαρµόστηκε και τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαµορφώθηκαν µε τη
µέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρµογή της διαφορετικής µεθόδου αποτιµήσεως, από τις γενικά νοµοθετηµένες καταχωρούνται
στους λογαριασµούς ``διαφορών αναπροσαρµογής`` του παθητικού (λογ. 41.06
- 41.07)
∆εν έγινε παρέκκλιση.

3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.∆. 315/1999. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων
και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως.
α) Επισυνάπτεται πίνακας µεταβολών παγίων.
β) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης τους.
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4. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.∆. 315/1999. Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του
πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, µε αναφορά
των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας.
∆εν έγιναν.

5. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.δ. 315/1999. Οι διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισµού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η
φορολογική τους µεταχείριση
∆εν υπάρχουν.

6. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.∆. 315/1999. Οι διαφορές από την αποτίµηση των
αποθεµάτων και των λοιπών οµοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιµή
αγοράς πριν από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού (διαφορές τιµής
κτήσεως και τιµής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών
στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.

7. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.∆. 315/1999. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και ο λογιστικός χειρισµός τους, δηλαδή εάν εµφανίζονται στον ισολογισµό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως.
∆εν υπάρχουν.

8. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.∆. 315/1999. . Πίνακας των κατεχόµενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεµάχια), µε την αρχική αξία κτήσεως
τους και την αξία αποτιµήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
Παρατίθεται πίνακας αποτίµησης τίτλων πάγιας επένδυσης :
Ποσοστό
συµµετοχής
(% )

Αξία κτήσεως
(€)
31.12.2014

Οφειλόµενες
δόσεις

Πρόβλεψη

Αξία
(€)
31.12.2014

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

100

2.571.611,88

0,00

0,00

2.571.611,88

ΑΧΑΪΑ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

14,79

69.269,01

0,00

46.947,06

22.321,95

100

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

12 µερίδια

1.011,41

0,00

1.011,41

0,00

2.661.892,30

20.000,00

47.958,47

2.593.933,83

Τίτλος πάγιας επένδυσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ.
‘ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Σύνολο
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9. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.∆. 315/1999. Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου, για τις οποίες η προθεσµία εξοφλήσεως τους είναι µεγαλύτερη από πέντε χρόνια από
την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, κατά κατηγορία λογαριασµών και
πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγµατες ασφάλειες, µε
αναφορά της φύσεως και της µορφής τους.
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου, από δάνεια για τα οποία η προθεσµία εξοφλήσεως τους είναι µεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, ανέρχονται στο ποσό των 2.766.317,51 ευρώ.
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις του ∆ήµου καλύπτονται µε ενεχυρίαση των
απαιτήσεων του ∆ήµου από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους)

10. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.∆. 315/1999. Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό του ∆ήµου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιµη για την
εκτίµηση της οικονοµικής του καταστάσεως (π.χ. αποζηµιώσεις απολύσεως ή
εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση οµολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.
∆εν είναι σηµαντικές.

11. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.∆. 315/1999. O µέσος αριθµός του προσωπικού
που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυµένος κατά κατηγορίες, και αµοιβές - έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς - ηµεροµίσθια και
κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές µε συντάξεις.
Α) Μέσος όρος προσωπικού

313

Β) Κατηγορίες προσωπικού
Μόνιµο προσωπικό

181

Προσωπικό Αορίστου χρόνου

89

Έκτακτο προσωπικό

43

Γ) Αµοιβές - έξοδα προσωπικού
Αµοιβές Τακτικού προσωπικού
Αµοιβές σχέσεων (εκτάκτων κ.λπ.)
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές
Σύνολο

4.348.236,16
814.582,28
1.088.836,89
46.031,96
6.297.687,29

12. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 315/1999. Η έκταση στην οποία ο υπολογισµός των
αποτελεσµάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίµηση που έγινε κατά παρέκ-
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κλιση από τις νοµοθετηµένες αρχές αποτιµήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισµού, είτε σε προηγούµενη χρήση.
∆εν υπάρχει.

13. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.∆. 315/1999. Τα ποσά των αµοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα µέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις
υπηρεσίες τους , καθώς και οι δηµιουργηµένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς
πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά
για κάθε κατηγορία.
Έξοδα Αιρετών αρχόντων (παραστάσεως, κινήσεως)

463.754,38

14. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.∆. 315/1999. Τα ποσά των προκαταβολών και των
πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε µέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, µε αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων
τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους µε τη
µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για
κάθε κατηγορία.
∆εν υπάρχουν.

15. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.∆. 315/1999. Οι κάθε µορφής εγγυήσεις του ∆ήµου
, οι οποίες δεν εµφανίζονται στο παθητικό του ισολογισµού, κατά κατηγορίες. Σε
περίπτωση που οι εγγυήσεις εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως, γίνεται
ανάλυση των λογαριασµών αυτών. Οι εµπράγµατες ασφάλειες (υποθήκες προσηµειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν
εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
∆εν υπάρχουν.

16. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.∆. 315/1999. Οι σηµαντικές µεταβολές των πάγιων
στοιχείων, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό του πάγιου ενεργητικού.
Επισυνάπτεται πίνακας µεταβολών παγίων.

17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17, Π.∆. 315/1999. Επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα
έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα , καθώς και για τα
έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων, τα οποία εµφανίζονται στη χρήση
του ισολογισµού, όταν επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του ∆ήµου. Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασµών 36.01 «έσοδα χρήσεως ει-
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σπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα» αν τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά.
α) Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα
Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις
επιχορηγήσεων
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων
Τρίτων
Έσοδα από εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τσιβλού
∆ιάφορα έκτακτα έσοδα
β) Έκτακτα κέρδη
Κέρδη από εκποίηση ακινήτου
γ) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως

3.192.017,95
2.553.624,87
434.798,74
184.624,69
18.969,65
315.819,84
315.819,84
3.225,77
3.225,77

δ) Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα
∆ιάφορα πρόστιµα και προσαυξήσεις
Παροχές σε είδος µε βάση δικαστικές
αποφάσεις

128.360,30
65.910,51

ε) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών
Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών
∆ιαγραφή απαιτήσεων µε αποφάσεις
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων

861.802,50

στ) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Τέλη καθαριότητας και φωτισµού
Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης
Τέλη ακίνητης περιουσίας
Έσοδα υπηρεσίας άρδευσης
Τέλη ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης
Μισθώµατα ακινήτων
Εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Τσιβλού
Λοιπά έσοδα

796.105,42
49.390,55
382.625,25
74.188,90
87.004,72

62.449,79

444.349,45
9.665,64
226.063,28
181.724,13

73.774,60
12.877,82
77.418,92
38.824,66

18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.∆. 315/1999. Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους
οικονοµικών δεσµεύσεων από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, εγγυήσεις και άλλες
συµβάσεις ή από την ισχύουσα νοµοθεσία επιβαλλόµενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως του ισολογισµού,
εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για την εκτίµησή της χρηµατοοικονοµικής θέσεως του ∆ήµου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών µηνιαίων
παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων, καθώς και οι οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά .
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∆εν υπάρχουν.

19. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.∆. 315/1999. Ανάλυση των λογαριασµών του ισολογισµού Β(1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» Β(3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ(Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε
γίνεται σύµφωνα µε το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύµφωνα µε ειδικές
διατάξεις της νοµοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτηµα.
∆εν υπάρχουν.

20. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.∆. 315/1999. Ανάλυση του λογαριασµού του ισολογισµού «λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες:
∆εν υπάρχουν.

21. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.∆. 315/1999. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε µία
χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η µεταβολή από χρήση σε
χρήση της καθορισµένης δοµής του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιµότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
∆εν έγινε.

22. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22, Π.∆. 315/1999. Αναλύσεις των συµπτυγµένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθµούς. Όταν ο ∆ήµος κάνει τέτοιες συµπτύξεις, είναι υποχρεωµένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις:
∆εν έγιναν.

23. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23, Π.∆. 315/1999. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις, σχετικές
µε τη συγκρισιµότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισµού και των
κονδυλίων της προηγούµενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται
στον ισολογισµό και στα αποτελέσµατα χρήσεως, για διαφόρους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουµένης χρήσεως.
Επίσης, σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των πο-
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σών των αντίστοιχων λογαριασµών της προηγούµενης χρήσεως για να γίνουν
αυτά συγκρίσιµα µε τα ποσά της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν υπάρχουν.

24. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 24, Π.∆. 315/1999. Επεξηγηµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από ειδικές
διατάξεις της νοµοθεσίας.
∆εν υπάρχουν.

25. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.∆. 315/1999. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
που θα καθοριστούν µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται µια πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων του ∆ήµου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται µε όσα αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους.
α)Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισµού κ.λπ.
∆εν χρειάστηκε να γίνει.
β) Ανάλυση λογ/σµών τάξεως:
Στο λογαριασµό τάξεως « Χρεωστικοί λογαριασµοί προϋπολογισµού» και
στον αντίστοιχο συλλειτουργούντα λογαριασµό «Πιστωτικοί λογαριασµοί προϋπολογισµού» παρακολουθείται ο προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση
αυτού και ο απολογισµός εσόδων και εξόδων, κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 3.3
του Π.∆. 315/1999.
γ)Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου:
∆εν έγιναν.
δ) Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των δηµοτών
και των τρίτων.
1) Υπολογισµός αποσβέσεων
Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
2) Προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού.
∆εν έγιναν.
3) Μακροπρόθεσµες - βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
∆ιαχωρίστηκαν µε κριτήριο το ένα έτος από 31.12.2014, δηλαδή βραχυπρόθεσµες εκείνες που θα λήξουν µέχρι 31.12.2015 και µακροπρόθεσµες, εκείνες
που θα λήξουν µετά την 31.12.2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις της § 2.2.406 π.1
του Π.∆. 315/1999.
4) Μεταβολή Κεφαλαίου.
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Η µείωση κεφαλαίου στη χρήση ποσού 1.844.405,46 ευρώ οφείλεται σε
επιστροφή επιχορήγησης, η οποία είχε χορηγηθεί από τη Γενική Κυβέρνηση προς
το ∆ήµο Αιγιάλειας για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.
26.

Παρ. 1.1.108 περίπτ. 8, Π.∆. 315/1999. Μεταβολές του κεφαλαίου που

προέρχονται από αλλαγές στην απογραφή έναρξης.
∆εν υπάρχουν.
και σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες - καταστάσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 361/2015 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ.361/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας για τον Ισολογισµό της χρήσεως 2014, το Προσάρτηµα Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 µε τον πίνακα µεταβολών παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως έτους 2014, το πιστοποιητικό Ελέγχου και την
έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή –λογιστή και έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α/8-6-2006),
του άρθρου 6 του Ν.3548/2007 καθώς το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Βασ.Τοµαρά & 2) ∆ηµ.
Μπούρδου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α /08.06. 2006)], η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, & των 3) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλου,
4) Χρ.Λαϊνά & 5) Κων/νου Παπακωνσταντίνου, που καταψήφισαν το
θέµα, εποµένως µε (18) ψήφους υπέρ κατά πλειοψηφία,
Α ποφασίζει
1) Την έγκριση του Απολογισµού-Ισολογισµού και αποτελεσµάτων
χρήσεως του ∆ήµου Αιγιαλείας για το οικον. έτος 2014, όπως αυτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στην επισυναπτόµενη, µε την υπ’ αριθ.
361/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας,
την εισηγητική έκθεση, το Προσάρτηµα Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 µε τον πίνακα µεταβολών παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως έτους 2014 και το πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή.
2) Την δηµοσίευση του εν λόγω Απολογισµού-Ισολογισµού και
των αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου Αιγιαλείας οικ. έτους 2014
όπως ο νόµος ορίζει ( παρ. 6 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 & παρ.7
άρθρο 6 του Ν.3548/2007).
3) Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών
που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο N.
Αχαΐας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 767/2015
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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