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Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Ιουλίου 2018
Αριθ.Απόφ.:344
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλου, Αντιπρόεδρο, 3)
Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία
Τσουκαλά, 8)Δημήτριο Φιλιππάτο, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 16) Βασίλειο Τομαρά, 17) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλου και 18) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι τρεις (23) Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ σε
ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κας Διονυσίας Τσουκαλά και της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογίστριας
κας Ιωάννα Φλώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου
163 του Ν.3463/2006, (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) μετά από πρόσκληση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ. 17014/19.07.2018, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στην κα Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στους Ορκωτούς Λογιστές, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
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Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 2) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4) Δημήτριος Καλαμίδας, 5) Βασίλειος Γ.Χριστόπουλος, 6) Γεώργιος Ντίνος,7) Ευστράτιος
Βαρδάκης, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Φιλιππόπουλος,10)
Χρήστος Γούτος, 11) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,12) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου,14) Γεώργιος
Μεντζελόπουλος και 15) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπίστωσε
την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας για το οικ. έτος 2016».
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 83 /2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας που αφορά τον προέλεγχο του
Ισολογισμού-Απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας για το οικ. έτος 2016, που έχει ως εξής:
«
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Προελέγχει και εγκρίνει τον Ισολογισμό, Απολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρατέθηκαν, όπως αναλυτικά εμφανίζονται κατωτέρω,

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας
για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2016
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2016 ήταν η έκτη χρονιά του Καλλικρατικού Δήμου Αιγιάλειας.
Στην συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 19.533.244,67 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και
κέρδη ποσού 3.339.273,45 ευρώ, καθώς και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού 90.972,72 ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου, οργανικά και ανόργανα, ανέρχονται στο ποσό των 22.963.490,84 ευρώ.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
72
Έσοδα από φόρους-πρόστιμα-προσαυξήσεις
73
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
75
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές
76
Έσοδα κεφαλαίων

1.342.514,14
8.601.526,26
9.507.005,50
53.941,30
28.257,47

Σύνολο οργανικών εσόδων

19.533.244,67

81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3.339.273,45

82

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων
Γενικό σύνολο εσόδων

90.972,72
3.430.246,17
22.963.490,84

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
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Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
25 Αναλώσιμα υλικά

169.338,35

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

45.595,98

Σύνολο αναλωθέντων αποθεμάτων

214.934,33

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

6.760.012,67
1.430.668,78

62 Παροχές τρίτων

4.774.127,72

63
64
65
66
67

Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Παροχές-χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές
Σύνολο οργανικών εξόδων

58.380,49
3.861.844,01
380.552,75
4.960.885,21
350.316,14
22.576.787,77

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

46.532,88
80.465,76

Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εξόδων
Γενικό σύνολο εξόδων

126.998,64
22.918.720,74

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των
18.439.275,11 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των
3.935.780,05 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των
36.114,19 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ
380.552,75. Το κόστος παροχής υπηρεσιών, τα έξοδα διοίκησης, τα έξοδα δημοσίων
σχέσεων και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν συνολικά στο ποσό των
22.791.722,10 ευρώ. Αν στα οργανικά έξοδα προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα
έξοδα ποσού 46.532,88 ευρώ και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ευρώ
80.465,76 το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 22.918.720,74 ευρώ. Η
διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού 22.963.490,84
ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού 22.918.720,74 ευρώ αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε 44.770,10 ευρώ.
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 225.616.009,90 ευρώ και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 91.990.342,51 ευρώ η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των 133.625.667,39 ευρώ.
7. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΑ
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Τα δάνεια του Δήμου από τις Τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο ποσό
των 6.575.502,81€.
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Προμηθευτές) ανέρχονται στο ποσό των 836.531,64€.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου μετά την αφαίρεση των προβλέψεων
ανέρχεται στο ποσό των 8.637.870,67 ευρώ.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των δανείων) του
Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.607.895,53 ευρώ.

9. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Τίτλος πάγιας επένδυσης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΧΑΪΑ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
‘ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Σύνολο

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)
100
0,1871
12 μερίδια

Αξία κτήσεως
(€) 31.12.2016
2.571.611,88

Πρόβλεψη

Αξία (€)
31.12.2016

0,00 2.571.611,88

122.973,26

86.099,80

36.873,46

1.011,41

1.011,41

0,00

2.695.596,55

87.111,21 2.608.485,34

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999)

1. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1 Π.Δ. 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) Δεν υπάρχουν αποθέματα (αναλώσιμα υλικά ).
γ) Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων του
Δήμου.

2. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.Δ. 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
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αποτιμήσεως, από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς
``διαφορών αναπροσαρμογής`` του παθητικού (λογ. 41.06 - 41.07)
Δεν έγινε παρέκκλιση.

3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 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) Παρατίθεται πίνακας αποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης σε
Παρ.4.1.501 περίπτ. 8.

4. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.Δ. 315/1999. Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του
πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά των
σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν 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
Δεν υπάρχουν.

6. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.Δ. 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.
Δεν υπάρχουν.

7. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 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.
Δεν υπάρχουν.

8. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 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 :

Τίτλος πάγιας επένδυσης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΧΑΪΑ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
‘ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Σύνολο

Ποσοστό
συμμετοχής (% )

Αξία κτήσεως
(€) 31.12.2016

Πρόβλεψη

Αξία (€)
31.12.2016

100,00%

2.571.611,88

0,00

2.571.611,88

18,71%

122.973,26

86.099,80

36.873,46

1.011,41

1.011,41

0,00

87.111,21

2.608.485,34

12 μερίδια

2.695.596,55

9. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 315/1999. Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την
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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 Δήμου, από δάνεια για τα οποία η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, ανέρχονται στο ποσό των 1.764.392,76ευρώ.
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Δήμου καλύπτονται με ενεχυρίαση των
απαιτήσεων του Δήμου από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους)

10. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.Δ. 315/1999. Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, 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.
Δεν είναι σημαντικές.

11. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 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
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Β) Κατηγορίες προσωπικού
Μόνιμο προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου χρόνου
Προσωπικό ορισμένου χρόνου

193
96
53

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

4.858.812,77
659.198,44
1.173.454,03
68.547,43
6.760.012,67

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

13. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 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)
508.037,56 ευρώ

14. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.Δ. 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.
Δεν υπάρχουν.
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15. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 315/1999. Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου
, 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.
Δεν υπάρχουν.

16. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.Δ. 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.Δ. 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 Δήμου.
α) Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων
επενδυσ
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων Τρίτων
Διάφορα έκτακτα έσοδα
Λοιπά Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα

β) Έκτακτα κέρδη
Λοιπά έκτακτα κέρδη

3.338.672,73
3.067.145,11
84.914,08
163.935,68
22.677,86

600,72
600,72

γ) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Τέλη Ακίνητης Περιουσίας
Έσοδα επί ακαθαρ. εσόδων επιτηδευματιών
Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών
Εκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών πρωτοβεβαιούμενα

90.972,72
45.828,65
18.140,19
1.554,84

δ) Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα και ζημιές
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα

46.532,88
11.577,16
3.935,68
31.020,04

ε) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Τέλη Υδρεύσεως
Τέλη Αρδεύσεως
Τακτικά Έσοδα από δυνητ. Ανταπ. Τέλη

80.465,76
25.100,70
15.345,33
5.197,07
34.822,66

25.449,04

18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 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
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πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμησή της χρηματοοικονομικής θέσεως
του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως
π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά .
Δεν υπάρχουν.

19. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.Δ. 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.
Δεν υπάρχουν.

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

21. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 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.
Δεν έγινε.

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

23. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23, Π.Δ. 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 ποσών των αντίστοιχων
λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν υπάρχουν.

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

25. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.Δ. 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 Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
α)Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ.
Δεν χρειάστηκε να γίνει.
β) Ανάλυση λογ/σμών τάξεως:
Στο λογαριασμό τάξεως « Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού» και
στον αντίστοιχο συλλειτουργούντα λογαριασμό «Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπο-
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λογισμού» παρακολουθείται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση
αυτού και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3
του Π.Δ. 315/1999.
γ)Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου:
Δεν 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.
Δεν έγιναν.
3) Μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το ένα έτος από 31.12.2015, δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που θα λήξουν μέχρι 31.12.2015 και μακροπρόθεσμες, εκείνες
που θα λήξουν μετά την 31.12.2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2.2.406 π.1
του Π.Δ. 315/1999.
26. Παρ. 1.1.108 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές του κεφαλαίου που προέρχονται από αλλαγές στην απογραφή έναρξης.
Δεν υπάρχουν».
και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες - καταστάσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2018 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ.83/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2018, το Προσάρτημα Ισολογισμού
της 31ης Δεκεμβρίου 2016 με τον πίνακα μεταβολών παγίων και εξόδων
εγκαταστάσεως έτους 2016, το πιστοποιητικό Ελέγχου και την έκθεση
ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή –λογιστή και έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α/8-62006), 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: 1) Δημητρίου
Τριανταφυλλόπουλου, Αντιπροέδρου Δ.Σ, 2) Δημητρίου Μπούρδου,
Γραμματέα, 3) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου,4) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
5) ΒασιλειόυΤομαρά, 6) Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 7) Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψήφισαν το θέμα, επομένως με ένδεκα (11)
ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Α ποφασίζει
1) Την έγκριση του Ισολογισμού-Απολογισμού και αποτελεσμάτων
χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας για το οικον. έτος 2016, όπως αυτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στην επισυναπτόμενη, με την υπ’ αριθ.
83/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας,
την εισηγητική έκθεση, το Προσάρτημα Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 με τον πίνακα μεταβολών παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως έτους 2016 και το πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή.
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2) Τη δημοσίευση του Ισολογισμού-Απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα-να με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ./114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α/
20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
3) Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 (Φ.Ε.Κ.284/τ.Α/11.12.
2003) «Εκλογικές δαπάνες κατά νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και
άλλες διατάξεις», στο Ελεγκτικό Συνέδριο N.Αχαΐας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 344 /2018
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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