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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                     
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 20/06.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  424/2017 
 
Θέμα: μοναδικό «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου 
Κορινθίων για το έτος 2014» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση 
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 και Ν. 3463/2006 άρθρο 163,  ύστερα από την υπ' αριθμ. 50678/02-
11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο 
κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:  
 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος 
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,  
3. Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος 
4. Φαρμάκης Γεώργιος,  
5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος 
6. Οικονόμου Γεώργιος 
7. Μελέτης Χρήστος 
8. Σταυρέλης Νικόλαος,  
9. Βλάσσης Δημήτριος 
10. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος 
11. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να 
12. Μπάκουλης Δημήτριος 
13. Κεφάλας Σταύρος 
14. Λαμπρινός Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος  
15. Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος 
16. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,  
17. Ζήμος Κων/νος 
18. Κοντογιώργος Αναστάσιος 
19. Νανόπουλος Βασίλειος 
20. Κορδώσης Χρήστος 
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος  
22. Γκουργιώτης Αλέξανδρος 
23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 
  

  
 
 

1. Παππάς Αντώνιος 
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος 
3. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος 
4.  Πανταζής  Βασίλειος 
5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
6. Καρασάββας Ιωάννης  
7. Σούκουλης  Ανδρέας 
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία 
9. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας,  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την 
ανωτέρω πρόσκληση.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου 
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου 
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου 
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου 
6. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου 
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 
 

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου 
2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου   
3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου 
6. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας 
7. Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού 
8. Κυριαζής  Αναστάσιος  - Δ.Κ. Γαλατακίου 
9. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων 
10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας 
12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού 
13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
14. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου  
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων 
χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2014» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, υποχρεούνται στην 
υποβολή απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, στην Οικονομική Επιτροπή για τον 
προέλεγχο και κατόπιν έρχεται μαζί με την έκθεσή της προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε 
ειδική συνεδρίαση.  
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται 
από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, 
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, 
εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι 
οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 
ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό 
σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα 
των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων 
χρήσεως. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση 
ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως 
και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 
Στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο 
αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή 
του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η 
εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. 
Επειδή ο Δήμος Κορινθίων εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 11/170/20-5-2015 (ΑΔΑ: 

Ω1Π8ΩΛ7-Β0Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Μποζίκας Γεώργιος  του Ιωάννη, με Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 29711 της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως ορκωτός 
ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2013 και ο κ. Κωτσαλάς 
Τριαντάφυλλος  του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361, της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών 
Ελεγκτών –Λογιστών, επίσης, ως αναπληρωτής του. 
 
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Κορινθίων  για το 
οικον. έτος 2014 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ. 30/410/30-10-2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

Αριθμός Πρακτικού 30 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-10-2017 

 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, 

Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο 

Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, 

Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και 

ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ 

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει 

απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).  

Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 410η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προέλεγχος Απολογισμού και 
οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
για την έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014» λέει στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον 
απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης κάθε οικονομικού 
έτους, συντάσσει την σχετική έκθεση και την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.  Στη συνέχεια 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής:  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), εκείνος που 
ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή  
λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός 
της διαχείρισης είναι αυτά που περιγράφονται στις διατάξεις  του απο 17-5/15-6-1959 Βασιλικού διατάγματος. 
Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα 
πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονομικών 
καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, 
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, 
εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι 
οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 
ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό 
σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα 
των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων 
χρήσεως. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση 
ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως 
και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» 
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Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον  ισολογισμό και 
τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την 
έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε 
ειδική για αυτόν το σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών 
του Δήμου.  
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και 
παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό 
ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης 
του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. 
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη  συνεδρίαση στο 
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που 
δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.  
Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή - 
λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως 
ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη 
του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται 
στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται 
σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 (ήδη άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α') 
και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση 
του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας.  
Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως  και του 
πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την  έγκρισή τους από το δημοτικό 
συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε 
εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του  νομού που εδρεύει ο Δήμος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

• την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

• το ΒΔ 17-5/15-6-1959  

• την υπ΄ αριθμ. 11/170/2015 (ΑΔΑ: Ω1Π8ΩΛ7-Β0Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού 
Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου Κορινθίων για τα έτη 2013-2014, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής ο 
Μποζίκας Γεώργιος του Ιωάννη με Α.Μ ΣΟΕΛ 29711, με αναπληρωτή τον Κωτσαλά Τριαντάφυλλο του 
Δημητρίου με Α.Μ ΣΟΕΛ 21361, της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών  Ελεγκτών- 
Λογιστών 

• Την υπ΄ αριθμ. 19/206/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Προελέγχου απολογισμού του 
Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με την οποία  Θεωρήθηκαν ως καλώς γενόμενες οι 
εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου 
Κορινθίων, οι οποίες συνοπτικά είχαν ως εξής: 

 
ΕΣΟΔΑ 

Οικονομικό έτος 2014 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 

Υπόλοιπα 

Τακτικά έσοδα 23.580.155,99 23.281.394,69 298.761,30 

Έκτακτα έσοδα 3.267.183,19 3.122.358,77 144.824,42 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

747.403,29 106.648,16 640.755,13 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 15.300.296,48 885.534,61 14.414.761,87 

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και 

επιστροφές χρημάτων 

3.529.888,73 3.032.095,63 497.793,10 

Χρηματικό Υπόλοιπο 10.452.443,97 10.452.443,97 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 56.877.371,65 40.880.475,83 15.996.895,82 

http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-24-κατασταλτικός-έλεγχος/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-26-24/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-45-συνέπειες-μη-υποβολής-ή-εκπρόθε/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-45-συνέπειες-μη-υποβολής-ή-εκπρόθε/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-45-συνέπειες-μη-υποβολής-ή-εκπρόθε/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-45-συνέπειες-μη-υποβολής-ή-εκπρόθε/
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ΕΞΟΔΑ 

Οικονομικό έτος 2014 Πληρωθέντα Πληρωτέο 

Υπόλοιπο 

Αδιάθετα 

Γενικές υπηρεσίες 4.893.083,15 0,00 2.378.344,22 

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 2.031.329,80 0,00 759.689,30 

Υπηρεσίες Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής 

πολιτικής 

8.125.135,95 0,00 1.615.124,53 

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.336.257,95 0,00 3.611.119,26 

Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 74.142,82 0,00 391.234,40 

Υπηρεσία τεχνικών έργων 6.616.811,48 0,00 14.976.997,09 

Υπηρεσίες πρασίνου 953.192,15 0,00 776.225,68 

Υπηρεσία πολεοδομίας 148.748,03 0,00 147.090,39 

Υπηρεσία νεκροταφείων 166.702,41 0,00 316.671,10 

Δημοτική αστυνομία 30.470,14 0,00 23.047,61 

Λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 

Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.421.918,59 0,00 17.559.150,43 

Αποθεματικό 0,00 0,00 30.781,46 

ΣΥΝΟΛΟ 30.797.792,47 0,00 42.585.475,47 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2014: 10.082.683,36€ 
 
Λόγω του ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στα βεβαιωθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα 
και ο απολογιστικός πίνακας διαμορφώνεται συνοπτικά  ως εξής  
 
ΕΣΟΔΑ 

Οικονομικό έτος 2014 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 

Υπόλοιπα 

Τακτικά έσοδα 23.611.520,45 23.281.394,69 330.125,76 

Έκτακτα έσοδα 3.267.183,19 3.122.358,77 144.824,42 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

747.403,29 106.648,16 640.755,13 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 15.307.725,77 885.534,61 14.422.191,16 

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και 

επιστροφές χρημάτων 

3.531.375,60 3.032.095,63 499.279,97 

Χρηματικό Υπόλοιπο 10.452.443,97 10.452.443,97 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 56.917.652,27 40.880.475,83 16.037.176,44 

ΕΞΟΔΑ 
Οικονομικό έτος 2014 Πληρωθέντα Πληρωτέο 

Υπόλοιπο 

Αδιάθετα 

Γενικές υπηρεσίες 4.893.083,15 0,00 2.378.344,22 

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 2.031.329,80 0,00 759.689,30 

Υπηρεσίες Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής 

πολιτικής 

8.125.135,95 0,00 1.615.124,53 

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.336.257,95 0,00 3.611.119,26 
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Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 74.142,82 0,00 391.234,40 

Υπηρεσία τεχνικών έργων 6.616.811,48 0,00 14.976.997,09 

Υπηρεσίες πρασίνου 953.192,15 0,00 776.225,68 

Υπηρεσία πολεοδομίας 148.748,03 0,00 147.090,39 

Υπηρεσία νεκροταφείων 166.702,41 0,00 316.671,10 

Δημοτική αστυνομία 30.470,14 0,00 23.047,61 

Λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 

Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.421.918,59 0,00 17.559.150,43 

Αποθεματικό 0,00 0,00 30.781,46 

ΣΥΝΟΛΟ 30.797.792,47 0,00 42.585.475,47 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2014: 10.082.683,36€ 
υποβάλλουμε:  
 
-Τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2014 
-Τις Οικονομικές Καταστάσεις οικονομικού έτους 2014 Δήμου Κορινθίων ήτοι, Κατάσταση 
Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 31ης Δεκεμβρίου 2014, Ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 
2014, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2014, Πίνακα Διάθεσης 
Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα 31ης Δεκεμβρίου 2014) 
και παρακαλούμε όπως προβεί η Οικονομική Επιτροπή σε προέλεγχο των λογαριασμών 
διαχείρισης  (απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων) και σε σύνταξη έκθεσης 
προκειμένου να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
 
Παραθέτουμε δε την παρακάτω κατάσταση όπου φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της χρήσης 
έτους 2014 του Δήμου Κορινθίων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 

  Χρήση 2014 

 Κύκλος εργασιών 23.926.616,34 

Μείον: Κόστος πωληθέντων 20.312.335,16 

 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.614.281,18 

       

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 754.230,45 

 Σύνολο 4.368.511,63 

Μείον: Έξοδα διοίκησης 4.496.411,08 

Μείον: Έξοδα δημοσίων σχέσεων 42.470,38 

Μείον: 
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -
δωρεές  

2.963.230,60 

 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -3.133.600,43 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 318.987,74 
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Μείον: 
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και 
χρεογράφων 

19.898,10 

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 110.396,35 

 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -2.944.907,14 

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.456.519,89 

Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.089.380,26 

Πλέον: 
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 
χρήσεων 

0,00 

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 36.618,28 

Μείον: Έκτακτες ζημίες 373.678,37 

Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 36.345,90 

Μείον: Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 400.000,00 

 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -245.649,54 

 Σύνολο αποσβέσεων παγίων 4.421.628,70 

Μείον: 
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 
αποσβέσεις 

4.421.628,70 

 Αποτελέσματα χρήσεως  -245.649,54 

 

 Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, λέει πως είναι θετικό που υπάρχει πρόοδος στον προέλεγχο των 

στοιχείων οικονομικής διαχείρισης, αν και με καθυστέρηση.  Λέει πως η μειοψηφία, κατά την πάγια θέση της, δεν 

ψηφίζει οικονομικές καταστάσεις που δεν έχουν εκθέσεις ελέγχου ορκωτών λογιστών, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι βρίσκει κάτι μεμπτό στα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 2014. 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την με αριθμό 19/206/2015 

απόφασή της, το γεγονός ότι κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στα βεβαιωθέντα και εισπρακτέα 

υπόλοιπα του απολογιστικού πίνακα, που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση με την ως άνω 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις 

εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κορινθίων, 

τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 

τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  

((μμεειιοοψψηηφφοούύννττωωνν  ττωωνν  κκ..κκ..  ΝΝααννόόπποουυλλοουυ  ΒΒ..,,  ΚΚοορρδδώώσσηη  ΧΧρρ..  κκααιι  ΔΔηημμηηττρρόόπποουυλλοουυ  ΚΚ..  μμεε  ααρρννηηττιικκήή  ψψήήφφοο,,  δδιιόόττιι  η 
μειοψηφία, κατά την πάγια θέση της, δεν ψηφίζει οικονομικές καταστάσεις που δεν έχουν εκθέσεις ελέγχου 
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ορκωτών λογιστών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι βρίσκει κάτι μεμπτό στα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης 
του οικονομικού έτους 2014))  
 
Α.- Προελέγχει εκ νέου τον απολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2014, διότι, λόγω του ελέγχου 
που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στα βεβαιωθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα του απολογιστικού 
πίνακα, που υποβλήθηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με την με αριθμό 19/206/2015 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, και θεωρεί ως 
καλώς γενόμενες τις εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2014 του 
Δήμου Κορινθίων, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής: 
ΕΣΟΔΑ 

Οικονομικό έτος 2014 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 

Υπόλοιπα 

Τακτικά έσοδα 23.611.520,45 23.281.394,69 330.125,76 

Έκτακτα έσοδα 3.267.183,19 3.122.358,77 144.824,42 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

747.403,29 106.648,16 640.755,13 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 15.307.725,77 885.534,61 14.422.191,16 

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και 

επιστροφές χρημάτων 

3.531.375,60 3.032.095,63 499.279,97 

Χρηματικό Υπόλοιπο 10.452.443,97 10.452.443,97 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 56.917.652,27 40.880.475,83 16.037.176,44 

ΕΞΟΔΑ 
Οικονομικό έτος 2014 Πληρωθέντα Πληρωτέο 

Υπόλοιπο 

Αδιάθετα 

Γενικές υπηρεσίες 4.893.083,15 0,00 2.378.344,22 

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 2.031.329,80 0,00 759.689,30 

Υπηρεσίες Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής 

πολιτικής 

8.125.135,95 0,00 1.615.124,53 

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.336.257,95 0,00 3.611.119,26 

Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 74.142,82 0,00 391.234,40 

Υπηρεσία τεχνικών έργων 6.616.811,48 0,00 14.976.997,09 

Υπηρεσίες πρασίνου 953.192,15 0,00 776.225,68 

Υπηρεσία πολεοδομίας 148.748,03 0,00 147.090,39 

Υπηρεσία νεκροταφείων 166.702,41 0,00 316.671,10 

Δημοτική αστυνομία 30.470,14 0,00 23.047,61 

Λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 

Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.421.918,59 0,00 17.559.150,43 

Αποθεματικό 0,00 0,00 30.781,46 

ΣΥΝΟΛΟ 30.797.792,47 0,00 42.585.475,47 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2014: 10.082.683,36€ 
  Β.- Υποβάλλει εκ νέου τα ως άνω ορθά απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κορινθίων στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς έγκριση. 

  Γ.- Συντάσσει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων οικονομικού 

έτους 2014 ως εξής: 
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Έκθεση Διαχειρίσεως Χρήσης 2014 της  

Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με βάση το Π.Δ.315/30-12-1999, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 4604/1-2–2005 Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών o Δήμος μας υποχρεούται σε εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.  

 

Το 2014 ήταν η τέταρτη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου Κορινθίων. 

Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η  εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, συμβάλλει στην σωστή 

αποτύπωση της  οικονομικής  κατάστασης και διάρθρωσης του Δήμου, καθώς και στην διαχρονική  

παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων. Επίσης  ο έλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και η δημοσίευσή τους, συμβάλλουν 

σημαντικά στην  εδραίωση της  διαφάνειας  και αξιοπιστίας  όσον αφορά τα οικονομικά  πεπραγμένα 

του Δήμου. 

Τα βασικά στοιχεία των προς έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 αναλύονται  ως 

ακολούθως. 

2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Το σύνολο των Εσόδων του Δήμου για την χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 28.545.734,68 

και αναλύονται σε οργανικά, παρεπόμενων ασχολιών, έκτακτα και ανόργανα, προηγούμενων 

χρήσεων και από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους. 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2014 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει 

ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού  
2014 

Ποσά σε € 

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,00 

72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1.945.160,54 

73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 6.378.459,73 

74 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15.876.399,76 

75 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ 480.826,76 

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 318.987,74 

  (α) Σύνολο οργανικών εσόδων 24.999.834,53 

  

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.456.519,89 

82 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.089.380,26 

84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 

  (β) Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εσόδων 3.545.900,15 

Γενικό Σύνολο  (α) + (β) 28.545.734,68 

 
Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και έργων (Λ/43) της χρήσης 2014 (πέρα από τις 
επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων) ανήλθαν στο ποσό των € 2.344.918,82. 

Αντίστοιχα οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των                              

€ 30.428.031,86, όπως προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2014. 

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η εξέλιξη των Εσόδων της χρήσεως 2014 σε σύγκριση με τη χρήση 2013 ανά πρωτοβάθμιο 

Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ  

 ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού  2014 2013 Μεταβολή 
σε € (2014- 

2013) 

Μεταβολή 
σε % (2014- 

2013) 

70 
Έσοδα πωλήσεων (αναγκαστικές 
προσκηρώσεις) 

0,00 91.342,94 -91.342,94 -100,00% 

72 
Έσοδα από φόρους, εισφορές, 
τέλη, πρόστιμα & προσαυξήσεις   

1.945.160,54 2.274.325,39 -329.164,85 -14,47% 

73 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
(ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα) 

6.378.459,73 7.053.691,42 -675.231,69 -9,57% 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 15.876.399,76 15.004.918,07 871.481,69 5,81% 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 480.826,76 22.671,62 458.155,14 2020,83% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 318.987,74 471.686,71 -152.698,97 -32,37% 

  (α) Σύνολο οργανικών εσόδων 24.999.834,53 24.918.636,15 81.198,38 0,33% 

   

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.456.519,89 2.482.656,42 -26.136,53 -1,05% 

82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.089.380,26 2.470.227,29 -1.380.847,03 -55,90% 

84 
Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων 

0,00 32.377,68 -32.377,68 - 

  
(β) Σύνολο εκτάκτων και 
ανόργανων εσόδων 

3.545.900,15 4.985.261,39 -1.439.361,24 -28,87% 

Γενικό Σύνολο  (α) + (β) 28.545.734,68 29.903.897,54 -1.358.162,86 -4,54% 

 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η  ανάλυση των εξόδων χρήσεως 2014 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού  Ποσό σε € 

25 & 26 Αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών 1.763.176,15 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.423.683,14 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων   747.981,09 

62 Παροχές Τρίτων 3.421.244,21 

63 Φόροι Τέλη 111.596,80 

64 Διάφορα έξοδα 7.961.906,53 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 110.396,35 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.421.628,70 

67 Παροχές-Χορηγίες – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις - δωρεές 2.963.230,60 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 19.898,10 

78 Τεκμαρτά Έσοδα από Ιδιοπαραγωγή παγίων (Μείον) 0,00 

  (α) Σύνολο Οργανικών εξόδων 27.944.741,67 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έκτακτες ζημιές  410.296,65 

82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 36.345,90 

83 Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων 400.000,00 

  (β) Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων 846.642,55 

Γενικό Σύνολο (α) + (β) 28.791.384,22 

Αντίστοιχα οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των                                  

€ 30.797.792,47  όπως προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2014. 

5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
Η εξέλιξη των Εξόδων της χρήσεως 2014 σε σύγκριση με την χρήση 2013 ανά πρωτοβάθμιο 
Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ  

 ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2013 

Κωδικός Περιγραφή 2014 2013 Μεταβολή σε 
€ (2014- 2013) 

Μεταβολή σε 
% (2014- 

2013) 
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25 & 26 Αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών 1.763.176,15 1.721.527,69 41.648,46 2,42% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.423.683,14 6.701.254,89 -277.571,75 -4,14% 

61 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 
τρίτων   

747.981,09 1.088.190,29 -340.209,20 -31,26% 

62 Παροχές Τρίτων 3.421.244,21 2.897.469,83 523.774,38 18,08% 

63 Φόροι 111.596,80 100.390,61 11.206,19 11,16% 

64 Διάφορα έξοδα 7.961.906,53 7.937.657,80 24.248,73 0,31% 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 110.396,35 123.805,39 -13.409,04 -10,83% 

66 
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος 

4.421.628,70 4.317.618,16 104.010,54 2,41% 

67 
Παροχές – χορηγίες – επιχορηγήσεις – 
επιδοτήσεις - δωρεές 

2.963.230,60 2.922.779,30 40.451,30 1,38% 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 19.898,10 4.021,96 15.876,14 394,74% 

78 
Τεκμαρτά Έσοδα από ιδιιοπαραγωγη 
παγίων (Μείον) 

0,00 0,00 0,00 - 

  (α)  Σύνολο Οργανικών εξόδων 27.944.741,67 27.814.715,92 130.025,75 0,47% 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 410.296,65 188.310,81 221.985,84 117,72% 

82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 36.345,90 111.128,33 -74.782,43 -67,29% 

83 Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων 400.000,00 1.300.000,00 -900.000,00 -69,23% 

  
(β)  Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων 
εξόδων 

846.642,55 1.599.439,14 -752.796,59 -47,09% 

Γενικό Σύνολο  (α) + (β) 28.791.384,22 29.414.155,06 -622.770,84 -2,12% 

 
6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Για το έτος 2014 το κόστος των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των                            
€ 20.312.335,16. 

Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 4.496.411,08, τα έξοδα 

Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 42.470,38, οι παροχές-χορηγίες-

επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις –δωρεές ανήλθαν στο ποσό των € 2.963.230,60, τα Χρηματοοικονομικά 

Έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 110.396,35 και τέλος οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και 

χρεογράφων στο ποσό των € 19.898,10. 

Στα παραπάνω ποσά αν προστεθούν και τα έκτακτα έξοδα ποσού € 36.618,28, οι έκτακτες ζημιές  

ποσού  € 373.678,37, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 36.345,90 και οι προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους  ποσού € 400.000,00,  προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 τα 

οποία ανήλθαν στο ποσό των € 28.791.384,22. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2014 ποσού  € 28.545.734,68 μείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 ποσού € 28.791.384,22 αποτελεί το λογιστικό έλλειμμα της 

χρήσεως 2014 το οποίο ανέρχεται σε (€ 245.649,54).  

Συγκριτικά αναφέρουμε ότι η χρήση 2013 παρουσίασε πλεόνασμα  € 489.742,48.  

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 30.797.792,47, όπως 

προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2014. 

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2014 € 30.428.031,86, πλέον τα χρηματικά 

διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού  € 10.452.443,97, ήτοι συνολικό ποσό  40.880.475,83, μείον 

τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2014  € 30.797.792,47, δίδει τα διαθέσιμα του τέλους της 

χρήσεως 2014, που ανέρχονται στο ποσό των  € 10.082.683,36 (όπως απεικονίζονται στον Ταμιακό 

Απολογιστικό Πίνακα του 2014). 

Τα διαθέσιμα στις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 εμφανίζονται στο λογαριασμό «Χρηματικά 

Διαθέσιμα» ποσού € 10.833.237,73. 

Εάν συσχετίσουμε τα  διαθέσιμα του τέλους της χρήσεως 2014, που απεικονίζονται στον Ταμιακό 

Απολογιστικό Πίνακα του 2014, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των  € 10.082.683,36  με το 

υπόλοιπο των διαθεσίμων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2014 στο λογαριασμό της 

Γενικής Λογιστικής «Χρηματικά Διαθέσιμα» ποσού € 10.833.237,73 παρατηρείται απόκλιση ποσού € 

750.554,37 η οποία οφείλεται στην καταχώρηση της 31/12/2014 της πληρωμής της προκαταβολής 

της μισθοδοσίας του 1ου 15μέρου του Ιανουαρίου του 2015, που πραγματοποιήθηκε εντός του 

Δεκεμβρίου του 2014, ποσού € 91.754,36, στην καταχώρηση της 31/12/2014 της πληρωμής 
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Παρακαταθήκης Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης ποσού € 10.920,90, στις καταθέσεις 

δημοτών ποσού € 17.323,50, για την εξόφληση τελών για τις οποίες δεν είχε γίνει ταυτοποίηση έως 

31.12.2014 ώστε να εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης, στις   μη εμφανισθείσες  επιταγές 

την 31.12.2014 ποσού € 137.516,54 που αφορούν εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα για τα οποία οι 

δικαιούχοι  δεν είχαν εισπράξει τις επιταγές από την Τράπεζα έως την 31.12.2014, στις καταθέσεις 

ποσού € 698.389,59 σε λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος που αφορούν χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ 

για τις οποίες δεν έχουν κοπεί γραμμάτια είσπραξης λόγω του γεγονότος ότι η έκδοση τους γίνεται 

ταυτόχρονα με τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. 

Αιτιολογία Ποσό σε € 

Προκαταβολές προσωπικού -91.754,36 

Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης -10.920,90 

Άγνωστες καταθέσεις  17.323,50 

Μη εμφανισθείσες  επιταγές  137.516,54 

Γραμμάτια προς έκδοση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ 698.389,59 

Σύνολο μεταβολών  750.554,37 

7. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως στις 31.12.2014 ανέρχονται στο ποσό των € 8.535.217,72 και 

αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού  € 5.756.146,98, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο 

ποσό των  €  2.779.070,74. 

8. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις) 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο 

ποσό των € 213.766.982,80 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 149.656.701,92 η 

αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των  €  64.110.280,88. Τα πάγια στοιχεία του Δήμου 

όπως αποτυπώνονται με βάση την αξία κτήσης τους μεταβλήθηκαν αυξητικά κατά την χρήση 2014 

σε σχέση με τη χρήση 2013 κατά το ποσό των € 5.663.541,76.  

9. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αφορούν τις συμμετοχές του Δήμου και αποτιμήθηκαν ως κάτωθι: 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ  

Αξία 
αποτιμήσεω
ς 31.12.2013 

Πρόβλεψη 
υποτίμησης 

έως την 
31.12.2013 

Αξία 
αποτιμήσεω
ς   31.12.2014 

Πρόβλεψη 
υποτίμησης 

έως την 
31.12.2014 

Διαφορά 
αποτιμήσεω
ς χρήσεως 
2014 

1 
Κέντρο Νέων 
Κορινθίων 

2.934,70 2.934,70 0,00 2.934,70 0,00 0,00 

2 
Τράπεζα 
Πελοποννήσου Α.Ε. 

14.673,51 0,00 -14.673,51 0,00 -14.673,51 0,00 

3 
Αναπτυξιακή 
Κορινθιακή Α.Ε. 

135.811,68 0,00 -135.811,68 0,00 -135.811,68 0,00 

4 

Αναπτυξιακή Βορείας 
Πελοποννήσου Α.Ε. 
(ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.) 

26.415,00 19.140,00 -7.275,00 20.760,00 -5.655,00 1.620,00 

5 
Κ.Ε.Κ. Νομού 
Κορινθίας Α.Ε. 

11.505,20 0,00 -11.505,20 0,00 -11.505,20 0,00 

6 

Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Κορινθίων 

414.123,23 0,00 -414.123,23 0,00 -414.123,23 0,00 

7 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης 
Κορινθίων 

1.322.391,
86 

1.322.391,86 0,00 
1.322.391,8

6 
0,00 0,00 

8 

Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Άσσου - 
Λεχαίου 

30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 

9 

Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Σαρωνικού 

10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 

10 

Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Τενέας 

58.694,06 0,00 -58.694,06 0,00 -58.694,06 0,00 

11 

Δημοτική Ανώνυμη 
Εταιρεία Κορινθίων 
(Δ.Α.Ε.Κ.) 

300.000,00 317.514,74 17.514,74 342.000,00 42.000,00 24.485,26 
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  ΣΥΝΟΛΟ 
2.326.549,

24 
1.661.981,30 

-664.567,94 
1.688.086,5

6 -638.462,68 26.105,26 

 

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Η αξία των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών στις 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των                        

€ 148.943,98. 

11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το σύνολο των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών  στις 31/12/2014  ανέρχεται στο 

ποσό των € 15.947.866,72. Στο σύνολο των απαιτήσεων αυτών έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 

επισφάλειας συνολικού ύψους € 12.700.000,00. 

12.  ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
Η εξέλιξη των Χρηματικών Διαθεσίμων της χρήσεως 2014 σε σύγκριση με την χρήση 2013 έχει ως 

εξής: 

Διαθέσιμα Έτους 2014 Έτους 2013 
Μεταβολή 

(2014-2013) 

Ταμείο 372,12 32.159,38 -31.787,26 

Καταθέσεις όψεως & 
προθεσμίας 

10.832.865,61 11.725.726,64 -892.861,03 

Σύνολο 10.833.237,73 11.757.886,02 -924.648,29 

13.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 περιλαμβάνονται έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ύψους                        

€ 2.160.829,08, τα οποία αναλύονται ως εξής:  

• έσοδα από Δ.Ε.Η. μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014 ποσού 1.036.605,15 €. 

• επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2014 ποσού 1.076.797,66 €. 

• τόκους προθεσμιακών καταθέσεων ποσού 47.426,27 €, τα οποία εισπράχθηκαν εντός της 
επόμενης χρήσης 

Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 περιλαμβάνονται και έξοδα επόμενων χρήσεων ύψους 

10.920,90 €,  τα οποία αφορούν Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης. 

14.   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ. 

Οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως αναλύονται σε:  

Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού     73.383.267,94 

15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των  € 38.405.371,57.  

Εντός της προηγούμενης χρήσεως 2013 μεταβλήθηκε κατά το ποσό των € 237.007,46, αυξάνοντας 
ισόποσα το Κεφάλαιο του Δήμου στο ποσό των € 38.405.371,57 και αντίστοιχα τους λογαριασμούς 
Γ.ΙΙ.1β. «Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» κατά το ποσό των € 204.787,93 και Β.4. «Λοιπά 
έξοδα εγκαταστάσεως» κατά το ποσό των  € 32.219,53. 

16. ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Το υπόλοιπο των δωρεών την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 281.246,46. 

17. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 οι επιχορηγήσεις επενδύσεων 
εμφανίζουν υπόλοιπο  € 31.237.739,58. Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:  
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Απογραφή έναρξης 1.1.2014 

31.341.558,75 
 
 

Εισροές χρήσης 2014 
2.344.918,82 

 

Μείον: Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 
-2.448.737.99 

 

Σύνολο 31.12.2014 
31.237.739,58 

 

18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Η χρήση 2014 παρουσιάζει έλλειμμα ύψους (€ 245.649,54). Στο ποσό αυτό εάν προσθέσουμε το 

πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων ύψους € 3.682.001,32 και αφαιρέσουμε το φόρο εισοδήματος 

χρήσεως 2014 € 130.746,71 μεταφέρεται πλεόνασμα εις νέο ύψους € 3.305.605,07. 

19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Το ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης από την 

υπηρεσία κατά την 31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό των € 217.622,32.  

Επιπλέον έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις ποσού € 4.752.674,66, προς κάλυψη δικαστικών 

υποθέσεων τρίτων κατά του Δήμου. 

20. ΔΑΝΕΙΑ 

Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 1.387.479,40, εκ των οποίων ποσό € 193.374,61 είναι 

αποδοτέο στη χρήση 2015. 

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου κατά την 

31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό των € 4.013.906,78 (έναντι ποσού € 3.529.192,69 την 31.12.2013) 

και αναλύεται ως κάτωθι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013: 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                      31.12.2014                     31.12.2013 
Μεταβολή 

(2014-2013) 

Δάνεια Ταμιευτηρίων 1.194.104,79 1.387.479,40 -193.374,61 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων                      

1.194.104,79 1.387.479,40 -193.374,61 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                      31.12.2014   31.12.2013  
Μεταβολή (2014-

2013) 

Προμηθευτές 2.252.582,72 819.614,15 1.432.968,57 

Επιταγές πληρωτέες 137.516,54 946.124,48 -808.607,94 

Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 149.679,67 115.246,03 34.433,64 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 32.703,65 26.092,63 6.611,02 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

193.374,61 182.342,43 11.032,18 

Πιστωτές διάφοροι 53.944,80 52.293,57 1.651,23 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων                      

2.819.801,99 2.141.713,29 678.088,70 

22. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. 
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Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 περιλαμβάνονται έσοδα επομένων χρήσεων ύψους                      

€ 770.413,91 και έξοδα χρήσεως δουλευμένα συνολικού ύψους € 1.580.568,77 που αναλύονται ως 

εξής:  

                     Έσοδα επομένων χρήσεων: € 770.413,91  

• εισπράξεις από Δημοτικά τέλη και φόρους, αγνώστων καταθετών Τραπεζών Εθνικής, 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Κύπρου, ποσού 17.316,24 €,  

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για σχολικό τροχονόμο 2.520,00 € , 

• αδιάθετη επιχορήγηση για συντήρηση σχολικών κτιρίων 330.557,97€, 

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μερική απασχόληση ποσού 7.455,00 €,  

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για πυροπροστασία ποσού 119.805,24€,  

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες ποσού 
2.603,42 €, 

• αδιάθετα ειδικευμένα έσοδα Πρώην Δήμου Σολυγείας, ποσού 61.049,80 € 

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για Πολιτική προστασία ποσού 60.273,86 €,  

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μισθώματα σχολικών μονάδων ποσού 145.136,74 €,  

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποζημιώσεις μετακινήσεων εκτός έδρας ποσού 
8.221,56 €. 

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη μεταφοράς μαθητών ποσού 2.990,93€, 

• αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικών σχολείων ποσού 
9.704,16€  

• αδιάθετο ποσό δωρεάς από το Καζίνου Λουτρακίου για τον εορτασμό των 150 ετών από 
την ίδρυση της Νέας Κορίνθου ποσού 2.778,99 €. 

            
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: € 1.580.568,77 
• Κατανάλωση ρεύματος ΔΕΗ, δικαιώματα ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 

2014 ποσού 388.028,72 €,  

• Δαπάνη καταβολής προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2014 ποσού 1.186.202,04 € 

• Φόρος δουλευμένων τόκων ποσού € 6.338,01. 
 

23. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ. 

Οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως αναλύονται σε:                                    

Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού € 73.383.267,94 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως 
και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση του 
Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε το έγγραφο για το λογαριασμό 
διαχείρισης που υποβλήθηκε από τον Ταμία, αποφασίζει: 

1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα και εκθέτει τα 
παρακάτω στοιχεία: 
Α. Έσοδα Χρήσης 
Χρηματικό Υπόλοιπο 

Προηγούμενης 
Χρήσης 

Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

Τακτικά 3.099.034,97 3.099.034,97 3.099.034,97 000 

Έκτακτα 480.784,28 480.784,28 480.784,28 0,00 

Έκτακτα Ειδικευμένα 6.872.624,72 6.872.624,72 6.872.624,72 0,00 

Σύνολο Α 10.452.443,97 10.452.443,97 10.452.443,97 0,00 

 
Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

Τακτικά Έσοδα 
26.706.985,79 23.611.520,45 23.281.394,69 330.125,76 

Έκτακτα  
14.349.366,16 3.267.183,19 3.122.358,77 144.824,42 
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Έσοδα 
παρελθόντων 

οικονομικών ετών 
(Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 

760.193,72 747.403,29 106.648,16 640.755,13 

Εισπράξεις από 
Δάνεια + ΠΟΕ 

15.300.296,48 15.307.725,77 885.534,61 14.422.191,16 

Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και 

Τρίτων 

5.813.981,82 3.531.375,60 3.032.095,63 499.279,97 

Σύνολο Β 
62.930.823,97 46.465.208,30 30.428.031,86 16.037.176,44 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 

73.383.267,94 56.917.652,27 40.880.475,83 16.037.176,44 

Β. Δαπάνες Χρήσης 

Είδος 

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες  
Αδιάθετες 
Πιστώσεις Δαπάνης 

Σύνολο Εξόδων 73.352.486,48 30.797.792,47 30.797.792,47 42.554.694,01 

Αποθεματικό 30.781,46 0 0 30.781,46 

Σύνολο 73.383.267,94 30.797.792,47 30.797.792,47 42.585.475,47 

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

Τακτικά 3.485.730,98 

Έκτακτα 288.216,07 

Έκτακτα Ειδικευμένα 6.308.736,31 

Σύνολο 10.082.683,36 

 

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις 

παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014 

     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 Μεταβολή % Μεταβολή  € 

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.779.070,74 3.398.921,45 -18,24% -619.850,71 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 64.110.280,88 62.242.746,26 3,00% 1.867.534,62 

Συμμετοχές και άλλες 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

1.688.086,56 1.661.981,30 1,57% 26.105,26 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 65.798.367,44 63.904.727,56 2,96% 1.893.639,88 

Αποθέματα 148.943,98 130.872,17 13,81% 18.071,81 
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Απαιτήσεις από πελάτες - λοιποί 
χρεώστες 

3.375.468,11 3.454.741,44 -2,29% -79.273,33 

Χρεόγραφα 59.918,70 92.811,60 -35,44% -32.892,90 

Χρηματικά Διαθέσιμα 10.833.237,73 11.757.886,02 -7,86% -924.648,29 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

14.417.568,52 15.436.311,23 -6,60% -1.018.742,71 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού 

2.171.749,98 2.289.502,74 -5,14% -117.752,76 

          

Σύνολο ενεργητικού 85.166.756,68 85.029.462,98 0,16% 137.293,70 

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 Μεταβολή % Μεταβολή  € 

Κεφάλαιο 38.405.371,57 38.405.371,57 0,00% 0,00 

Διαφορές αναπροσαρμογής -
επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων 

31.519.625,04 31.631.226,11 -0,35% -111.601,07 

Ειδικά αποθεματικά 600.968,56 539.249,56 11,45% 61.719,00 

Αποτελέσματα εις νέον 3.305.605,07 3.682.001,32 -10,22% -376.396,25 

Καθαρή θέση 73.831.570,24 74.257.848,56 -0,57% -426.278,32 

Προβλέψεις 4.970.296,98 4.970.296,98 0,00% 0,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.194.104,79 1.387.479,40 -13,94% -193.374,61 

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 193.374,61 182.342,43 6,05% 11.032,18 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 2.252.582,72 819.614,15 174,83% 1.432.968,57 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

373.844,66 1.139.756,71 -67,20% -765.912,05 

Σύνολο υποχρεώσεων 4.013.906,78 3.529.192,69 13,73% 484.714,09 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού 

2.350.982,68 2.272.124,75 3,47% 78.857,93 

          

Σύνολο παθητικού 85.166.756,68 85.029.462,98 0,16% 137.293,70 

 
 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

      

   χρήση χρήση 
Μεταβολή % Μεταβολή  € 

   2014 2013 

 Κύκλος εργασιών 23.926.616,34 24.219.409,11 -1,21% -292.792,77 

Μείον: Κόστος πωληθέντων 20.312.335,16 19.785.316,13 2,66% 527.019,03 

 
Μικτά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 

3.614.281,18 4.434.092,98 -18,49% -819.811,80 

           

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 754.230,45 227.540,33 231,47% 526.690,12 

 Σύνολο 4.368.511,63 4.661.633,31 -6,29% -293.121,68 

Μείον: Έξοδα διοίκησης 4.496.411,08 4.966.581,46 -9,47% -470.170,38 
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Μείον: Έξοδα δημοσίων σχέσεων 42.470,38 12.211,68 247,78% 30.258,70 

Μείον: 
Παροχές-χορηγίες-
επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -
δωρεές  

2.963.230,60 2.922.779,30 1,38% 40.451,30 

 
Μερικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 

-3.133.600,43 -3.239.939,13 -3,28% 106.338,70 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 318.987,74 471.686,71 -32,37% -152.698,97 

Μείον: 
Προβλέψεις υποτιμήσεως 
τίτλων και χρεογράφων 

19.898,10 4.021,96 394,74% 15.876,14 

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 110.396,35 123.805,39 -10,83% -13.409,04 

 
Ολικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 

-2.944.907,14 -2.896.079,77 1,69% -48.827,37 

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.456.519,89 2.482.656,42 -1,05% -26.136,53 

Πλέον: 
Έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων 

1.089.380,26 2.470.227,29 -55,90% -1.380.847,03 

Πλέον: 
Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων 

0,00 32377,68 -100,00% -32.377,68 

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 36.618,28 85.185,03 -57,01% -48.566,75 

Μείον: Έκτακτες ζημίες 373.678,37 103.125,78 262,35% 270.552,59 

Μείον: 
Έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων 

36.345,90 111.128,33 -67,29% -74.782,43 

Μείον: 
Προβλέψεις για εκτάκτους 
κινδύνους 

400.000,00 1.300.000,00 -69,23% -900.000,00 

 
Οργανικά και έκτακτα 
αποτελέσματα 

-245.649,54 489.742,48 -150,16% -735.392,02 

           

 Σύνολο αποσβέσεων παγίων 4.421.628,70 4.317.618,16 2,41% 104.010,54 

Μείον: 
Μη ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος 
αποσβέσεις 

4.421.628,70 4.317.618,16 2,41% 104.010,54 

 Αποτελέσματα χρήσεως  -245.649,54 489.742,48 -150,16% -735.392,02 

 
  Δ.- Υποβάλλει την ως άνω έκθεσή της περί διαχείρισης χρήσης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κορινθίων 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς έγκριση. 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 
   Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/410/2017.-
 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 31-10-2017 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά με την έγκρισή του. 
  
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θεωρούμε θετικό το ότι έχουμε τον ισολογισμό 
του 2014, αλλά ο χρόνος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των διαδικασιών  και υποβολής του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο είναι αρκετά μεγάλος και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
απολογισμού –ισολογισμού, χωρίς  με αυτό, να αμφισβητούμε την έκθεση του Ορκωτού. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και είδε  

• Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 

• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7 

• το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – 
λογιστή 

• την υπ’ αριθμ. 30/410/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού,  
ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2014 και τη σχετική έκθεση της 
Οικονομικής Επιτροπής  

• την υπ’ αριθμ. 11/170/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – 
λογιστή και του αναπληρωτή του 

• τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2014 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Νανόπουλου Βασίλειου, 2) Δημητρόπουλου Κωνσταντίνου, 3) Καραμαλίκη 
Μαρίας (Έρρικας) 4) Γκουργιώτη Αλέξανδρου και 5) Κορδώση Χρήστου). 
 

1. Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2014, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 
30/410/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσιάζει: 

Α. Έσοδα Χρήσης 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
Προηγούμενης 

Χρήσης 
Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

Τακτικά 3.099.034,97 3.099.034,97 3.099.034,97 000 

Έκτακτα 480.784,28 480.784,28 480.784,28 0,00 

Έκτακτα Ειδικευμένα 6.872.624,72 6.872.624,72 6.872.624,72 0,00 

Σύνολο Α 10.452.443,97 10.452.443,97 10.452.443,97 0,00 

 
Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

Τακτικά Έσοδα 
26.706.985,79 23.611.520,45 23.281.394,69 330.125,76 

Έκτακτα  
14.349.366,16 3.267.183,19 3.122.358,77 144.824,42 

Έσοδα 
παρελθόντων 

οικονομικών ετών 
(Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 

760.193,72 747.403,29 106.648,16 640.755,13 

Εισπράξεις από 
Δάνεια + ΠΟΕ 

15.300.296,48 15.307.725,77 885.534,61 14.422.191,16 

Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και 

Τρίτων 

5.813.981,82 3.531.375,60 3.032.095,63 499.279,97 

Σύνολο Β 
62.930.823,97 46.465.208,30 30.428.031,86 16.037.176,44 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 

73.383.267,94 56.917.652,27 40.880.475,83 16.037.176,44 

Β. Δαπάνες Χρήσης 

Είδος 

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες  
Αδιάθετες 
Πιστώσεις Δαπάνης 

Σύνολο Εξόδων 73.352.486,48 30.797.792,47 30.797.792,47 42.554.694,01 

Αποθεματικό 30.781,46 0 0 30.781,46 

Σύνολο 73.383.267,94 30.797.792,47 30.797.792,47 42.585.475,47 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

Τακτικά 3.485.730,98 

Έκτακτα 288.216,07 

Έκτακτα Ειδικευμένα 6.308.736,31 

Σύνολο 10.082.683,36 

2. Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2014, όπως εμφανίζονται 
συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

3. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7. 
4. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του 

ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  
5. Την  ανάρτηση της παρούσας απόφασης τόσο  στο πρόγραμμα «διαύγεια» όσο και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 424 / 2017. 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος,  16 - 11 - 2017 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 
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ΜΠΟΖΙΚΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

1.11.2017 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 
 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ  
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ 
 
 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017 
 
 
Προς  

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

Του Δήμου Κορινθίων  

 
 
Κοινοποίηση: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας - Διεύθυνση Διοίκησης, 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κορινθίας 

 
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του ελέγχου, που έγινε επί των 

οικονομικών καταστάσεων 1.1.2014 – 31.12.2014 του Δήμου Κορινθίων και αποτελεί 

συνέχεια της από 1.11.2017 χορηγηθείσας Έκθεσης Ελέγχου μας. 

 

Η ανάθεση του ελέγχου έγινε με έγγραφη εντολή του Δήμου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν. 3463/8.6.2006. 

 

Για τη διενέργεια του ελέγχου ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 

3463/8.6.2006, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Λ.Σ.Δ.Κ.), 

Π.Δ. 315/1999, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν κατάλληλες στα 

πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
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Ο έλεγχός μας πραγματοποιήθηκε σε δειγματοληπτική βάση και βασίστηκε στα 

βιβλία και στοιχεία του Δήμου από τα οποία προκύπτουν οι Οικονομικές 

Καταστάσεις, που καταρτίστηκαν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει επίσης τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις, την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της 

Οικονομικής Επιτροπής με τις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι λόγω της 

δειγματοληπτικής φύσης του ελέγχου (τηρώντας την αρχή της σημαντικότητας ως 

προς την διενέργειά του), οι τυχόν αδυναμίες και παραλείψεις που εντοπίσθηκαν, 

ενδεχομένως να μην είναι και οι μόνες που υπάρχουν.  

 

Παρακάτω αναφέρουμε τα ευρήματα του ελέγχου που προέκυψαν από τον έλεγχο 

των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014 και δίνουμε διευκρινίσεις για 

σημαντικούς λογαριασμούς που περιλαμβάνονται σε αυτές. 
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Β. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

 
 
1. Για τους πρώην Δήμους του Δήμου Κορινθίων (που συνενώθηκαν (με το Ν. 

3852/2010) εκκρεμεί η διαδικασία επικαιροποίησης της απογραφής των Παγίων 

Περιουσιακών τους Στοιχείων που αφορούν σε Γήπεδα – Οικόπεδα και Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις και η αποτίμησή τους με τη μέθοδο των αντικειμενικών τους αξιών 

κατά την 1.1.2011. Σημειώνεται ότι ειδικά για το Δήμο Σολυγείας κατά τη διαδικασία 

της Φυσικής Απογραφής η αποτίμηση των παγίων του έλαβε χώρα με αξία μνείας                    

€ 0,01. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 74445/2010 

απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και στην παραγρ. 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999, ορίζεται 

ότι οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύψουν 

από μεταγενέστερο έλεγχο, ποσοτικά και κατ' αξία, θα καταχωρηθούν στους 

οικείους λογαριασμούς κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι για τα έργα υπό εκτέλεση, που περιλαμβάνονται στο 

λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου θέτει εγκαίρως υπόψη των Οικονομικών Υπηρεσιών την 

ολοκλήρωση αυτών και πραγματοποιείται η σχετική μεταφορά του κόστους τους, 

στους αντίστοιχους λογαριασμούς των παγίων στοιχείων και διενεργούνται οι 

προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Επιπλέον, αναφέρουμε ότι οι αξίες 

κτήσεως των παγίων στοιχείων καθώς και οι σωρευμένες αποσβέσεις τους, που 

έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο ιδιαίτερο πρόγραμμα μηχανογραφήσεως του 

«Μητρώου Παγίων», συμφωνήθηκαν στο σύνολό τους με τις αξίες των αντίστοιχων 

λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής.  

 

Τέλος, αναφέρουμε ότι στο λογαριασμό τάξεως «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» 

εμφανίζονται τα σχολικά κτίρια με αξία μνείας (€ 0,01 έκαστο) λόγω μη 

ολοκληρώσεως της μεταγραφής τους στη μερίδα του Δήμου, για την οποία θα 

πρέπει να γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συνεργασία 

με τα αρμόδια υπουργεία. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των 

ακινήτων του Δήμου. 
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2. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι ο λογαριασμός του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας 

επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» ποσού                     

€ 1.688.086,56 (αξία κτήσεως € 2.326.549,24 αφαιρουμένων των διενεργηθεισών 

προβλέψεων υποτίμησης € 638.462,68), αφορά τις συμμετοχές του Δήμου σε 

δημοτικές και μη επιχειρήσεις, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον κατωτέρω 

πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ  

Διαφορά 
αποτιμήσεως 

έως την 
31/12/2013           

Υπόλοιπο 
31.12.2013 

(μετά 
αποτίμησης 

2013) 

Τρέχουσα 
Αξία  

31.12.2014        

Διαφορά 
αποτιμήσεως 

χρήσεως 
2014 

Υπόλοιπο 
31.12.2014 

(μετά 
αποτίμησης 

2014) 

1 
Κέντρο Νέων 
Κορινθίων 

2.934,70 0,00 2.934,70 2.934,70 0,00 2.934,70 

2 
Τράπεζα 
Πελοποννήσου Α.Ε. 

14.673,51 -14.673,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Αναπτυξιακή 
Κορινθιακή Α.Ε. 

135.811,68 -135.811,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Αναπτυξιακή 
Βορείας 
Πελοποννήσου Α.Ε. 
(ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.) 

26.415,00 -7.275,00 19.140,00 20.760,00 1.620,00 20.760,00 

5 
Κ.Ε.Κ. Νομού 
Κορινθίας Α.Ε. 

11.505,20 -11.505,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Κορινθίων 

414.123,23 -414.123,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Δημοτική 
Επιχείρηση 
Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης 
Κορινθίων 

1.322.391,86 0,00 1.322.391,86 1.322.391,86 0,00 1.322.391,86 

8 

Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση Άσσου – 
Λεχαίου 

30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Σαρωνικού 

10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση Τενέας 

58.694,06 -58.694,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Δημοτική Ανώνυμη 
Εταιρεία Κορινθίων 
(Δ.Α.Ε.Κ.) 

300.000,00 17.514,74 317.514,74 342.000,00 24.485,26 342.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.326.549,24 -664.567,94 1.661.981,30 1.688.086,56 26.105,26 1.688.086,56 
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Το ανωτέρω ποσό της θετικής διαφοράς αποτιμήσεως των συμμετοχών για τη 

χρήση 2014 € 26.105,26 (ποσό € 1.620,00 για την ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. και € 24.485,26 

για την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων) λογιστικοποιήθηκε στα βιβλία του 

Δήμου Κορινθίων την 31.12.2014. 

 

 3. Στο υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών» ποσού € 15.947.866,72 περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε 

καθυστέρηση εισπράξεως, συνολικού ποσού € 14.854.980,73. Για τις απαιτήσεις 

αυτές, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για την αντιμετώπιση τυχόν ζημιών από τη μη 

ρευστοποίησή τους ποσού € 12.700.000,00 (η πρόβλεψη που σχηματίσθηκε εντός 

της χρήσεως 2014 ανήλθε στο ποσό των € 400.000,00), η οποία κρίνεται επαρκής.  

 

Επίσης, εντός της κλειόμενης χρήσεως έγινε διαγραφή απαιτήσεων συνολικού 

ποσού € 373.678,37. 

 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να γίνεται πιο συστηματική η παρακολούθηση των 

εσόδων του Δήμου, η έγκαιρη  βεβαίωση και η καταγραφή τους. Με τον τρόπο αυτό 

θα περιοριστούν τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως 

έσοδα προηγούμενων χρήσεων και σε κάθε χρήση θα λογιστικοποιούνται τα έσοδα 

που της αναλογούν, σύμφωνα και με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.   

 

4. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι ο λογαριασμός του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» 

ποσού € 59.918,70, αφορά μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής 

Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου Α.Ε., όπως αυτές 

αποτιμήθηκαν κατά την 31.12.2014. Πιο αναλυτικά αναφέρουμε ότι από την 

αποτίμηση αυτών την εν λόγω ημερομηνία, προέκυψε αρνητική διαφορά 

αποτιμήσεως ποσού € 30.164,40 για την Τράπεζα Ελλάδος και ποσού € 2.728,50 για 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:  
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Α/Α  Μετοχές Τεμ. 
Αξία 

κτήσεως 

Υπόλοιπο 

31.12.2013  

μετά 

αποτίμησης 

Μέση 

Τιμή Δεκ. 

2014 

Τρέχουσα 

Αξία 

31.12.2014 

Διαφορά 

Αποτιμήσεως 

έως την 

31.12.2013 

Διαφορά 

Αποτιμήσεως 

2014 

Υπόλοιπο 

31.12.2014  

μετά 

αποτίμησης 

1. 
Τράπεζα της 

Ελλάδος 
5.880 215.407,19 88.317,60 9,89 58.153,20 -127.089,59 -30.164,40 58.153,20 

2. 

Εθνική 

Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε. 

1.070 48.581,72 4.494,00 1,65 1.765,50 -44.087,72 -2.728,50 1.765,50 

3. 

Συνεταιριστική 

Τράπεζα 

Πελοποννήσου 

Α.Ε. 

9  1.035,00 0,00 0 0,00 -1.035,00 0,00 0,00 

  Σύνολο   265.023,91 92.811,60   59.918,70 -172.212,31 -32.892,90 59.918,70 

 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό της αρνητικής διαφοράς αποτιμήσεως των χρεογράφων           

€ 32.892,90 λογιστικοποιήθηκε στα βιβλία του Δήμου Κορινθίων την 31.12.2014. 

 

5. Σημειώνεται ότι διενεργείται γραπτή συμφωνία μεταξύ των τραπεζικών 

λογαριασμών του Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής με τα υπόλοιπα λογαριασμών των 

τραπεζών, υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο της Ταμιακής Υπηρεσίας του 

Δήμου. Ο Δήμος έχει αναπτύξει την εν λόγω διαδικασία σε μηνιαία βάση, με στόχο 

τη βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του. Επιπλέον, αναφέρεται ότι 

διενεργήθηκε συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών όψεως της 31.12.2014 με 

τα αντίστοιχα υπόλοιπα των επιστολών και των εγγράφων των τραπεζών και δεν 

προέκυψε κάτι το αξιοσημείωτο.   

 

Τέλος, αναφέρουμε ότι μεταξύ του υπολοίπου των διαθεσίμων της 31.12.2014 που 

αναφέρονται τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του Δήμου του έτους 2014 και 

ανέρχονται στο ποσό των € 10.082.683,36 και του υπολοίπου των διαθεσίμων που 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31.12.2014 στο λογαριασμό Δ.ΙV. «Διαθέσιμα» 

ποσού € 10.833.237,73 παρατηρείται απόκλιση ποσού € 750.554,37, η οποία 

αναλύεται ως κάτωθι: 

α) ποσό € 91.754,36, το οποίο αφορά την προκαταβολή της μισθοδοσίας του 

πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου 2015, η οποία καταβλήθηκε εντός του 

Δεκεμβρίου 2014 και για το λόγο αυτό οι σχετικές καταχωρήσεις στον Ισολογισμό 

έλαβαν χώρα εντός του 2014 (στο λογαριασμό Δ.ΙΙ.5 «Χρεώστες Διάφοροι», 

μειώνοντας ισόποσα τα Διαθέσιμα του Δήμου). 
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β) ποσό € 10.920,90, το οποίο έχει δοθεί σε παρακαταθήκη για τους δικαιούχους 

αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης εντός του 2014 και για το λόγο αυτό οι 

σχετικές καταχωρήσεις στον Ισολογισμό έλαβαν χώρα εντός της ίδιας χρήσεως (στο 

λογαριασμό Ε.1.«Έξοδα επόμενων χρήσεων», μειώνοντας ισόποσα τα Διαθέσιμα του 

Δήμου). 

 

γ) ποσό € 17.323,50, το οποίο αφορά ποσά που έχουν κατατεθεί από άγνωστους 

καταθέτες σε τράπεζες εντός του 2014 (για τα οποία δεν είχαν εκδοθεί τα σχετικά 

γραμμάτια είσπραξης έως την 31.12.2014) και για το λόγο αυτό οι σχετικές 

καταχωρήσεις στον Ισολογισμό έλαβαν χώρα εντός της ίδιας χρήσεως (στο 

λογαριασμό Δ.1.«Έσοδα επόμενων χρήσεων», αυξάνοντας ισόποσα τα Διαθέσιμα 

του Δήμου). 

 
δ) ποσό € 137.516,54, το οποίο αφορά ανεξόφλητες επιταγές οι οποίες 

εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους τους μετά το τέλος της κλειόμενης χρήσεως 

(ενώ τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής εκδόθηκαν εντός του 2014) και για 

το λόγο αυτό αυξήθηκε ισόποσα ο λογαριασμός των χρηματικών διαθεσίμων της 

31.12.2014 και ο λογαριασμός των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Γ.ΙΙ.2α. 

«Επιταγές Πληρωτέες». 

 
ε) ποσό € 698.389,59, το οποίο αφορά υπόλοιπα έξι λογαριασμών στην Τράπεζα της 

Ελλάδος στο όνομα του Δήμου Κορινθίων, από χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ που δόθηκαν 

μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διενέργεια έργων ισόποσης αξίας, 

αυξάνοντας ισόποσα τα Διαθέσιμα του Δήμου. 

 

6. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι οι «Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού»                

αφορούν τα εξής: 

α) κατά το ποσό των € 2.160.829,08 έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από δημοτικά τέλη, 

φόρους και τέλη ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) των μηνών Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2014 ποσού € 1.036.605,15, επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 

επιδομάτων έκτου διμήνου 2014 ποσού € 1.076.797,66 και τόκους προθεσμιακών 

καταθέσεων ποσού € 47.426,27. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώθηκαν από τη σχετική 

υπηρεσία του Δήμου εντός της χρήσεως 2015.  
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β) κατά το ποσό των € 10.920,90 έξοδα επόμενων χρήσεων, που αφορούν ποσά που 

έχουν δοθεί σε παρακαταθήκη για τους δικαιούχους αποζημιώσεων λόγω 

απαλλοτρίωσης. 

 

7. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το κεφάλαιο του Δήμου που προέκυψε κατά την 

απογραφή έναρξης του Δήμου την 1.1.2011 ανήλθε στο ποσό € 36.282.123,17. Στην 

χρήση του 2011 πραγματοποιήθηκαν μεταβολές, οι οποίες σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999 λογιστικοποιήθηκαν 

στους οικείους λογαριασμούς και ανήλθαν σε € 1.886.240,94, αυξάνοντας το 

κεφάλαιο του Δήμου στο ποσό των € 38.168.364,11. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα 

κατωτέρω κονδύλια του Ισολογισμού την 31.12.2011: 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

B.4      Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 109.519,23 

Γ.ΙΙ.1.   Γήπεδα – Οικόπεδα 125.509,88 

Γ.ΙΙ.1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 362.950,54 

Γ.ΙΙ.1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 772.661,88 

Γ.ΙΙ.1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως -12.036,68 

Γ.ΙΙ.3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 671.512,09 

Γ.ΙΙ.3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως -8.355,40 

Γ.ΙΙ.3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 539.572,41 
Γ.ΙΙ.4.   Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός 
μηχανολογικός εξοπλισμός 3.123,35 

Γ.ΙΙ.5.   Μεταφορικά μέσα 136.670,77 

Γ.ΙΙ.6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 101.962,42 

Γ.ΙΙ.7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 849.034,99 

Γ.ΙΙΙ.1.  Τίτλοι πάγιας επένδυσης 43.269,79 
Δ.ΙΙ.5.  Χρεώστες Διάφοροι (χρεωστικός Φ.Π.Α. 
31/12/2010) 127.913,67 

ΣΥΝΟΛΟ Α 3.823.308,94 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

Α.ΙΙ.4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.748.439,18 

Γ.Ι.3.   Δάνεια Ταμιευτηρίων -104.828,03 

Γ.ΙΙ.1.  Προμηθευτές 244.249,83 

Γ.ΙΙ.2.  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 49.207,02 

ΣΥΝΟΛΟ Β 1.937.068,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α-Β) 1.886.240,94 
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Εντός της χρήσεως 2012 δεν επήλθαν μεταβολές στο κεφάλαιο του Δήμου, ενώ στη 

χρήση 2013 αυξήθηκε το κεφάλαιο του Δήμου κατά το ποσό των € 237.007,46 με 

αντίστοιχη αύξηση των λογαριασμών Γ.ΙΙ.1β. «Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» 

κατά το ποσό των € 204.787,93 και Β.4. «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» κατά το 

ποσό των € 32.219,53. Μετά την εν λόγω μεταβολή το κεφάλαιο του Δήμου κατά την 

31.12.2013 ανήλθε στο ποσό των € 38.405.371,57. Τέλος, αναφέρεται ότι εντός της 

χρήσεως 2014 το κεφάλαιο του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. 

 

8. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι ο λογαριασμός του Παθητικού Α.ΙΙ.3 «Δωρεές 

παγίων» ανέρχεται κατά την 31.12.2014 στο ποσό των € 281.246,46, ενώ εντός της 

κλειόμενης χρήσεως δεν υπήρξαν δωρεές παγίων προς το Δήμο. 

 

9. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι στο λογαριασμό του Παθητικού Α.ΙΙ.4 

«Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» αναπόσβεστης αξίας € 31.237.739,58, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κ.Λ.Σ.Δ.Κ. (Π.Δ. 315/1999) παράγραφος 2.2.404, καταχωρούνται οι 

χορηγούμενες επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση παγίων στοιχείων και 

αφαιρετικά οι διενεργηθείσες αποσβέσεις τους.  

 

10. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι ο λογαριασμός του Παθητικού Α.ΙΙΙ.4.                          

«Αποθεματικό εισφοράς σε χρήμα» ποσού € 555.982,46 αφορά την εισφορά σε 

χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στις περιοχές Αγίου 

Γεωργίου, Κεραμιδάκι και Μπαθαρίστρα-Δέλτα Δήμου Κορινθίων. 

 

11. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι ο λογαριασμός του Παθητικού Γ.Ι. 

«Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσού  € 1.194.104,79, αφορά το υπόλοιπο του 

κεφαλαίου των δανείων, που έχει ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και πρόκειται να εξοφληθεί μετά το τέλος της χρήσεως 2015. Το τμήμα της 

οφειλής που πρόκειται να καταβληθεί εντός της χρήσεως 2015 ποσού € 193.374,61, 

περιλαμβάνεται στις «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», στο λογαριασμό Γ.ΙΙ.7 

«Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση». 

 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι διενεργήθηκε συμφωνία των υπολοίπων των δανειακών 

υποχρεώσεων της 31.12.2014 με τα αντίστοιχα υπόλοιπα της απαντητικής επιστολής 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δεν προέκυψε κάτι το 

αξιοσημείωτο. 
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12. Από την επισκόπηση του λογαριασμού Προμηθευτών του Ισοζυγίου Γενικής 

Λογιστικής και της αναλυτικής κατάστασης προμηθευτών της 31.12.2014 (η οποία 

τηρείται στο απλογραφικό σύστημα λογαριασμών του Δήμου) διαπιστώθηκε ότι 

διενεργείται συμφωνία μεταξύ των εν λόγω αρχείων. 

 

Για την επαλήθευση των υπολοίπων των προμηθευτών κατά την 31.12.2014 

επιλέξαμε δείγμα προμηθευτών, που εμφάνισαν τα υψηλότερα υπόλοιπα στο τέλος 

της χρήσεως και παρουσίασαν μεγάλη κίνηση μέσα στη χρήση και ταχυδρομήσαμε 

επιστολές για την απ’ ευθείας προς εμάς επιβεβαίωση των υπολοίπων τους. Από τη 

συμφωνία που διενεργήσαμε μεταξύ των υπολοίπων των απαντητικών επιστολών 

των προμηθευτών που λάβαμε και εκείνων που αναφέρονται στα βιβλία του Δήμου 

κατά την 31.12.2014 δεν παρατηρήθηκε κάτι το αξιοσημείωτο. 

 

13. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι οι «Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού» ποσού                      

€ 2.350.982,68, αφορούν τα κάτωθι κονδύλια: 

 

α) Έσοδα επόμενων χρήσεων ποσού € 770.413,91, τα οποία αφορούν εισπράξεις 

από Δημοτικά τέλη και φόρους αγνώστων καταθετών σε τράπεζες ποσού                        

€ 17.316,24, αδιάθετη επιχορήγηση για συντήρηση σχολικών κτιρίων € 330.557,97, 

αδιάθετα ειδικευμένα έσοδα πρώην Δήμου Σολυγείας ποσού € 61.049,80, αδιάθετη 

επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) για πυροπροστασία ποσού                         

€ 119.805,24, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποκατάσταση ζημιών από 

Θεομηνίες ποσού € 2.603,42, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μερική απασχόληση 

ποσού € 7.455,00, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για Πολιτική προστασία ποσού                 

€ 60.273,86, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μισθώματα σχολικών μονάδων 

ποσού € 145.136,74,  αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποζημιώσεις μετακινήσεων 

εκτός έδρας ποσού € 8.221,56, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπάνης 

μεταφοράς μαθητών ποσού € 2.990,93, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη 

δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών σχολείων ποσού € 9.704,16, αδιάθετη 

Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για Σχολικό Τροχονόμο ποσού € 2.520,00 και αδιάθετο ποσό 

δωρεάς από το Καζίνο Λουτρακίου για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την 

ίδρυση της Νέας Κορίνθου ποσού € 2.778,99. 
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β) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού € 1.580.568,77 που αφορούν κατανάλωση 

ρεύματος ΔΕΗ και δικαιώματα ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2014 

ποσού € 388.028,72, δαπάνη καταβολής προνοιακών επιδομάτων έκτου διμήνου 

2014 ποσού € 1.186.202,04 και φόρους τόκων € 6.338,01. 

 

14. Στα έσοδα της χρήσεως 2014 καταχωρήθηκαν, ανεξάρτητα από το χρόνο 

είσπραξής τους και εκείνα που αφορούσαν ποσά βέβαια και εκκαθαρισμένα, 

συνολικής αξίας € 2.160.829,08 τα οποία αναλογούσαν στην κλειόμενη χρήση 

(Κ.Λ.Σ.Δ.Κ., Π.Δ. 315/1999, παράγραφος 1.1.106 περ.2). Ανάλυση των εσόδων 

αυτών παρουσιάστηκε στην ανωτέρω σημείωσή μας αρ. 6. Αναφορά αυτών γίνεται 

και στο Προσάρτημα στο μεταβατικό λογαριασμό Ενεργητικού «Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα».  

 

15. Για τη λογιστικοποίηση των εξόδων ακολουθήθηκε η αρχή της αυτοτέλειας των 

χρήσεων και θα πρέπει να τηρούνται πάντοτε όσα καθορίζονται από τις 

παραγράφους 1.1.105 και 2.2.600 – 2.2.613 του  Κ.Λ.Σ.Δ.Κ. (Π.Δ. 315/1999).  

 

Θεωρούμε σημαντικό παράγοντα την ορθότητα του αρχικού χαρακτηρισμού των 

δαπανών, τόσο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου όσο 

και για την κατάρτιση του ετήσιου Προϋπολογισμού. 

 

16. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» ποσού                            

€ 2.456.519,89, αφορά κατά το ποσό των € 2.448.737,99 τις αναλογούσες στη 

χρήση 2014 αποσβέσεις των επιχορηγήσεων των παγίων στοιχείων και κατά το 

ποσό των € 7.781,90 τις αναλογούσες στη χρήση 2014 αποσβέσεις των δωρεών των 

παγίων στοιχείων. 

 

17. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» 

ποσού € 1.089.380,26, αφορά τακτικά και έκτακτα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, 

τα οποία βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στην κλειόμενη χρήση. Από αυτά                               

€ 19.226,52 αφορούν τέλη ακίνητης περιουσίας, € 77.565,15 αφορούν τέλη επί 

ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών, € 37.250,90 έσοδα από τέλη καθαριότητας 

και χρήσης οικογενειακών τάφων Τ.Δ. Δήμου Κορινθίων, € 115.611,91 έσοδα από 

επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, € 658.166,42 λοιπά 
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τακτικά έσοδα και € 181.559,36 λοιπά έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών 

ετών.  

 

18.  Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ποσού                    

€ 36.618,28, αφορά κατά το ποσό των € 36.311,01 τόκους υπερημερίας και κατά το 

ποσό των € 307,27 λοιπά έκτακτα έξοδα που κατέβαλλε ο Δήμος εντός της 

κλειόμενης χρήσεως.   

 

19. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Έκτακτες ζημίες» ποσού                               

€ 373.678,37, αφορά ζημίες από τη διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων. 

 

20. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων»  

ποσού € 36.345,90, αφορά κατά το ποσό των € 3.210,38 επιστροφές αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων λοιπών εσόδων και κατά το ποσό των € 33.135,52 λοιπά έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων. 

 

21. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως «Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους»  ποσού € 400.000,00, αφορά την πρόβλεψη που σχηματίσθηκε εντός του 

2014 προς κάλυψη απαιτήσεων σε καθυστέρηση εισπράξεως, επιβαρύνοντας 

ισόποσα τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως. Το συνολικό ποσό της 

συσσωρευμένης πρόβλεψης προς κάλυψη απαιτήσεων ανέρχεται κατά την 

31.12.2014 σε € 12.700.000,00 και εμφανίζεται αφαιρετικά του λογαριασμού του 

Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών».    

 

22. Το σύνολο των αποσβέσεων της χρήσεως 2014 ποσού € 4.421.628,70 έχει 

ενσωματωθεί στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών κατά το ποσό των € 3.570.274,70 

και στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας κατά το ποσό των € 851.354,00. 

 

23. Ο «Φόρος Εισοδήματος» της κλειόμενης χρήσεως ανέρχεται στο ποσό των                    

€ 130.746,71, σύμφωνα και με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που 

υπέβαλλε ο Δήμος για τη χρήση 2014. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Η7ΖΩΛ7-ΙΕ3



                                              ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014    

                                                                                                                          

Σελίδα 16 από 20               ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

   

24. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τελευταίας 

δεκαπενταετίας από τις φορολογικές αρχές για τους έμμεσους και 

παρακρατούμενους φόρους, όπως και για τους λοιπούς φόρους, καθώς και από τα 

ασφαλιστικά ταμεία για τις υποχρεώσεις από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. 

Κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του Δήμου για τις εν λόγω χρήσεις. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε 

εκτίμηση των επιβαρύνσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό 

και ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 

απαιτείται. 

 

Η σημείωση αυτή αναφέρεται και στην από 1.11.2017 Έκθεση Ελέγχου που 

χορηγήσαμε για τη χρήση 2014 ως θέμα επιφύλαξης στη γνώμη μας.  

 

25. Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου επιστολές 

από τους περισσότερους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου και κατά συνέπεια δεν 

κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης για την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων υποχρεώσεων από αγωγές τρίτων και συνεπώς 

διατηρούμε επιφύλαξη για την εν λόγω πρόβλεψη και την ενδεχόμενη επίδραση στα 

αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια. 

 

Η σημείωση αυτή αναφέρεται και στην από 1.11.2017 Έκθεση Ελέγχου που 

χορηγήσαμε για τη χρήση 2014 ως θέμα επιφύλαξης στη γνώμη μας.  

 

26. Σημειώνεται ότι ο Δήμος στην κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη, 

δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική, αν και προβλέπεται η τήρησή της από σχετική 

παράγραφο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ. 

315/1999). Σημειώνεται ότι στο τέλος της χρήσεως 2014 έγινε απογραφή των 

αποθεμάτων του Δήμου που φυλάσσονται στους αποθηκευτικούς χώρους, τα οποία 

αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεώς τους ποσού € 148.943,98 (όπως αυτά 

εμφανίζονται στο λογαριασμό Δ.Ι. «Αποθέματα» του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

την 31.12.2014). Με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής θα πραγματοποιείται, 

πλέον της απογραφής των αποθεμάτων του Δήμου στο τέλος κάθε χρήσεως, 

καλύτερη απεικόνιση του κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται 
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καθώς και υπολογισμός του κόστους ιδιοπαραγωγής των έργων που 

παγιοποιούνται. 

 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα έκθεση, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο 

προσωπικό και στις αρχές του Δήμου Κορινθίων για τη σημαντική βοήθεια που μας 

παρείχαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας και να σας πληροφορήσουμε ότι 

είμαστε πρόθυμοι για κάθε διευκρίνιση ή επεξήγηση σχετικά με όσα αναφέρονται 

στην παρούσα Έκθεση.                                                 

  

Με τιμή, 

                                            Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 
 Γεώργιος Ι. Μποζίκας 

        Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 29711 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ 

     ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ, Τ.Κ.10434-ΑΘΗΝΑ 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 
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Γ.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

1/1/2014-

31/12/2014

1/1/2013-

31/12/2013

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -245.649,54 -1,03% 489.742,48 2,02%

Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών,φόρους-

εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις και Τακτικές 

επιχορηγήσεις

23.926.616,34 24.219.409,11

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -245.649,54 -0,86% 489.742,48 1,64%

Σύνολο εσόδων 28.545.734,68 29.903.897,54

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -245.649,54 -0,33% 489.742,48 0,66%

Ίδια κεφάλαια 73.831.570,24 74.257.848,56

Μικτά αποτελέσματα 3.614.281,18 15,11% 4.434.092,98 18,31%

Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών,φόρους-

εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις και Τακτικές 

επιχορηγήσεις

23.926.616,34 24.219.409,11

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του Δήμου σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί των εσόδων από πώληση 

αγαθών & υπηρεσιών, φόρων-εισφορών και Τακτικών Επιχορηγήσεων του Δήμου.  
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Γ.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 
 
 

31/12/2014 31/12/2013

Κυκλοφορούν ενεργητικό 14.417.568,52 16,93% 15.436.311,23 18,15%

Σύνολο Ενεργητικού 85.166.756,68 85.029.462,98

Πάγιο ενεργητικό 65.798.367,44 77,26% 63.904.727,56 75,16%

Σύνολο Ενεργητικού 85.166.756,68 85.029.462,98

Ίδια Κεφάλαια 73.831.570,24 1159,98% 74.257.848,56 1280,02%

Σύνολο υποχρεώσεων και μεταβ. λογ/σμών Παθητικού
6.364.889,46 5.801.317,44

Σύνολο υποχρεώσεων και μεταβ. λογ/σμών Παθητικού 6.364.889,46 7,47% 5.801.317,44 6,82%

Σύνολο παθητικού 85.166.756,68 85.029.462,98

Ίδια Κεφάλαια 73.831.570,24 86,69% 74.257.848,56 87,33%

Σύνολο Παθητικού 85.166.756,68 85.029.462,98

Ίδια Κεφάλαια 73.831.570,24 112,21% 74.257.848,56 116,20%

Πάγιο Ενεργητικό 65.798.367,44 63.904.727,56

Κυκλοφορούν ενεργητικό 14.417.568,52 511,30% 15.436.311,23 720,75%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.819.801,99 2.141.713,29

Κεφάλαιο κινήσεως 11.597.766,53 80,44% 13.294.597,94 86,13%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 14.417.568,52 15.436.311,23

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και σε πάγιο ενεργητικό.

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου.

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Δήμου.

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Δήμου από τα Ίδια Κεφάλαια.

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του Δήμου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το 

πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).  
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 

                ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  
 

 

§ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21.  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, ή 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 παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22:  Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες 
συμπτύξεις, είναι υποχρεωτικό να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: 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 

διάφορους 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 έγιναν αναμορφώσεις τέτοιων κονδυλίων. 

 

§ 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : 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. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις 
διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με 
πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη 

διαμόρφωση των απαιτήσεων- υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως του Δήμου.  

 

(1) 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. 

 

(2) Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2011 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των 

λογαριασμών των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που έγινε 

την 31/12/2010 και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως: 
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2α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 

τους (που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ. 

1.1.108 περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.  

 

2β) Των εγκαταστάσεων «κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3β, Γ.ΙΙ.3γ) λαμβάνοντας 

υπόψη το συνολικό κόστος αυτών από τους απολογισμούς των τελευταίων (12) δώδεκα ετών, μειωμένο (ως 

απόσβεση) κατά (1/12) ένα δωδέκατο για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 5 

του Π.Δ. 315/1999. 

 

2γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως 

τους, και της ωφέλιμης ζωής τους, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από την 

παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999. 

 

2δ) Σημειώνεται ότι στους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν (με το Ν. 3852/2010) εκκρεμεί η 

διαδικασία επικαιροποίησης της απογραφής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων που αφορούν σε Γήπεδα 

– Οικόπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις και η αποτίμηση τους με τη μέθοδο των αντικειμενικών τους 

αξιών κατά την 01/01/2011. Σημειώνεται ότι ειδικά για το Δήμο Σολυγείας ακολουθήθηκε η διαδικασία της 

Φυσικής Απογραφής και η αποτίμηση των παγίων έγινε με αξία μνείας 0,01 €. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο 

άρθρο 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 74445/2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., ορίζεται ότι, οποιεσδήποτε διαφορές 

στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύψουν από μεταγενέστερο έλεγχο, ποσοτικά και κατ' αξία, θα 

καταχωρηθούν στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

(3) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων      

στοιχείων. 

 

       (4) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους πλην του Κέντρου Νέων 

 Κορινθίων και της ΔΕΥΑ Κορίνθου.  

 

(5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (αναλώσιμα) αποτιμήθηκαν με βάση τη μέση τιμή 

κτήσεώς τους. 

 

(6) Τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους.  

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: 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), ενώ στο 

προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω 

περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των 

λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση. 

 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: 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 απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές 

διαφορές. 
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§ 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και 
εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του 

πάγιου ενεργητικού 

 

 Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη: 

 

A Ξ Ι Ε Σ    Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ 

 

  

Υπόλοιπο 

31.12.2013 

Προσθήκες Χρήσης 

2014 

Μειώσεις Χρήσης 

2014 Σύνολο 31/12/2014 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 8.529.446,87 5.770,85 0,00 8.535.217,72 

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Γήπεδα – Οικόπεδα 21.298.290,49 0,00 0,00 21.298.290,49 

Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής 

Χρήσης 7.586.202,15 286.363,95 0,00 7.872.566,10 

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 124.310.847,54 748.964,21 0,00 125.059.811,75 

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 5.076.041,70 4.329.157,80 0,00 9.405.199,50 

Κτίρια και τεχνικά έργα 23.420.037,18 1.053.943,33 0,00 24.473.980,51 

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού 

κοινής χρήσεως 3.527.532,70 207.185,81 0,00 3.734.718,51 

Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής 

χρήσεως 5.166.948,07 290.714,03 0,00 5.457.662,10 

Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 2.093.797,65 0,00 0,00 2.093.797,65 

Μεταφορικά μέσα 2.795.337,97 1.410,00 0,00 2.796.747,97 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.026.098,01 67.680,68 0,00 4.093.778,69 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 8.802.307,58 5.566.106,26 6.887.984,31 7.480.429,53 

ΣΥΝΟΛΟ Γ.ΙΙ 208.103.441,04 12.551.526,07 6.887.984,31 213.766.982,80 

ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ 216.632.887,91 12.557.296,92 6.887.984,31 222.302.200,52 

 
Α  Π  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ 

  

Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

έως 31.12.2013 

Αποσβέσεις 

χρήσης 

2014 

Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

έως 31.12.2014 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

31/12/2014 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ         

  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.130.525,42 625.621,56 5.756.146,98 2.779.070,74 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις         

  Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 21.298.290,49 

  Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής Χρήσης 3.116.067,66 561.977,17 3.678.044,83 4.194.521,27 

  Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 117.452.495,72 1.004.515,04 118.457.010,76 6.602.800,99 

  Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.402.433,04 345.494,64 2.747.927,68 6.657.271,82 

  Κτίρια και τεχνικά έργα 11.101.714,43 876.639,22 11.978.353,65 12.495.626,86 

  Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.304.455,98 204.007,06 2.508.463,04 1.226.255,47 

  Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 2.373.267,10 404.168,54 2.777.435,64 2.680.226,46 
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  Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 1.568.985,12 120.561,20 1.689.546,32 404.251,33 

  Μεταφορικά μέσα 2.578.263,85 101.417,80 2.679.681,65 117.066,32 

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.963.011,88 177.226,47 3.140.238,35 953.540,34 

  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 7.480.429,53 

ΣΥΝΟΛΟ Γ.ΙΙ 145.860.694,78 3.796.007,14 149.656.701,92 64.110.280,88 

ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ 150.991.220,20 4.421.628,70 155.412.848,90 66.889.351,62 

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων- εξόδων 

εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και 
χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως. 
 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον 

παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 

 Από την αποτίμηση των συμμετοχών προέκυψε θετική διαφορά αποτίμησης ποσού                          

€ 26.105,26,  η οποία αναλύεται ως εξής: 

1) για την ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.  ποσό 1.620,00 € 

2) για την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων ποσό 24.485,26 € 

 

 Από την αποτίμηση των χρεογράφων προέκυψε αρνητική  διαφορά αποτίμησης ποσού                      

€ 32.892,90 η οποία αναλύεται ως εξής: 

1) για την Τράπεζα Ελλάδος ποσό  € 30.164,40.  

2) για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος € 2.728,50  

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες 
γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με  αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 
 Δεν έγιναν. 

 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: 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 τέτοια κονδύλια. 

  

§ 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 
 

 O Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στις παρακάτω Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

1 Κέντρο Νέων Κορινθίων 2.934,70 

2 Τράπεζα Πελοποννήσου Α.Ε. 14.673,51 

3 Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Νομού Κορινθίας 135.811,68 

4 Αναπτυξιακή Βορείας Πελοποννήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.) 26.415,00 

5 Κ.Ε.Κ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 11.505,20 

6 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορινθίων 414.123,23 
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7 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορινθίων 1.322.391,86 

8 Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (Δ.Α.Ε.Κ.) 300.000,00 

9 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Άσσου - Λεχαίου 30.000,00 

10 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαρωνικού 10.000,00 

11 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τενέας 58.694,06 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.326.549,24 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: 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. 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

 

 Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης (συμμετοχών) με τις πληροφορίες που 

απαιτεί η παραπάνω διάταξη:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ  

Αξία 

αποτιμήσεως 
31.12.2013 

Πρόβλεψη 

υποτίμησης 
έως την 

31.12.2013 

Αξία 

αποτιμήσεως  
31.12.2014 

Πρόβλεψη 

υποτίμησης 
έως την 

31.12.2014 

Διαφορά 

αποτιμήσεως 
χρήσεως 2014 

1 Κέντρο Νέων Κορινθίων 2.934,70 2.934,70 0,00 2.934,70 0,00 0,00 

2 Τράπεζα Πελοποννήσου Α.Ε. 14.673,51 0,00 -14.673,51 0,00 -14.673,51 0,00 

3 Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε. 135.811,68 0,00 -135.811,68 0,00 -135.811,68 0,00 

4 

Αναπτυξιακή Βορείας 

Πελοποννήσου Α.Ε. 

(ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.) 

26.415,00 19.140,00 -7.275,00 20.760,00 -5.655,00 1.620,00 

5 Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας Α.Ε. 11.505,20 0,00 -11.505,20 0,00 -11.505,20 0,00 

6 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Κορινθίων 
414.123,23 0,00 -414.123,23 0,00 -414.123,23 0,00 

7 

Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

Κορινθίων 

1.322.391,86 1.322.391,86 0,00 1.322.391,86 0,00 0,00 

8 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Άσσου - Λεχαίου 
30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 

9 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Σαρωνικού 
10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 

10 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Τενέας 
58.694,06 0,00 -58.694,06 0,00 -58.694,06 0,00 

11 

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία 

Κορινθίων (Δ.Α.Ε.Κ.) 
300.000,00 317.514,74 17.514,74 342.000,00 42.000,00 24.485,26 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.326.549,24 1.661.981,30 -664.567,94 1.688.086,56 -638.462,68 26.105,26 

 

Χρεόγραφα 

 Από την αποτίμηση των χρεογράφων προέκυψε αρνητική διαφορά αποτίμησης για τη χρήση 2014 

ποσού  € 32.892,90. 

 

Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα κατεχόμενων χρεογράφων με τις πληροφορίες που απαιτεί η παραπάνω 

διάταξη: 

Α/Α  Μετοχές 

Αρ. 

Τεμ. 

2014 

Μέση 

Τιμή Δεκ. 

2014 

Αξία 

κτήσεως 

Τρέχουσα 

Αξία 

31.12.2013 

Τρέχουσα 

Αξία 

31.12.2014 

Διαφορά 

Αποτιμήσεως 
2014 

1. Τράπεζα της Ελλάδος 5.880 9,89 215.407,19 88.317,60 58.153,20 -30.164,40 

2. 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Α.Ε. 
1.070 1,65 48.581,72 4.494,00 1.765,50 -2.728,50 
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3. 
Συνεταιριστική Τράπεζα 

Πελοποννήσου Α.Ε. 
9 0 1.035,00 0,00 0,00 0,00 

  Σύνολο 265.023,91 92.811,60 59.918,70 -32.892,90 

 

 

§ 5. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 

 

 Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκαν διαγραφές απαιτήσεων συνολικού ποσού € 373.678,37 

επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014. Επίσης εντός της κλειόμενης χρήσεως 

σχηματίσθηκε πρόβλεψη προς κάλυψη απαιτήσεων σε καθυστέρηση εισπράξεως ποσού € 400.000,00, 

επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσεως αυτής. Σημειώνεται ότι κατά την 31/12/2014 το 

συνολικό ποσό της πρόβλεψης προς κάλυψη απαιτήσεων σε καθυστέρηση εισπράξεως, ανέρχεται σε                      

€ 12.700.000,00, η οποία εμφανίζεται αφαιρετικά του λογαριασμού του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών».                                           

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: 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 

 

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (αναλώσιμα) αποτιμήθηκαν με βάση τη μέση τιμή κτήσεώς τους. 

 

 

§ 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  

 Το Κεφάλαιο του Δήμου που προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης του Δήμου την 01/01/2011 

ανήλθε στο ποσό 36.282.123,17 €.  

Στην χρήση του 2011 πραγματοποιήθηκαν μεταβολές, οι οποίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999 λογιστικοποιήθηκαν στους οικείους λογαριασμούς 

και ανήλθαν σε ύψος 1.886.240,94 €, αυξάνοντας το στο ποσό των 38.168.364,11 €. Στην χρήση του 2012 

δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στο Κεφάλαιο του Δήμου. Στην χρήση 2013 η μεταβολή στο 

κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των € 237.007,46, αυξάνοντας ισόποσα το Κεφάλαιο του Δήμου στο ποσό των 

38.405.371,57 € και αντίστοιχα τους λογαριασμούς Γ.ΙΙ.1β. «Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» κατά το 

ποσό των € 204.787,93 και Β.4. «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» κατά το ποσό των € 32.219,53. Στην χρήση 

2014 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στο Κεφάλαιο του Δήμου. 

. 

§ 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού «Λοιπές 
προβλέψεις»  όταν είναι αξιόλογες. 

 

Στην χρήση του 2014 σχηματίσθηκαν προβλέψεις ποσού 400.000,00  €, που αφορούν σε: 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, διαμορφώνοντας το σχετικό κονδύλι στο συνολικό ποσό των 

12.700.000,00 €. 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, 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. 
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 Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και αναλύονται ως ακολούθως: 

  

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΝΕΙΩΝ 

Υπόλοιπο 

Δανείων 

31/12/2014 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις την 

31/12/2014 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις την 

31/12/2014-      

Δόσεις κεφαλαίου 

που λήγουν στην 

επόμενη χρήση 

Υπόλοιπο δανείων 

την  (31/12/2019)- 

5ετία 

05/12387/00/02 13.329,60 0,00 13.329,6 0,00 

05/12387/00/03 153.112,14 134.815,42 18.296,72 50.177,54 

05/12387/00/04 239.817,31 221.537,24 18.280,07 136.976,41 

05/12387/00/06 158.934,31 142.818,49 16.115,82 68.269,16 

05/12387/00/08 100.973,43 77.857,49 23.115,94  0,00 

05/12387/00/09 58.067,81 53.641,60 4.426,21 33.166,62 

05/12387/00/11 28.295,70 21.817,93 6.477,77  0,00 

05/12387/00/12 187.340,77 161.164,52 26.176,25 36.747,92 

05/12387/00/14 24.407,57 16.733,40 7.674,17  0,00 

05/12387/00/15 35.761,82 18.393,28 17.368,54  0,00 

05/12387/00/16 73.374,33 62.828,67 10.545,66 14.046,02 

05/12387/00/17 103.561,31 94.511,81 9.049,50 52.650,18 

05/12387/00/18 64.835,70 57.087,92 7.747,78 21.247,85 

05/12387/00/19 145.667,60 130.897,02 14.770,58 62.570,53 

ΣΥΝΟΛΑ 1.387.479,40 1.194.104,79 193.374,61 475.852,23 

 

 (γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους 
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 υπάρχουν. 

 
§ 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα", 56.00 "έσοδα επόμενων χρήσεων" και 56.01 "έξοδα χρήσεως δουλευμένα " , αν 

τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

   1) Έξοδα επόμενων χρήσεων ποσού 10.920,90 € που αφορά Παρακαταθήκη Δικαιούχων      

αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης. 

  

 2) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ποσού 2.160.829,08 € που αφορά έσοδα από Δ.Ε.Η. μηνών 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014 ποσού 1.036.605,15  €, σε επιχορήγηση για καταβολή 

προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2014 ποσού 1.076.797,66  €, και  τόκους προθεσμιακών 

καταθέσεων ποσού 47.426,27 €, τα οποία εισπράχθηκαν εντός της επόμενης χρήσης. 

 

  3) Έσοδα επόμενων χρήσεων ποσού 770.413,91 €, το οποίο αναλύεται σε εισπράξεις από 

Δημοτικά τέλη και φόρους, αγνώστων καταθετών Τραπεζών Εθνικής, Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου και Κύπρου, ποσού 17.316,24  €, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για σχολικό 

τροχονόμο 2.520,00 €, αδιάθετη επιχορήγηση για συντήρηση σχολικών κτιρίων 330.557,97 €, 

αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μερική απασχόληση ποσού 7.455,00 €, αδιάθετη 

επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για πυροπροστασία ποσού 119.805,24€, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. 
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για αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες ποσού 2.603,42 €, αδιάθετα ειδικευμένα έσοδα 

Πρώην Δήμου Σολυγείας, ποσού 61.049,80 €, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για Πολιτική 

προστασία ποσού 60.273,86 €, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μισθώματα σχολικών 

μονάδων ποσού 145.136,74 €,αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποζημιώσεις μετακινήσεων 

εκτός έδρας ποσού 8.221,56 €, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη μεταφοράς 

μαθητών ποσού 2.990,93 €, αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη σίτισης μαθητών 

μουσικών σχολείων ποσού 9.704,16 € και αδιάθετο ποσό δωρεάς από το Καζίνου Λουτρακίου 

για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Κορίνθου ποσού 2.778,99 €. 

  

 4)  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού 1.580.568,77 € που αφορά κατανάλωση ρεύματος 

ΔΕΗ, δικαιώματα ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2014 ποσού 388.028,72 €, 

δαπάνη καταβολής προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2014 ποσού 1.186.202,04 € και 

φόρους τόκων 6.338,01 € . 

 

§ 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: 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 εκτίμηση της χρηματοοικονομικής 
θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων 

βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  

 

Δεν υφίστανται οικονομικές δεσμεύσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις.  

 

§ 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: 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 υφίστανται εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Επιπλέον αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν 

υποθήκες- προσημειώσεις. 

 

  11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: 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.  

   

Οι αμοιβές Δημάρχου, επτά (7) Αντιδημάρχων, του και είκοσι δύο (22) προέδρων Δημοτικών τοπικών 

κοινοτήτων καθώς και τα έξοδα παράστασης των δημοτικών συμβούλων στη χρήση 2014 ανήλθαν στο 

συνολικό ποσό των  316.180,19 €. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων 

που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την 

ημερομηνία ο 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.  
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Σελίδα 9 από 11 

 

Δεν υπάρχουν.  

 

§ 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με 
ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και  κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που 

είναι σχετικές με συντάξεις. 25. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές  
διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της 
περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν 
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 

 

(1) Μέσος Όρος Προσωπικού 335 άτομα 

  

(2) Μέσος Όρος προσωπικού κατά σχέση εργασίας 
 

Τακτικό Προσωπικό (1) 200 

Μόνιμο Προσωπικό 200 

Με θητεία 0 

Με σύμβαση (2) 138 

Αορίστου Χρόνου 78 

Ορισμένου Χρόνου 55 

Έργου 0 

Ειδικοί συνεργάτες 5 

Σύνολο (1+2) 338 

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 

 

60.01 Αμοιβές τακτικού προσωπικού  € 3.317.066,92 

60.02 Αμοιβές προσωπικού-με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 

« 

884.093,95 

60.03 Αμοιβές ειδικών κατηγοριών 

προσωπικού 

« 

96.426,50 

60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων « 580.329,95 

60.05  Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης 

« 

1.545.315,82 

60.07 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης προσωπικού 

« 

450,00 

Σύνολο € 6.423.683,14 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: 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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: 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. 
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 (1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                    Ευρώ       2.456.519,89 

 Ανάλυση: 

- Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 

στοιχείων 

Ευρώ 
2.448.737,99 

- Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις δωρεών παγίων στοιχείων Ευρώ 7.781,90 

-   

  Σύνολο   Ευρώ 2.456.519,89 

 
             (2) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                          Ευρώ            36.618,28 

 Ανάλυση: 

- Τόκοι υπερημερίας χρήσης Ευρώ 36.311,01 

 -Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα Ευρώ     307,27 

    Σύνολο Ευρώ 36.618,28 

 
(3) Έκτακτες Ζημίες                                             Ευρώ            373.678,37 

 Ανάλυση: 

- Ζημίες από διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων Ευρώ   373.678,37 

   

     Σύνολο     373.678,37 

              
            (4) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                               Ευρώ            1.089.380,26 

 Ανάλυση: 

- Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ Ευρώ 19.226,52 

- Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών Ευρώ 77.565,15 

- Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ευρώ 658.166,42 

- Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και χρήσης οικογενειακών   

τάφων Τ.Δ. Δήμου Κορινθίων 
Ευρώ 

37.250,90 

- Λοιπά έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Ευρώ 181.559,36 

- Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Ευρώ 115.611,91 

  Σύνολο Ευρώ 1.089.380,26 

 
(5) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                               Ευρώ                36.345,90 

 Ανάλυση:   

- Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων Ευρώ 33.135,52 

- Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων Ευρώ 3.210,38 

  Σύνολο Ευρώ 36.345,90 

 
(6) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                               Ευρώ             400.000,00 

 Ανάλυση: 

- Πρόβλεψη προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ευρώ 400.000,00 

  Σύνολο Ευρώ 400.000,00 

 

 

§ 13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με 
ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα 

της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό 

δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 
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Πληροφοριακά αναφέρεται ότι στους Λογαριασμούς Τάξεως απεικονίζονται τα ποσά του Προϋπολογισμού 

των εσόδων και εξόδων του έτους 2014 ποσού € 73.383.267,94, που προκύπτουν από το Δημόσιο 

Λογιστικό. Επιπλέον, αναφέρεται ότι στα υπόλοιπα των λογαριασμών (Δ.ΙΙ.1) «Απαιτήσεις από πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση εισπράξεως  συνολικού ποσού        

€ 14.855.000,00 περίπου, για την είσπραξη των οποίων ισχύουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον 

Κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Για τις εν λόγω απαιτήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη προς κάλυψη 

ενδεχόμενων ζημιών από τη μη ρευστοποίησή τους, συνολικού ποσού € 12.700.000,00, η οποία εμφανίζεται 

αφαιρετικά του λογαριασμού του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών».           

 

Κόρινθος, 20/10/2017  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ      

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

    

    

 

    

    

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΕΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  

Α.Δ.Τ. ΑΗ 726471 

 Α.Δ.Τ. ΑΕ 255820 Α.Δ.Τ. ΑΙ 233858 Α.Δ.Τ. AE 736858 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' 

ΤΑΞΗΣ: 9832 

 

                                  

 

                                          ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες, είναι αυτό που 

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 1/11/2017. 

 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

                               
                                                          Γεώργιος Ι. Μποζίκας 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 29711 

Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, ΤΚ 104 34, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.535.217,72 5.756.146,98 2.779.070,74 8.529.446,87 5.130.525,42 3.398.921,45   Ι.  Κεφάλαιο 38.405.371,57 38.405.371,57

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 21.298.290,49 0,00 21.298.290,49 21.298.290,49 0,00 21.298.290,49     1.  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 639,00 639,00

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 7.872.566,10 3.678.044,83 4.194.521,27 7.586.202,15 3.116.067,66 4.470.134,49     3.  Δωρεές Παγίων 281.246,46 289.028,36

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 125.059.811,75 118.457.010,76 6.602.800,99 124.310.847,54 117.452.495,72 6.858.351,82     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 31.237.739,58 31.341.558,75

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 9.405.199,50 2.747.927,68 6.657.271,82 5.076.041,70 2.402.433,04 2.673.608,66 31.519.625,04 31.631.226,11

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 24.473.980,51 11.978.353,65 12.495.626,86 23.420.037,18 11.101.714,43 12.318.322,75

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 3.734.718,51 2.508.463,04 1.226.255,47 3.527.532,70 2.304.455,98 1.223.076,72  ΙΙI. Αποθεματικά Κεφάλαια 

     3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.457.662,10 2.777.435,64 2.680.226,46 5.166.948,07 2.373.267,10 2.793.680,97     3. Ειδικά αποθεματικά 44.986,10 31.875,64

     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 2.093.797,65 1.689.546,32 404.251,33 2.093.797,65 1.568.985,12 524.812,53     4. Αποθεματικό εισφοράς σε χρήμα 555.982,46 507.373,92

     5.   Μεταφορικά μέσα 2.796.747,97 2.679.681,65 117.066,32 2.795.337,97 2.578.263,85 217.074,12 600.968,56 539.249,56

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.093.778,69 3.140.238,35 953.540,34 4.026.098,01 2.963.011,88 1.063.086,13

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 7.480.429,53 0,00 7.480.429,53 8.802.307,58 0,00 8.802.307,58

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 213.766.982,80 149.656.701,92 64.110.280,88 208.103.441,04 145.860.694,78 62.242.746,26   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

     Υπόλοιπο (ελλείμματος)/πλεονάσματος χρήσεως εις νέο -376.396,25 489.742,48

     Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων 3.682.001,32 3.192.258,84

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 3.305.605,07 3.682.001,32

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 2.326.549,24 2.326.549,24 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+ΑIV) 73.831.570,24 74.257.848,56

           μείον: προβλέψεις για υποτίμηση 638.462,68 664.567,94

1.688.086,56 1.661.981,30 Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 65.798.367,44 63.904.727,56      1.   Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 217.622,32 217.622,32

     2.   Λοιπές προβλέψεις 4.752.674,66 4.752.674,66

4.970.296,98 4.970.296,98

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   Ι. Aποθέματα      3.   Δάνεια Ταμιευτηρίων 1.194.104,79 1.387.479,40

      4.   Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, 

            Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 148.943,98 130.872,17

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   ΙΙ. Απαιτήσεις      1. Προμηθευτές 2.252.582,72 819.614,15

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 15.947.866,72 15.662.734,05     2α. Επιταγές πληρωτέες 137.516,54 946.124,48

            Μείον: Προβλέψεις 12.700.000,00 3.247.866,72 12.300.000,00 3.362.734,05      4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 149.679,67 115.246,03

      5.   Χρεώστες διάφοροι 127.601,39 92.007,39      5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 32.703,65 26.092,63

3.375.468,11 3.454.741,44      7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομενη χρήση 193.374,61 182.342,43

     8. Πιστωτές διάφοροι 53.944,80 52.293,57
2.819.801,99 2.141.713,29

   ΙΙΙ. Χρεόγραφα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.013.906,78 3.529.192,69

      1.  Μετοχές 265.023,91 265.023,91
            Μείον: Προβλέψεις 205.105,21 59.918,70 172.212,31 92.811,60

  ΙV. Διαθέσιμα

      1. Ταμείο 372,12 32.159,38

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 10.832.865,61 11.725.726,64

10.833.237,73 11.757.886,02

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 14.417.568,52 15.436.311,23

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

     1.Έξοδα επόμενων χρήσεων 10.920,90 13.962,00      1.   Έσοδα επόμενων χρήσεων 770.413,91 773.810,27

     2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.160.829,08 2.275.540,74      2.   Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.580.568,77 1.498.314,48

2.171.749,98 2.289.502,74 2.350.982,68 2.272.124,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 85.166.756,68 85.029.462,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 85.166.756,68 85.029.462,98

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 73.383.267,94 80.936.710,43       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 73.383.267,94 80.936.710,43

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6.378.459,73 7.145.034,36 Καθαρά αποτελέσματα ((έλλειμμα)/πλεόνασμα) χρήσεως -245.649,54 489.742,48

   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 1.945.160,54 2.274.325,39 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 3.682.001,32 3.192.258,84

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 15.602.996,07 14.800.049,36 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος -130.746,71 0,00

   Σύνολο 23.926.616,34 24.219.409,11 Πλεόνασμα εις νέον 3.305.605,07 3.682.001,32

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 20.312.335,16 19.785.316,13

   Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 3.614.281,18 4.434.092,98

   Πλέον: Αλλα έσοδα 754.230,45 227.540,33

   Σύνολο 4.368.511,63 4.661.633,31 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.496.411,08 4.966.581,46

                 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 42.470,38 12.211,68

                 5. Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές 2.963.230,60 7.502.112,06 2.922.779,30 7.901.572,44

   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.133.600,43 -3.239.939,13

   Πλέον: 2.Έσοδα τίτλών πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 2.634,52 2.370,82 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

                4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  316.353,22  469.315,89 Α.Δ.Τ. ΑΕ 255820 Α.Δ.Τ. ΑΙ 233858

   Μείον: 2. Πρόβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 19.898,10 4.021,96

             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 110.396,35 130.294,45 188.693,29 123.805,39 127.827,35 343.859,36

   Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.944.907,14 -2.896.079,77

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
                1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.456.519,89 2.482.656,42 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.089.380,26 2.470.227,29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 3.545.900,15 32.377,68 4.985.261,39

   Mείον:   

                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 36.618,28 85.185,03

                2. Έκτακτες ζημίες 373.678,37 103.125,78 ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 36.345,90 111.128,33 Α.Δ.Τ. AE 736858

                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 400.000,00 846.642,55 2.699.257,60 1.300.000,00 1.599.439,14 3.385.822,25

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ((έλλειμμα)/πλεόνασμα) -245.649,54 489.742,48

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.421.628,70 4.317.618,16

               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.421.628,70 0,00 4.317.618,16 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ((έλλειμμα)/πλεόνασμα) -245.649,54 489.742,48

                                     Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

                            Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων

 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29711

         ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ

   ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ, Τ.Κ.10434-ΑΘΗΝΑ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111

   Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017

  Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΠΟΖΙΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ: 9832 

Στους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν (με το Ν. 3852/2010) εκκρεμεί η διαδικασία επικαιροποίησης της απογραφής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων που αφορούν σε Γήπεδα – Οικόπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις και η αποτίμηση τους με τη μέθοδο των αντικειμενικών τους αξιών κατά την 01/01/2011. 

Σημειώνεται ότι ειδικά για το Δήμο Σολυγείας ακολουθήθηκε η διαδικασία της Φυσικής Απογραφής και η αποτίμηση των παγίων έγινε με αξία μνείας 0,01 €. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 74445/2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., ορίζεται ότι, οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες 

της απογραφής προκύψουν από μεταγενέστερο έλεγχο, ποσοτικά και κατ' αξία, θα καταχωρηθούν στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 726471

Κόρινθος, 20 Οκτωβρίου 2017

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κορινθίων 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, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τελευταίας δεκαπενταετίας από τις φορολογικές αρχές για τους έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους, όπως και για τους λοιπούς φόρους, καθώς και από τα ασφαλιστικά ταμεία για τις 
υποχρεώσεις από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Δήμου για τις εν λόγω χρήσεις. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των επιβαρύνσεων που πιθανόν καταλογιστούν 
σε μελλοντικό φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 
απαιτείται.
2. Δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου επιστολές από τους περισσότερους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου και κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων υποχρεώσεων από 
αγωγές τρίτων και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την εν λόγω πρόβλεψη και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του 
Δήμου Κορινθίων 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”.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

ΑΔΑ: 7Η7ΖΩΛ7-ΙΕ3
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