Αριθμός Πρακτικού 53
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 2-11-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο

Δημήτριο,

Παιδείας,

Αντιδήμαρχο

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο,
6)Πνευματικό Αλέξανδρο,

Δημοτικό Σύμβουλο,

7)Ταγαρά Βασίλειο,

Δημοτικό Σύμβουλο,

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη,
σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 66436/22-102021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021,την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού (65η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ.
69472/24-9-2021

Εγκύκλιο

αριθ.

643

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

συvεδρίασε,

μέσω

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 31850/29-10-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και
αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη
της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την
σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική
παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το
αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω
πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7)
μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Μελέτης
Χρήστος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης παρίστανται ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ.
Κρητικός με τους συνεργάτες του κι η αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου κ. Πίτσα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 602η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προέλεγχος
λογαριασμών διαχείρισης χρήσης 2019 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Ισολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού
έτους 2019» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 23/249/2021 απόφασή
της περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την
οποία θεωρήθηκαν ως καλώς γενόμενες οι εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής
διαχείρισης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αυτές φαίνονται συνοπτικά στους
πίνακες εσόδων και εξόδων στην εν λόγω απόφαση, με χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2018 στο
ποσό των 29.374.803,85€, και εγκρίθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2019 του
Δήμου Κορινθίων, όπως αυτά ακριβώς και αναλυτικά αποτυπώνονται στα σχετικά έντυπα της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κορινθίων υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή τις Οικονομικές Καταστάσεις
οικονομικού έτους 2019 Δήμου Κορινθίων ήτοι, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης
31ης Δεκεμβρίου 2019, Ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2019, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
31ης Δεκεμβρίου 2019, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα 31ης Δεκεμβρίου 2019 και
η Οικονομική Επιτροπή καλείται να προβεί στον κατά νόμο προέλεγχο των στοιχείων αυτών, να
συντάξει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων
οικονομικού έτους 2019 και να τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Στη συνέχεια
θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τον αναλυτικό απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του
Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 και τις ως άνω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις

χρήσης 2019, προκειμένου τα μέλη να προβούν στον προέλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης
έτους 2019 και να συντάξουν έκθεση έγκρισης διαχείρισης χρήσης έτους 2019, καθώς και την υπ΄
αριθ. πρωτ. 31446/26-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για προέλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 Δήμου
Κορινθίων.
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.
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, ως ισχύει
-το ΒΔ 17-5/15-6-1959
-την υπ΄αρίθμ 260/2020 (ΑΔΑ:6Ε4TΩΛ7-56Ξ) 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 2019-2020, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε Ορκωτός ΛογιστήςΕλεγκτής ο κ. Βαρδάνης Πανάρετος με Α.Μ ΣΟΕΛ 15601, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο
Λαμπρινό με Α.Μ ΣΟΕΛ 13741, της ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές με έδρα την Αθήνα
-Την υπ΄αρίθμ. 249/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί “Έγκρισης απολογισμού
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων”, όπου στη γραμμή εσόδων -32- εκ παραδρομής
στη στήλη του προϋπολογισμού
έχει αναγραφεί ποσό 19.278.516,90€ αντί του ορθού
19.958.516,90€ καθώς και η τελευταία γραμμή με στοιχεία σύνολο εξόδων και πληρωμών
παραλείπεται
- τις εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2019 του
Δήμου Κορινθίων, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και εισπράξεις

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

0

Τακτικά έσοδα

16.308.901,51

16.572.825,15

1

Έκτακτα Έσοδα

17.190.978,19

4.168.876,21

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

389.088,74

337.670,56

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
31

Εισπράξεις απο δάνεια

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα

19.958.516,90

1.021.626,52

4.370.600,00

3.535.825,51

έσοδα
4

Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων-

Επιστροφές χρημάτων- Έσοδα προς
απόδοση
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

27.093.285,22

27.093.285,22

Σύνολο Πόρων

85.311.370,56

52.730.109,17

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.956.156,12

6.610.903,43

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

5.854.543,61

2.770.397,93

63,64

Φόροι-τέλη και λοιπά γενικά έξοδα

5.059.278,34

765.288,36

651

Τοκοχρεωλύσια Δανείων

218.404,78

215.349,69

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

4.728.326,77

675.777,57

67,68

Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους

7.465.153,10

3.517.450,31

5
ΕΞΟΔΑ

παραχωρήσεις- Παροχές-Επιχορηγήσεις
81

Πληρωμές και υποχρεώσεις ΠΟΕ

1.931.111,03

1.287.786,68

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές

0

0

21.502.716,90

2.839.725,38

υποχρεώσεων ΠΟΕ
82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

Αγορές

8.084.521,35

1.218.284,86

73

Έργα

21.833.529,17

3.445.519,97

74

Μελέτες

421.179,46

8.821,14

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

9.000,00

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια Δανείων επενδύσεων

0

0

9111

Αποθεματικό

247.449,93

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

85.311.370,56

23.355.305,32

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2019: 29.374.803,85€
Υποβάλλουμε:
-τις Οικονομικές Καταστάσεις οικονομικού έτους 2019 Δήμου Κορινθίων ήτοι, Κατάσταση
Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 31ης Δεκεμβρίου 2019, Ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2019,
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2019, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων,
Προσάρτημα 31ης Δεκεμβρίου 2019)
και παρακαλούμε όπως προβεί η Οικονομική Επιτροπή σε προέλεγχο των λογαριασμών
διαχείρισης και σε σύνταξη έκθεσης προκειμένου να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Παραθέτουμε δε την παρακάτω κατάσταση όπου φαίνονται συνοπτικά ο ισολογισμός και τα
αποτελέσματα της χρήσης έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά έξοδα
εγκαταστάσεως
Ενσώματες
ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές και
άλλες
μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου
ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από
πελάτες - λοιποί
χρεώστες
Χρεόγραφα
Χρηματικά
Διαθέσιμα
Σύνολο
κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Μεταβατικοί
λογαριασμοί
ενεργητικού
Σύνολο
ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο
Διαφορές
αναπροσαρμογής
-επιχορηγήσειςδωρεές παγίων
Ειδικά
αποθεματικά
Αποτελέσματα εις
νέον
Καθαρή θέση
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια
βραχυπρόθεσμα
Υποχρεώσεις σε
προμηθευτές
Λοιπές
βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

31.12.2019

31.12.2018

Μεταβολή %

Μεταβολή
€

1.000.990,24

1.335.527,27

-25,05%

-334.537,03

54.008.749,86

54.032.488,57

-0,04%

-23.738,71

1.445.194,99

1.459.812,81

-1,00%

-14.617,82

55.453.944,85

55.492.301,38

-0,07%

-38.356,53

68.148,45

90.735,51

-24,89%

-22.587,06

4.566.235,56

4.562.547,64

0,08%

3.687,92

84.516,18

74.042,02

14,15%

29.319.437,18

27.019.567,47

8,51%

10.474,16
2.299.869,7
1

34.038.337,37

31.746.892,64

7,22%

2.291.444,7
3

1.075.569,88

1.245.678,73

-13,66%

-170.108,85

91.568.842,34

89.820.400,02

1,95%

1.748.442,3
2

31.12.2019

31.12.2018

Μεταβολή %

39.395.824,08

39.395.824,08

0,00%

Μεταβολή
€
0,00

24.469.655,91

25.315.514,69

-3,34%

-845.858,78

3.297.085,90

3.088.939,59

6,74%

208.146,31

15.975.650,73

12.848.097,85

24,34%

83.138.216,62

80.648.376,21

3,09%

5.043.517,84

5.015.206,05

0,56%

3.127.552,8
8
2.489.840,4
1
28.311,79

306.934,26

475.852,23

-35,50%

-168.917,97

168.917,96

159.143,85

6,14%

9.774,11

1.236.039,93

1.712.938,17

-27,84%

-476.898,24

196.070,09

310.298,82

-36,81%

-114.228,73

Σύνολο
υποχρεώσεων
Μεταβατικοί
λογαριασμοί
παθητικού
Σύνολο
παθητικού

1.907.962,24

2.658.233,07

-28,22%

-750.270,83

1.479.145,64

1.498.584,69

-1,30%

-19.439,05

91.568.842,34

89.820.400,02

1,95%

1.748.442,3
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Μείον:

Πλέον:

Μείον:
Μείον:

Μείον:

Πλέον:

Μείον:

Μείον:

Κύκλος
εργασιών
Κόστος
πωληθέντω
ν
Μικτά
αποτελέσμα
τα
εκμετάλλευ
σης
Άλλα έσοδα
εκμετάλλευ
σης
Σύνολο
Έξοδα
διοίκησης
Έξοδα
δημοσίων
σχέσεων
Παροχέςχορηγίεςεπιχορηγήσ
ειςεπιδοτήσεις
-δωρεές
Μερικά
αποτελέσμα
τα
εκμετάλλευ
σης
Χρηματοοικ
ονομικά
έσοδα
Προβλέψεις
υποτιμήσεω
ς τίτλων και
χρεογράφω
ν
Χρηματοοικ
ονομικά
έξοδα
Ολικά
αποτελέσμα

Χρήση

Χρήση

2019

2018

17.393.414,83

Μεταβολή %

Μεταβολή €

23.511.653,85

-26,02%

-6.118.239,02

12.704.984,00

18.807.261,56

-32,45%

-6.102.277,56

4.688.430,83

4.704.392,29

-0,34%

-15.961,46

2.072.691,48

1.598.232,73

29,69%

474.458,75

6.761.122,31

6.302.625,02

7,27%

458.497,29

3.986.511,52

4.070.433,24

-2,06%

-83.921,72

30.290,77

20.857,61

45,23%

9.433,16

3.116.378,13

2.636.378,62

18,21%

479.999,51

-372.058,11

-425.044,45

-12,47%

52.986,34

401.234,89

370.111,30

8,41%

31.123,59

14.674,38

199.029,77

-0,93

-184.355,39

56.982,08

67.192,99

-0,15

-10.210,91

-42.479,68

-321.155,91

-86,77%

278.676,23

Πλέον:

Πλέον:

Μείον:
Μείον:
Μείον:

τα
εκμετάλλευ
σης
Έκτακτα και
ανόργανα
έσοδα
Έσοδα
προηγούμε
νων
χρήσεων
Έκτακτα και
ανόργανα
έξοδα
Έκτακτες
ζημίες
Έξοδα
προηγούμε
νων
χρήσεων
Οργανικά
και έκτακτα
αποτελέσμα
τα

2.692.742,43

2.475.642,77

8,77%

217.099,66

1.003.548,45

923.739,40

8,64%

79.809,05

43.956,60

86.224,31

-49,02%

-42.267,71

133.601,09

1.029.086,95

-87,02%

-895.485,86

164.566,44

15.666,24

950,45%

148.900,20

3.311.687,07

1.947.248,76

70,07%

1364438,31

Η Αν/τρια Πρ/νη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας
Σταθοπούλου Χριστίνα
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την θεώρηση ως καλώς γενομένων των εισπράξεων
και πληρωμών της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων,
την σύνταξη της έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων
οικονομικού έτους 2019 και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς έγκριση.
Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει τα εξής:
«Εξακολουθεί η δήλωση κατά τη συζήτηση του απολογισμού 2019, με την 249/2021 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής.
Εγκρίνω τον οικονομικό απολογισμό, κατά συνέπεια και τον Ισολογισμό χρήσης 2019, όπως έχουν
αποτυπωθεί στα οικονομικά στοιχεία της Υπηρεσίας και των Ορκωτών Λογιστών, αλλά δεν εγκρίνω
τον Πολιτικό απολογισμό, γιατί το έργο που πραγματοποιήθηκε ήταν ελάχιστο και συγκεκριμένα
μόλις το 15,9% του τεχνικού προγράμματος υλοποιήθηκε.
Όσον αφορά την εξέταση των στοιχείων του Ισολογισμού αξιοπερίεργα είναι τα εξής στοιχεία:
1.Ο Κύκλος Εργασιών (τζίρος) είναι 29.563.632€ και τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του ίδιου
χρόνου (31/12/19) 27.019.567€!!!! Σήμερα δε, ξεπερνούν τα 34.000.000€. Φανταστείτε
οποιαδήποτε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο να παρουσιάζει αυτά τα νούμερα.
2.Η χρήση για 8η συνεχόμενη χρονιά είναι πλεονασματική με κατακόρυφη αύξηση κερδών, που
ανήλθε σε 3.311.687€, έναντι 1.947.248€ το 2018.
3.Τα συσσωρευμένα πλεονάσματα από το 2011 μέχρι και το 2019 ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσόν
για τα μεγέθη του Δήμου Κορινθίων των 15.975.650€ !!!!!

Αυτό ποσόν θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε έργο, πράγμα που δεν έγινε, αλλά δυστυχώς η ίδια
εικόνα είναι και τα επόμενα δύο έτη 2020 και 2021.
4. Οι Πιστωτικοί Τόκοι των καταθέσεων στις Τράπεζες ανέρχονται σε 397.283€, παρά το γεγονός
ότι τα επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά, ενώ το σύνολό τους την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε
1.414.514€, περισσότερα δηλαδή από όσα δαπανήσαμε για την πλατεία Περιβολάκια.
Φανταστείτε τα επιτόκια να ήταν της τάξης του 6-7%, όπως ήταν την τετραετία 2007-10. Θα είχαμε
πιστωτικούς τόκους πάνω από 2.000.000€ ετησίως. Αυτός όμως δεν είναι ο σκοπός του Δήμου,
που είναι κοινωνικός φορέας.
5.Πληρώσαμε Φόρο Εισοδήματος το 2019 184.134€ που αφορά τη φορολογία εισοδήματος με
κλίμακα 26% από τόκους καταθέσεων και ενοίκια. Συνολικά τη τελευταία εξαετία 2014-19
πληρώσαμε 930.583€ φόρο εισοδήματος.
-Δηλαδή δεν παρήγε έργο ο Δήμος μας με συνέπεια
-Να βάλουμε τα χρήματα στις Τράπεζες με συνέπεια
-Να πληρώσουμε φόρο εισοδήματος για τις καταθέσεις αυτές.
6.Πέραν των παρατηρήσεων αυτών τοποθετούμαι και για δύο παρατηρήσεις των Ορκωτών. Όπως
τα ακίνητα του Δήμου. Η μόνη ουσιαστική ενέργεια που έχει γίνει είναι η έρευνα και η καταγραφή
των 615 περίπου ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή υπό την προεδρία μου τη τριετία 2013-16,
όπως εγκρίθηκε το 2016 με την 351/2016 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Απαιτούνται
περαιτέρω ενέργειες, όπως εκτιμήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Πρόταση μου είναι να συσταθεί ειδικό
Γραφείο στο Δήμο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με σκοπό τις συμπληρώσεις, διορθώσεις,
καταχωρήσεις εκτιμήσεων κλπ. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Πλατής θα μπορούσε να
βοηθήσει τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή διότι είναι και γνώστης του αντικειμένου.
7.Τέλος σχετικά με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις η Λύση των οποίων έχει γίνει από το 2011 από το
Δημοτικό Συμβούλιο και ουσιαστικά είναι στο καθεστώς εκκαθάρισης αναρωτιέμαι γιατί ακόμα και
σήμερα δεν έχει γίνει η ειδική εκκαθάριση, όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν είναι δα και τόσο μεγάλο
το αντικείμενο δράσης τους και ποσοτικά και χρονικά για να μην έχει ολοκληρωθεί.»
Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως χαίρεται που ο κ. Σταυρέλης αναγνωρίζει τη σωστή
διαχείριση της δημοτικής αρχής και των διαθεσίμων και των αποθεματικών, πράγμα που σημαίνει
πως πετυχαίνει η δημοτική αρχή καταφέρνει να υπάρχουν αρκετές εισπράξεις στο Δήμο,
περισσότερες από το παρελθόν, γι΄ αυτό και αυξήθηκαν τα αποθεματικά και τα ταμειακά διαθέσιμα.
Αναφέρει πως, χωρίς να διαφωνούν με αυτά που είπε ο κ. Σταυρέλης, χωρίς να έχουν μειώσει τις
παροχές προς τους πολίτες, εξορθολογίζουν τα έξοδα, γι΄ αυτό και υπάρχει το πλεόνασμα, το
οποίο θα το αξιοποιήσουν καταλλήλως. Αναφέρει πως σχετικά με τα ακίνητα, θα συνεχιστεί η
προσπάθεια για τη διόρθωση των τετραγωνικών, αλλά και για την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας, πως προσπαθούν να βρουν μια λύση, να προσλάβουν ιδιώτες ίσως, έτσι ώστε,
εφόσον ο Δήμος δεν μπορεί να προσλάβει μόνιμο προσωπικό, να βοηθήσουν κάποιοι ιδιώτες να
τελειώσει το θέμα αυτό.

Αναφέρει πως σχετικά με τα αδρανή νομικά πρόσωπα, τα οποία

αντιστοιχούσαν στους παλιούς Δήμους και είχε αναλάβει υπάλληλος του Δήμου να τα τακτοποιήσει
αυτά και δεν το είχε καταφέρει, έχουν μιλήσει με τον κ. Πλατή και με τον κ. Κρητικό να λυθεί αυτό
το θέμα το συντομότερο δυνατό.

Ο κ. Πλατής, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως σχετικά με τα ακίνητα ο κ.
Σταυρέλης και η ομάδα υπαλλήλων του Δήμου έχουν κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, στην οποία
βασίζονται τώρα και προχωρούν και πως σχετικά με την καταχώρηση των ακινήτων του Δήμου
στο Κτηματολόγιο, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, καθώς απαιτεί να υπάρχει συνάφεια και
συμφωνία πολλών πραγμάτων, όπως Ε9, ΕΝΦΙΑ κλπ, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο.
Αναφέρει πως επί του παρόντος ασχολείται μία υπάλληλος του Δήμου, η οποία κάνει πολύ
σοβαρή δουλειά, και προσπαθούν να πάρουν κι άλλους ανθρώπους για να την βοηθήσουν.
Αναφέρει πως σχετικά με τις ανενεργές δημοτικές επιχειρήσεις, είχε αναλάβει ορκωτός λογιστής να
τις εκκαθαρίσει, δεν είχαν τους κωδικούς Taxis και πως μετά από διαδικασίες που έγιναν από την
αρχή για έκδοση νέων κωδικών, κατάφεραν χθες να δώσει η Εφορία στο Δήμο κλειδάριθμους για
τις επιχειρήσεις αυτές και πως ξεκινάει η διαδικασία των εκκαθαρίσεων άμεσα και πως υπολογίζει
ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν κλείσει οι εταιρείες αυτές.
Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν κατηγορεί ούτε την
προηγούμενη δημοτική αρχή ούτε την παρούσα δημοτική αρχή για τα ταμειακά διαθέσιμα, γι΄ αυτό
και εγκρίνει και τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Αναφέρει πως αυτό που τονίζει συνέχεια είναι
πως δεν μπορεί ο Δήμος να έχει τόσα πολλά χρήματα ταμειακά διαθέσιμα. Αναφέρει πως τα
ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν και να αποδοθούν στο λαό με
κάθε τρόπο.
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως πράγματι θα πρέπει να μειώσουν τα ταμειακά διαθέσιμα και να τα
προσφέρουν στους πολίτες με τη μορφή υπηρεσιών, όμως, όταν θα συζητήσουν και τον
προϋπολογισμό θα δουν πως υπάρχουν και κάποια όρια σε αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν
αβασάνιστα.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού διαπίστωσε την ύπαρξη όλων των
νόμιμων δικαιολογητικών κι αφού έλεγξε την αλήθεια κι ακρίβεια αυτών κι έχοντας υπόψη της τον
απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019, την ανωτέρω
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής
οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2019 του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.
4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις έστω κι αυτές δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Θεωρεί ως καλώς γενόμενες τις εισπράξεις και πληρωμές της οικονομικής διαχείρισης
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ

Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και εισπράξεις

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

0

Τακτικά έσοδα

16.308.901,51

16.572.825,15

1

Έκτακτα Έσοδα

17.190.978,19

4.168.876,21

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

389.088,74

337.670,56

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
31

Εισπράξεις απο δάνεια

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα

19.958.516,90

1.021.626,52

4.370.600,00

3.535.825,51

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

27.093.285,22

27.093.285,22

Σύνολο Πόρων

85.311.370,56

52.730.109,17

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.956.156,12

6.610.903,43

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

5.854.543,61

2.770.397,93

63,64

Φόροι-τέλη και λοιπά γενικά έξοδα

5.059.278,34

765.288,36

651

Τοκοχρεωλύσια Δανείων

218.404,78

215.349,69

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

4.728.326,77

675.777,57

67,68

Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους

7.465.153,10

3.517.450,31

έσοδα
4

Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου και ΤρίτωνΕπιστροφές χρημάτων- Έσοδα προς
απόδοση

5
ΕΞΟΔΑ

παραχωρήσεις- Παροχές-Επιχορηγήσεις
81

Πληρωμές και υποχρεώσεις ΠΟΕ

1.931.111,03

1.287.786,68

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές

0

0

21.502.716,90

2.839.725,38

υποχρεώσεων ΠΟΕ
82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

Αγορές

8.084.521,35

1.218.284,86

73

Έργα

21.833.529,17

3.445.519,97

74

Μελέτες

421.179,46

8.821,14

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

9.000,00

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια Δανείων επενδύσεων

0

0

9111

Αποθεματικό

247.449,93

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

85.311.370,56

23.355.305,32

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2019: 29.374.803,85€

Β.- Συντάσσει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων
οικονομικού έτους 2019 ως εξής:

Έκθεση Διαχειρίσεως Χρήσης 2019 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 2019 ήταν η ένατη 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 2019 αναλύονται
ως ακολούθως.
2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Το σύνολο των Εσόδων του Δήμου για την χρήση 2019 ανήλθε στο ποσό των € 23.563.632,08
και αναλύονται σε οργανικά, παρεπόμενων ασχολιών, έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έσοδα
προηγούμενων χρήσεων
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής
έχει ως εξής:
Κωδικός

Περιγραφή Λογαριασμού

2019
Ποσά σε €

70

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

72

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1.693.869,16

73

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

7.214.652,62

74

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10.262.093,05

75

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ

287.481,32

76

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

401.234,89

(α) Σύνολο οργανικών εσόδων

8.010,16

19.867.341,20

81

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

2.692.742,43

82

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1.003.548,45

(β) Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εσόδων

3.696.290,88

Γενικό Σύνολο (α) + (β)

23.563.632,08

Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και έργων (Λ/43) της χρήσης 2019 (πέρα από τις
επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων) ανήλθαν στο ποσό των € 1.528.864,19.

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η εξέλιξη των Εσόδων της χρήσεως 2019 σε σύγκριση με τη χρήση 2018 ανά πρωτοβάθμιο
Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018
Κωδικός

70

Περιγραφή Λογαριασμού
Έσοδα πωλήσεων
(αναγκαστικές προσκυρώσεις)
Έσοδα από φόρους, εισφορές,
τέλη, πρόστιμα & προσαυξήσεις

2019

2018

Μεταβολή σε €
(2019- 2018)

Μεταβολή
σε %
(20192018)

8.010,16

13.488,52

-5.478,36

-40,61%

1.693.869,16

1.746.458,24

-52.589,08

-3,01%

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
(ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα)

7.214.652,62

7.826.395,71

-611.743,09

-7,82%

74
75
76

Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
(α) Σύνολο οργανικών εσόδων

10.262.093,05
287.481,32
401.234,89
19.867.341,20

15.386.484,85
137.059,26
370.111,30
25.479.997,88

-5.124.391,80
150.422,06
31.123,59
-5.612.656,68

-33,30%
109,75%
8,41%
-22,03%

81
82

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
(β) Σύνολο εκτάκτων και
ανόργανων εσόδων
Γενικό Σύνολο (α) + (β)

2.692.742,43
1.003.548,45

2.475.642,77
923.739,40

217.099,66
79.809,05

8,77%
8,64%

3.696.290,88

3.399.382,17

296.908,71

8,73%

23.563.632,08

28.879.380,05

-5.315.747,97

-18,41%

72
73

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων χρήσεως 2019 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει
ως εξής:

Κωδικός
25 & 26
60

Περιγραφή Λογαριασμού
Αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Ποσό σε €
1.340.423,08
6.615.510,96

61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

559.067,71

62
63
64
65

Παροχές Τρίτων
Φόροι Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

2.766.978,59
55.124,39
1.073.643,91
56.982,08

66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

4.282.725,86

67

Παροχές-Χορηγίες – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δωρεές

3.116.378,13

68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

78

Τεκμαρτά Έσοδα από Ιδιοπαραγωγή παγίων (Μείον)

42.986,17
0,00

(α) Σύνολο Οργανικών εξόδων

19.909.820,88

81

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έκτακτες ζημιές

177.557,69

82
83

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων

164.566,44
0,00

(β) Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων

342.124,13

Γενικό Σύνολο (α) + (β)

20.251.945,01

Αντίστοιχα οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2019 ανήλθαν στο ποσό των €
23.355.305,32 όπως προκύπτει από τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα του 2019.
5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η εξέλιξη των Εξόδων της χρήσεως 2019 σε σύγκριση με την χρήση 2018 ανά πρωτοβάθμιο
Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018
Κωδικός

25 & 26
60

Περιγραφή
Αναλώσεις υλικών και
ανταλλακτικών
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

Μεταβολ
ή σε %
(20192018)

2019

2018

Μεταβολή σε €
(2019- 2018)

1.340.423,08

1.772.851,45

-432.428,37

-24,39%

6.615.510,96

6.427.794,01

187.716,95

2,92%

61
62
63
64
65

Αμοιβές και έξοδα αιρετών
αρχόντων και τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

559.067,71

696.665,33

-137.597,62

-19,75%

2.766.978,59
55.124,39
1.073.643,91
56.982,08

2.652.887,47
37.654,29
6.881.112,78
67.192,99

114.091,12
17.470,10
-5.807.468,87
-10.210,91

4,30%
46,40%
-84,40%
-15,20%

66

Αποσβέσεις παγίων
ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος

4.282.725,86

4.415.841,99

-133.116,13

-3,01%

67

Παροχές – χορηγίες –
επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις
– δωρεές

3.116.378,13

2.636.378,62

479.999,51

18,21%

42.986,17

212.774,86

-169.788,69

-79,80%

19.909.820,88

25.801.153,79

-5.891.332,91

-22,57%

177.557,69

1.115.311,26

-937.753,57

-84,08%

164.566,44

15.666,24

148.900,20

950,45%

0,00

0,00

0,00

0,00%

342.124,13

1.130.977,50

-788.853,37

-69,75%

20.251.945,01

26.932.131,29

-6.680.186,28

24.80%

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
(α) Σύνολο Οργανικών
εξόδων
81
Έκτακτα έξοδα και ζημίες
Έξοδα προηγουμένων
82
χρήσεων
Προβλέψεις εκτάκτων
83
κινδύνων
(β) Σύνολο εκτάκτων &
ανόργανων εξόδων
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
68

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Για το έτος 2019 το κόστος των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των €
12.704.984,00.
Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 3.986.511,52, τα έξοδα
Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 30.290,77, οι παροχές-χορηγίεςεπιχορηγήσεις-επιδοτήσεις –δωρεές ανήλθαν στο ποσό των € 3.116.378,13, τα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 56.982,08 και οι προβλέψεις υποτίμησης
χρεογράφων στο ποσό των € 14.674,38.
Στα παραπάνω ποσά αν προστεθούν τα έκτακτα έξοδα ποσού € 43.956,60 οι έκτακτες ζημιές
ποσού € 133.601,09 , τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 164.566,44 προκύπτουν τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 τα οποία ανήλθαν στο ποσό των € 20.251.945,01.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού 23.563.632,08 μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού € 20.251.945,01 αποτελεί το λογιστικό πλεόνασμα της
χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε € 3.311.687,07.
Συγκριτικά αναφέρουμε ότι η χρήση 2018 παρουσίασε πλεόνασμα €1.947.248,76.
Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2019 ανήλθαν στο ποσό των € 23.355.305,32,
όπως προκύπτει από τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα του 2019.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2019 € 25.636.823,95, πλέον τα χρηματικά
διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού €27.093.285,22, ήτοι συνολικό ποσό € 52.730.109,17 μείον
τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2019 € 23.355.305,32, δίνει τα διαθέσιμα του τέλους της
χρήσεως 2019, που ανέρχονται στο ποσό €29.374.803,85 (όπως απεικονίζονται στον Ταμειακό
Απολογιστικό Πίνακα του 2019).
Τα διαθέσιμα στις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 εμφανίζονται στο λογαριασμό
«Χρηματικά Διαθέσιμα» ποσού € 29.318.736,89 .

Εάν συσχετίσουμε τα διαθέσιμα του τέλους της χρήσεως 2019, που απεικονίζονται στον Ταμειακό
Απολογιστικό Πίνακα του 2019, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των € 29.374.803,85 με το
υπόλοιπο των διαθεσίμων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31.12.2019 στο λογαριασμό της
Γενικής Λογιστικής «Χρηματικά Διαθέσιμα» ποσού € 29.319.437,18 παρατηρείται απόκλιση ποσού
€ 55.366,67
η οποία οφείλεται στην καταχώρηση της 31.12.2019 της πληρωμής της
προκαταβολής της μισθοδοσίας του 1ου 15μέρου του Ιανουαρίου του 2020, που
πραγματοποιήθηκε εντός του Δεκεμβρίου του 2019, ποσού
€119.957,91, κατασχέσεις
Alpha bank ποσού € 34.505,68 ,στην καταχώρηση της 31.12.2019 της πληρωμής Παρακαταθήκης
Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης ποσού €33.439,39, στις καταθέσεις δημοτών ποσού €
134.037,56 , λοιποί ετεροχρονισμοί ποσού € 1.581,25 , μη εμφανισθείσες επιταγές την
31.12.2019 ποσού € 80,00 που αφορούν εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα για τα οποία οι
δικαιούχοι δεν είχαν εισπράξει τις επιταγές από την Τράπεζα έως την 31.12.2019.
Αιτιολογία
Προκαταβολές προσωπικού

Ποσό σε €
-119.957,91

Κατασχέσεις Alpha bank

-34.505.68

Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης

-33.439,39

Λοιποί ετεροχρονισμοί

-1.581,25

Καταθέσεις προς ταυτοποίηση

134.037,56

Μη εμφανισθείσες επιταγές
Σύνολο ετεροχρονισμών

80,00
-55.366,67

7. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως στις 31.12.2019 ανέρχονται στο ποσό των € 8.889.440,67 και
αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 7.888.450,43, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των € 1.000.990,24.
8. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις)
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο
ποσό των € 224.494.823,33 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 170.486.073,47 η
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 54.008.749,86. Τα πάγια στοιχεία του Δήμου
όπως αποτυπώνονται με βάση την αξία κτήσης τους μεταβλήθηκαν αυξητικά κατά την χρήση 2019
σε σχέση με τη χρήση 2018 κατά το ποσό των € 3.910.333,06.

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

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Κέντρο Νέων Κορινθίων
Τράπεζα Πελοποννήσου
Α.Ε.
Αναπτυξιακή
Κορινθιακή Α.Ε.

2
3

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

Πρόβλεψη
υποτίμησης
έως την
31.12.2018

Διαφορά
αποτιμήσεως
χρήσεως
2019

Πρόβλεψη
υποτίμησης
έως την
31.12.2019

Αξία
αποτιμήσεως
31.12.2019

Οφειλόμ
ενο
Κεφάλαι
ο

2.934,70

0,00

0,00

0,00

2.934,70

0,00

14.673,51

-14.673,51

0,00

-14.673,51

0,00

0,00

135.811,68

-135.811,68

0,00

-135.811,68

0,00

0,00

4
5
6

7

8
9
10
11

12

Αναπτυξιακή Βορείας
Πελοποννήσου Α.Ε.
(ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.)
Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας
Α.Ε.
Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Κορινθίων
Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορινθίων
Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Άσσου –
Λεχαίου
Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Σαρωνικού
Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Τενέας
Δημοτική Ανώνυμη
Εταιρεία Κορινθίων
(Δ.Α.Ε.Κ.)
Αγροδιατροφική
Σύμπραξη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Αστική
Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία)
ΣΥΝΟΛΟ

41.500,90

-7.989,10

56,56

-7.932,54

33.568,36

0,00

11.505,20

-11.505,20

0,00

-11.505,20

0,00

0,00

414.123,23

-414.123,23

0,00

-414.123,23

0,00

0,00

1.322.391,86

0,00

0,00

0,00

1.322.391,86

0,00

30.000,00

-30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

58.694,06

-58.694,06

0,00

-58.694,06

0,00

0,00

300.000,00

-199.025,55

-14.674,38

-213.699,93

86.300,07

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

2.344.635,14

-881.822,33

-14.617,82

-896.440,15

1.448.194,99

3.000,00

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η αξία των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών στις 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό των €
68.148,45.
11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών στις 31.12.2019 ανέρχεται στο
ποσό των € 19.263.579,40. Στο σύνολο των απαιτήσεων αυτών έχει σχηματιστεί πρόβλεψη
επισφάλειας συνολικού ύψους € 15.002.000,00. Επίσης στις απαιτήσεις και συγκεκριμένα στο
λογαριασμό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται και ποσό € 304.656,16, το οποίο αφορά κυρίως
σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος και σε προκαταβολή μισθοδοσίας .
12. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Η εξέλιξη των Χρηματικών Διαθεσίμων της χρήσεως 2019 σε σύγκριση με την χρήση 2018 έχει ως
εξής:
Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως &
προθεσμίας
Σύνολο

Έτους 2019

Μεταβολή
(2019-2018)

Έτους 2018
700,29

703,00

29.318.736,89

27.018.864,47

29.319.437,18

27.019.567,47

13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-2,71
2.299.872,42

3.852.218,75

Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 περιλαμβάνονται έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ύψους
€1.042.130,49 , τα οποία αναλύονται ως εξής:




έσοδα από Δ.Ε.Η. μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019 ποσού € 965.440,74 €.
Μισθώματα αστικών ακινήτων 2019 ποσού € 75.994,83 €.
τόκους προθεσμιακών καταθέσεων ποσού € 694,92, τα οποία εισπράχθηκαν εντός της
επόμενης χρήσης

Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 περιλαμβάνονται και έξοδα επόμενων χρήσεων ύψους
€33.439,39 , τα οποία αφορούν Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης.
14. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως αφορούν στους λογαριασμούς προϋπολογισμού και ανήλθαν
σε ποσό € 85.311.370,56:
15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των €39.395.824,08.
16. ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των δωρεών την 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό των € 242.337,86.
17. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 οι επιχορηγήσεις επενδύσεων
εμφανίζουν υπόλοιπο € 24.226.679,05. Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:

Απογραφή έναρξης 1.1.2019

25.064.755,93

Εισροές χρήσης 2019

1.528.864,19

Μείον: Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

2.366.941,07

Σύνολο 31.12.2019

24.226.679,05

18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Η χρήση 2019 παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους € 3.311.687,07. Στο ποσό αυτό εάν προσθέσουμε
το πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων ύψους € 12.848.097,85 και αφαιρέσουμε το φόρο
εισοδήματος χρήσεως 2019
€ 184.134,19 μεταφέρεται πλεόνασμα εις νέο ύψους €
15.975.650,73.
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Το ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης από
την υπηρεσία κατά την 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό των € 290.843,18.
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 € 475.852,23, εκ των οποίων ποσό € 168.917,97 είναι
αποδοτέο στη χρήση 2019.

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου κατά την
31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό των € 1.907.962,24 (έναντι ποσού € 2.658.233,07 την 31.12.2018)
και αναλύεται ως κάτωθι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018:
Μεταβολή
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
31.12.2019
31.12.2018
(2019-2018)
Δάνεια Ταμιευτηρίων
306.934,26
475.852,23
-168.917,97
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

306.934,26

475.852,23

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2019

31.12.2018

1.236.039,93

1.712.938,17

Μεταβολή
(2019-2018)
-476.898,24

80,00

833,32

-753,32

Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη

157.625,01

251.085,91

-93.160,90

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Πιστωτές διάφοροι

4.372,49
168.917,96
33.992,59

10.417,92
159.143,85
47.961,67

-6.045,43
-9.774,11
-13.969,08

1.601.027,98

2.182.380,84

-600.601,08

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

-168.917,97

22. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.
Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 περιλαμβάνονται έσοδα επομένων χρήσεων ύψους
€ 1.479.041,40 και έξοδα χρήσεως δουλευμένα συνολικού ύψους € 104,24 που αναλύονται ως
εξής:

Έσοδα επομένων χρήσεων: € 1.273.599,62















αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για σχολικό τροχονόμο € 2.520,00,
αδιάθετη επιχορήγηση για συντήρηση σχολικών κτιρίων € 734.276,72 €,
αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μερική απασχόληση ποσού € 7.455,00,
αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για πυροπροστασία ποσού € 235.587,04 €,
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 € 152.769,11 €,
αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μισθώματα σχολικών μονάδων ποσού € 83.624,37,
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 € 42.555,76,
ανάπτυξη δομών (ΕΣΠΑ) ποσού € 8.571,15,
άγνωστοι καταθέτες €134.037,55,
αδιάθετο ποσό δωρεάς από το Καζίνο Λουτρακίου € 2.778,99.
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: € 104,24



Φόρος δουλευμένων τόκων ποσού € 104,24.

23. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ.
Οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως αφορούν στους λογαριασμούς προϋπολογισμού και ανήλθαν σε
ποσό € 85.311.370,56:
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2019 ήτοι την 31.12.2019 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 και:
1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα και εκθέτει
τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης
Τελικώς Προϋπολ/ντα
Σύνολο
Εσόδων
Χρηματικό
Υπόλοιπο
Σύνολο Α

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα
υπόλοιπα

58.218.085,34

45.044.584,72

25.636.823,95

19.263.490,80

27.093.285,22

27.093.285,22

27.093.285,22

0,00

85.311.370,56

72.137.869,94

52.730.109,17

19.263.490,80

Β. Δαπάνες Χρήσης

Τελικώς Προϋπολ/σες

Ενταλθείσες

Πληρωθείσες

Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό

85.063.920,63
247.449,93

23.355.305,32
0,00

23.355.305,32
0,00

Σύνολο

85.311.370,56

23.355.305,32

23.355.305,32

Αδιάθετες
Πιστώσεις
61.708.615,31
247.449,93
61.956.065,24

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 31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2019

31.12.2018

Μεταβολή %

Μεταβολή €

1.000.990,24

1.335.527,27

-25,05%

-334.537,03

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

54.008.749,86

54.032.488,57

-0,04%

-23.738,71

Συμμετοχές και άλλες
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

1.445.194,99

1.459.812,81

-1,00%

-14.617,82

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

55.453.944,85

55.492.301,38

-0,07%

-38.356,53

68.148,45

90.735,51

-24,89%

-22.587,06

4.566.235,56

4.562.547,64

0,08%

3.687,92

84.516,18
29.319.437,18

74.042,02
27.019.567,47

14,15%
8,51%

10.474,16
2.299.869,71

34.038.337,37

31.746.892,64

7,22%

2.291.444,73

1.075.569,88

1.245.678,73

-13,66%

-170.108,85

Σύνολο ενεργητικού

91.568.842,34

89.820.400,02

1,95%

1.748.442,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο

31.12.2019
39.395.824,08

31.12.2018
39.395.824,08

Μεταβολή %
0,00%

Μεταβολή €
0,00

Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων

24.469.655,91

25.315.514,69

-3,34%

-845.858,78

Ειδικά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

3.297.085,90
15.975.650,73

3.088.939,59
12.848.097,85

6,74%
24,34%

208.146,31
3.127.552,88

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες - λοιποί
χρεώστες
Χρεόγραφα
Χρηματικά Διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Μεταβατικοί λογαριασμοί
ενεργητικού

Καθαρή θέση
Προβλέψεις

83.138.216,62
5.043.517,84

80.648.376,21
5.015.206,05

3,09%
0,56%

2.489.840,41
28.311,79

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

306.934,26

475.852,23

-35,50%

-168.917,97

Δάνεια βραχυπρόθεσμα

168.917,96

159.143,85

6,14%

9.774,11

1.236.039,93

1.712.938,17

-27,84%

-476.898,24

196.070,09

310.298,82

-36,81%

-114.228,73

1.907.962,24

2.658.233,07

-28,22%

-750.270,83

1.479.145,64

1.498.584,69

-1,30%

-19.439,05

91.568.842,34

89.820.400,02

1,95%

1.748.442,32

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού
Σύνολο παθητικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Χρήση
2019

Μείον:

Πλέον:
Μείον:
Μείον:
Μείον:

Πλέον:
Μείον:
Μείον:

Πλέον:
Πλέον:
Μείον:
Μείον:
Μείον:

Χρήση
2018

Μεταβολή %

Μεταβολή €
6.118.239,02
6.102.277,56

Κύκλος εργασιών

17.393.414,83

23.511.653,85

-26,02%

Κόστος πωληθέντων

12.704.984,00

18.807.261,56

-32,45%

Μικτά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης

4.688.430,83

4.704.392,29

-0,34%

-15.961,46

2.072.691,48
6.761.122,31
3.986.511,52
30.290,77

1.598.232,73
6.302.625,02
4.070.433,24
20.857,61

29,69%
7,27%
-2,06%
45,23%

474.458,75
458.497,29
-83.921,72
9.433,16

3.116.378,13

2.636.378,62

18,21%

479.999,51

-372.058,11

-425.044,45

-12,47%

52.986,34

401.234,89

370.111,30

8,41%

31.123,59

14.674,38

199.029,77

-0,93

-184.355,39

56.982,08

67.192,99

-0,15

-10.210,91

-42.479,68

-321.155,91

-86,77%

278.676,23

2.692.742,43
1.003.548,45
43.956,60
133.601,09
164.566,44

2.475.642,77
923.739,40
86.224,31
1.029.086,95
15.666,24

8,77%
8,64%
-49,02%
-87,02%
950,45%

217.099,66
79.809,05
-42.267,71
-895.485,86
148.900,20

3.311.687,07

1.947.248,76

70,07%

1.364.438,31

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα δημοσίων σχέσεων
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσειςεπιδοτήσεις -δωρεές
Μερικά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων
και χρεογράφων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ολικά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα
αποτελέσματα

Σύνολο αποσβέσεων παγίων
Μη ενσωματωμένες στο
Μείον:
λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
Αποτελέσματα χρήσεως

4.282.725,86 4.415.841,99

-3,01%

-133.116,13

4.282.725,86 4.415.841,99

-3,01%

-133.116,13

3.311.687,07 1.947.248,76

70,07%

1.364.438,31

Γ.- Υποβάλλει την ως άνω έκθεσή της περί διαχείρισης χρήσης οικονομικού έτους 2019 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 53/602/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 26-11-2021
Signature Not Verified

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Digitally signed by VASILEIOS NANOPOULOS
Date: 2021.11.26 08:55:20 EET

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

