ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της νέας δημοτικής
περιόδου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 41908/24-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γ. Σεφτελή που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74
του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα τεσσάρων , δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 10. Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά
Ευφημία, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Βιδάλης Παναγιώτης, 16. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 17.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 18. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Καλούδης Κων/νος, 20. Μπασούρης
Μαρίνος, 21. Κούρτης Ανδρέας, 22. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 23. Νικηφόρος Ιωάννης, 24. Γρηγορέας
Ιωάννης, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Κοκοτίνης Χρήστος, 27. Ασβεστάς Δημήτριος, 28. Χρυσουλάκης Φώτιος,
29. Αντύπας Γεώργιος, 30. Δουβή Αγγελική, 31. Ευσταθίου Αναστάσιος, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33. Πούλος
Ιωάννης και

34. Πίκουλα Αργυρώ , ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγαδάκος Γεώργιος, απουσίαζε

κωλυόμενος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Γεωργίου Δημήτριος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης,
3.Τσατσούλη Αναστασία, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 5. Πανταζόπουλος Δημήτριος, και 6. Σόφης
Γεώργιος δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Δημήτριος Αναστόπουλος
και ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Κων/νος Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου,
η υπάλληλος του Δήμου κ. Βανικιώτη , οι Ορκωτοί Ελεγκτές-λογιστές κ.κ. Καραμιχάλης και Καρναβάς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 294/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων , οικονομικού έτους 2013.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε
υπόψη του Σώματος την 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία Διαβιβάζει στο
Δημοτικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και την κατάσταση του
λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως χρήσης 2013 με τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης
για την χρήση 2013

1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Δήμος μας παρουσιάζει την οικονομική του κατάσταση (περιουσία και αποτελέσματα) για τον χρόνο
2013 βάση του Π.Δ. 315/99. Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του Διπλογραφικού Λογιστικού
Συστήματος, επιτρέπεται στον Δήμο να έχει την υποδομή για την σωστή παρακολούθηση της πορείας των
οικονομικών στοιχείων του. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έσοδα του Δήμου, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι
υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις του κατά την 31/12/2013.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Δήμου για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής:

1.

2.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
α. Οικονομικής διάρθρωσης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2013

31/12/2012

7.140.475,09
28.950.418,55

24,66%

7.696.868,41
29.166.786,59

26,39%

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21.755.500,01
28.950.418,55

75,15%

21.438.752,54
29.166.786,59

73,50%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.
3.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

22.076.226,12
6.274.635,01

351,83%

20.894.463,19
8.173.328,04

255,64%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου.
4.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

6.274.635,01
28.950.418,55

21,67%

8.173.328,04
29.166.786,59

28,02%

5.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

22.076.226,12
28.950.418,55

76,26%

20.894.463,19
29.166.786,59

71,64%

101,47%

20.894.463,19
21.438.752,54

97,46%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Δήμου.
6.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

22.076.226,12
21.755.500,01

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Δήμου από τα Ίδια Κεφάλαια.
7.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7.140.475,09
4.998.764,66

142,84%

7.696.868,41
6.897.457,69

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Δήμου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του με στοιχεία
του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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111,59%

8.

9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.141.710,43
7.140.475,09

29,99%

799.410,72
7.696.868,41

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων).
β.Αποδόσεως και αποδοτικότητας
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
-2.626.792,92
-14,20%
-2.551.186,91
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18.493.825,92
19.363.845,63

10,39%

-13,18%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων.
10.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

650.786,80
22.271.101,67

2,92%

-1.172.627,52
22.989.371,09

-5,10%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του Δήμου σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
11.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

650.786,80
22.076.226,12

2,95%

-1.172.627,52
20.894.463,19

-5,61%

5.365.901,02
19.363.845,63

27,71%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου.
12.

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.005.290,32
18.493.825,92

32,47%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων του Δήμου.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά Οργανικά Έσοδα του Δήμου της χρήσης 2013 ανήλθαν στο ποσό των 18.929.712,68€.
Στο παραπάνω ποσό των συνολικών εσόδων 18.929.712,68€ αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα
έσοδα και έκτακτα κέρδη ποσού 2.834.744,40 € και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων 506.644,59 τα
συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 22.271.101,67€.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:

70

Πωλήσεις εμπορ.& λοιπ.αποθ.

€

2.038,63

72

Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη,

€

787.634,71

πρόστιμα & προσαυξήσεις
73

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

€

8.603.923,80

74

Επιχορηγήσεις

€

9.387.936,41
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75

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών

€

61.380,67

76

Έσοδα κεφαλαίων

€

86.798,46

€

18.929.712,68

81

Σύνολο Οργανικών Εσόδων Α
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

€

2.834.744,40

€

506.644,59

€

0,00

€

3.341.388,99

€

22.271.101,67

και

έκτακτα κέρδη
82

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

84
Έσοδα από χρησιμοποιημένες
προβλέψεις προηγ.χρήσεων
Σύνολο Ανοργάνων Εσόδων Β
Γενικό Σύνολο (Α+Β)

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 12.488.535,60 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 7.284.979,10 ευρώ, τα έξοδα
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 1.040.711,30 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα
ανήλθαν στο ποσό των 742.279,60 ευρώ.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, και χρηματοοικονομικά
ανήλθε στο ποσό των 21.556.505,60 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό προστίθενται τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 29.771,21ευρώ και τα έξοδα
προηγούμενων χρήσεων ποσού 34.038,06 ευρώ, οπότε τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013, οργανικά και
ανόργανα, ανήλθαν στο ποσό των 21.620.314,87 ευρώ.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού 22.271.101,67 ευρώ μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού 21.620.314,87 ευρώ, αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος)
της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται σε 650.786,80 ευρώ .

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:
60

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

€

8.436.517,48

61

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

€

749.621,51

62

Παροχές τρίτων

€

3.216.418,75

63

Φόροι-τέλη

€

15.686,65

64

Διάφορα έξοδα

€

2.445.927,64

65

Τόκοι & συναφή έξοδα

€

68.986,99

66

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

€

1.890.948,09

67

Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις

€

3.318.702,40

68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

€

673.292,61

25

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών

€

673.337,02

26

Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων

€

67.066,46
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Σύνολο Οργανικών Εξόδων

€

21.556.505,60

81

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

€

29.771,21

82

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€

34.038,06

€

63.809,27

€

21.620.314,87

Σύνολο

ανοργάνων

εξόδων

&

εξόδων

προηγουμένων χρήσεων
Γενικό Σύνολο

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 26.294.590,29 €.
Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 26.527.330,17 €
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2013 26.294.590,29 € πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα
αρχής της χρήσεως ποσού

2.354.425,63 € ,

ανήλθε στο συνολικό ποσό

28.649.015,92 € μείον τις

πληρωμές του Δήμου του έτους 2013 26.527.330,17 € μας δίνει τα διαθέσιμα τέλους χρήσεως 2013 που
ανέρχονται στο ποσό των 2.121.724,94 €.

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2013 τα πάγια στοιχεία, οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και
τα έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των 56.978.156,45 € και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού
35.583.393,06 €, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 21.394.763,39 €.

8. ΔΑΝΕΙΑ
Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ανέρχονται στο ποσό των

1.275.870,35 €. Σημειώνεται ότι όλοι οι τόκοι δανείων της χρήσεως 2013

εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των € 4.702.655,70, ενώ οι
αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τα διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των € 4.670.218,29

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων του Δήμου Ηλιούπολης με βάση τις συναλλαγές που έχουν
καταχωρηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Απαιτούνται στο εξής
προσπάθειες για συνεχή βελτίωση των οικονομικών υπηρεσιών και εξάλειψη των όποιων δυσλειτουργιών.
Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Δημοτικού Συμβουλίου,
του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής, και του προσωπικού του Δήμου.

Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά
Τo Δημοτικό Συμβούλιo
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Ασβεστά, Χρυσουλάκη, Δουβή , Αντύπα , Ευσταθίου και
Κουρή, ενώ οι κ.κ. Πούλος και Πίκουλα βρίσκονται εκτός αιθούσης )

Αποδέχεται και εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού
έτους 2013, όπως έχουν συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και έχουν ελεγχθεί και
έχουν κριθεί από τους νόμιμους ορκωτούς ελεγκτές ως επαρκείς, ανεπιφύλακτα μεν για τις οικονομικές
πράξεις οι οποίες είχαν υπαχθεί σε προληπτικό έλεγχο, με επιφύλαξη δε για τις υπόλοιπες – εκτός
προληπτικού ελέγχου – οικονομικές πράξεις, για τα νέα οικονομικά δεδομένα που μπορεί να προκύψουν
από τις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις, από τις επίδικες υποθέσεις, ή τυχόν κατασταλτικό έλεγχο, όπως
ακολουθούν

1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Δήμος μας παρουσιάζει την οικονομική του κατάσταση (περιουσία και αποτελέσματα) για τον χρόνο
2013 βάση του Π.Δ. 315/99. Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του Διπλογραφικού Λογιστικού
Συστήματος, επιτρέπεται στον Δήμο να έχει την υποδομή για την σωστή παρακολούθηση της πορείας των
οικονομικών στοιχείων του. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έσοδα του Δήμου, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι
υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις του κατά την 31/12/2013.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Δήμου για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής:

1.

2.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
α. Οικονομικής διάρθρωσης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2013

31/12/2012

7.140.475,09
28.950.418,55

24,66%

7.696.868,41
29.166.786,59

26,39%

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21.755.500,01
28.950.418,55

75,15%

21.438.752,54
29.166.786,59

73,50%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.
3.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

22.076.226,12
6.274.635,01

351,83%

20.894.463,19
8.173.328,04

255,64%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου.
4.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

6.274.635,01
28.950.418,55

21,67%

8.173.328,04
29.166.786,59

28,02%

5.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

22.076.226,12
28.950.418,55

76,26%

20.894.463,19
29.166.786,59

71,64%

101,47%

20.894.463,19

97,46%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Δήμου.
6.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

22.076.226,12
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ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

21.755.500,01

21.438.752,54

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Δήμου από τα Ίδια Κεφάλαια.
7.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7.140.475,09
4.998.764,66

142,84%

7.696.868,41
6.897.457,69

111,59%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Δήμου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του με στοιχεία
του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
8.

9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.141.710,43
7.140.475,09

29,99%

799.410,72
7.696.868,41

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων).
β.Αποδόσεως και αποδοτικότητας
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
-2.626.792,92
-14,20%
-2.551.186,91
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18.493.825,92
19.363.845,63

10,39%

-13,18%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήμου χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων.
10.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

650.786,80
22.271.101,67

2,92%

-1.172.627,52
22.989.371,09

-5,10%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του Δήμου σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
11.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

650.786,80
22.076.226,12

2,95%

-1.172.627,52
20.894.463,19

-5,61%

5.365.901,02
19.363.845,63

27,71%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου.
12.

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.005.290,32
18.493.825,92

32,47%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων του Δήμου.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά Οργανικά Έσοδα του Δήμου της χρήσης 2013 ανήλθαν στο ποσό των 18.929.712,68€.
Στο παραπάνω ποσό των συνολικών εσόδων 18.929.712,68€ αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα
έσοδα και έκτακτα κέρδη ποσού 2.834.744,40 € και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων 506.644,59 τα
συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 22.271.101,67€.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:

70

Πωλήσεις εμπορ.& λοιπ.αποθ.

€

2.038,63

72

Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη,

€

787.634,71

πρόστιμα & προσαυξήσεις
73

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

€

8.603.923,80

74

Επιχορηγήσεις

€

9.387.936,41

75

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών

€

61.380,67

76

Έσοδα κεφαλαίων

€

86.798,46

€

18.929.712,68

81

Σύνολο Οργανικών Εσόδων Α
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

€

2.834.744,40

€

506.644,59

€

0,00

€

3.341.388,99

€

22.271.101,67

και

έκτακτα κέρδη
82

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

84
Έσοδα από χρησιμοποιημένες
προβλέψεις προηγ.χρήσεων
Σύνολο Ανοργάνων Εσόδων Β
Γενικό Σύνολο (Α+Β)

4.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 12.488.535,60 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 7.284.979,10 ευρώ, τα έξοδα

λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 1.040.711,30 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα
ανήλθαν στο ποσό των 742.279,60 ευρώ.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, και χρηματοοικονομικά
ανήλθε στο ποσό των 21.556.505,60 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό προστίθενται τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 29.771,21ευρώ και τα έξοδα
προηγούμενων χρήσεων ποσού 34.038,06 ευρώ, οπότε τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013, οργανικά και
ανόργανα, ανήλθαν στο ποσό των 21.620.314,87 ευρώ.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού 22.271.101,67 ευρώ μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού 21.620.314,87 ευρώ, αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος)
της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται σε 650.786,80 ευρώ .

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:
60

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

€

8.436.517,48

61

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

€

749.621,51
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62

Παροχές τρίτων

€

3.216.418,75

63

Φόροι-τέλη

€

15.686,65

64

Διάφορα έξοδα

€

2.445.927,64

65

Τόκοι & συναφή έξοδα

€

68.986,99

66

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

€

1.890.948,09

67

Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις

€

3.318.702,40

68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

€

673.292,61

25

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών

€

673.337,02

26

Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων

€

67.066,46

Σύνολο Οργανικών Εξόδων

€

21.556.505,60

81

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

€

29.771,21

82

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€

34.038,06

€

63.809,27

€

21.620.314,87

Σύνολο

ανοργάνων

εξόδων

&

εξόδων

προηγουμένων χρήσεων
Γενικό Σύνολο

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 26.294.590,29 €.
Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 26.527.330,17 €
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2013 26.294.590,29 € πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα
αρχής της χρήσεως ποσού

2.354.425,63 € ,

ανήλθε στο συνολικό ποσό

28.649.015,92 € μείον τις

πληρωμές του Δήμου του έτους 2013 26.527.330,17 € μας δίνει τα διαθέσιμα τέλους χρήσεως 2013 που
ανέρχονται στο ποσό των 2.121.724,94 €.

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2013 τα πάγια στοιχεία, οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και
τα έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των 56.978.156,45 € και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού
35.583.393,06 €, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 21.394.763,39 €.

8. ΔΑΝΕΙΑ
Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ανέρχονται στο ποσό των

1.275.870,35 €. Σημειώνεται ότι όλοι οι τόκοι δανείων της χρήσεως 2013

εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των € 4.702.655,70, ενώ οι
αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τα διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των € 4.670.218,29

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
9

Η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων του Δήμου Ηλιούπολης με βάση τις συναλλαγές που έχουν
καταχωρηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Απαιτούνται στο εξής
προσπάθειες για συνεχή βελτίωση των οικονομικών υπηρεσιών και εξάλειψη των όποιων δυσλειτουργιών.
Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Δημοτικού Συμβουλίου,
του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής, και του προσωπικού του Δήμου.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)
ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
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 υποχρεωμένο 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
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ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

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. Εφαρμόσαμε συντελεστές
αποσβέσεων σύμφωνα με το αρθρ.3, Ν.4110/2013, με εξαίρεση τα κοινόχρηστα έργα τα οποία αποσβένονται με
τους συντελεστές του Π.Δ. 315.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως κατωτέρω παρ. 4.β.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Η αξία αποτίμησης όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο Μ.Σ.Ο η οποία
ακολουθείται κατά πάγια τακτική, λόγω εφαρμογής μηχανογραφημένης λογιστικής για τις αποθήκες του
Δήμου.
(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.

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
Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
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Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γήπεδα - Οικόπεδα
Πλατείες -Πάρκα- Παιδότοποι κοιν.
χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμούκοινής
χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις
& Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση

Πωλήσεις
Καταστροφές
Μεταφορές

Υπόλοιπο
31/12/2012
842.252,96

Αγορές
χρήσεως
49.621,89

4.202.182,14

24.296,19

4.226.478,33

1.922.772,15
3.269.668,93
2.437.316,54
20.726.583,88

2.733.356,73
298.965,10
12.490,51
196.949,12

4.656.128,88
3.568.634,03
2.449.807,05
20.923.533,00

465.425,17
3.971.492,34

0,00
71.616,61

465.425,17
4.043.108,95

1.544.454,44
6.394.720,76
5.157.095,92
3.646.857,10
53.738.569,37

81.384,18
245.861,60
338.904,33
1.507.049,98
5.510.874,35

0,00
0,00
0,00
3.163.162,12
3.163.162,12

Υπόλοιπο
31/12/2013
891.874,85

1.625.838,62
6.640.582,36
5.496.000,25
1.990.744,96
56.086.281,60

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Πλατείες -Πάρκα- Παιδότοποι κοιν.
χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμούκοινής
χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις
& Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Πωλήσεις
Καταστροφές
Μεταφορές

Υπόλοιπο
31/12/2012
811.087,32

Αποσβέσεις
χρήσεως
26.344,08

1.555.238,12
1.982.375,78
541.935,96
14.193.617,23

128.723,10
180.126,56
188.270,67
802.208,80

1.683.961,22
2.162.502,34
730.206,63
14.995.826,03

309.110,07
2.926.955,73

28.321,05
90.320,88
0,00
50.614,94
196.421,54
199.596,47
1.864.604,01

337.431,12
3.017.276,61

1.394.036,67
5.858.947,62
4.119.140,47
32.881.357,65

0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο
31/12/2013
837.431,40

1.444.651,61
6.055.369,16
4.318.736,94
34.745.961,66

(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.
Οι διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων εμφανίζονται παρακάτω στον πίνακα 4β.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Δημοτική
Επιχείρηση
Δ.Ε.Κ.Ε.Η.Λ.

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ
31.12.2012

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
31.12.2013

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

146.735,14

146.735,14

(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.
Α) Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκατάστασης» αναλύεται σε:
Αξία κτήσης
2012
Λογισμικά προγράμματα
Μελέτες για σχολεία
Γεωλογικές μελέτες
Μελέτες
εφαρμογής
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων

675.888,52
14.022,52
4.321,76
148.020,16

Σύνολα

842.252,96

Προσθήκες
χρήσης
2013
49.621,89

Αξία κτήσης
2013
725.510,41
14.022,52
4.321,76
148.020,16

Συνολικές
αποσβέσεις
31.12.2013
671.067,00
14.022,50
4.321,75
148.020,15

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2013
31.165,60
0,02
0,01
0,01

49.621,89

891.874,85

837.431,40

54.443,45

Β) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Γ) 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.
Οι συμμετοχές του Δήμου αναλύονται στην παράγραφο 4β.

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

που απαιτεί η παραπάνω διάταξη:
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Δημοτική
Κοινωφελή
Επιχείρηση
Κέντρο φροντίδας
«Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

236.082,17

0,00

0,00

0,00

0,00

236.082,17

42.851,00

-4.127,49

22.362,74

-16.360,76

-20.488,25

22.362,75

ΕΥΩΝΥΜΟΣ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

150.000,00

0,00

0,01

-149.999,99

-149.999,99

0,01

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

585.668,31

-4.127,49

22.362,75

-166.360,75

-170.488,24

415.180,07

Δημοτική
Κοινωφελή
Επιχείρηση
Κ.Ε.Δ.Η.Λ.
ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Α.Ε

5.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(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.
Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων
(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
Δεν υπάρχουν διαφορές.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου ποσού ευρώ. 8.386.480,91 αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του
ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης (31.12.2000) των στοιχείων
του Ενεργητικού και Παθητικού του Δήμου πλέον ποσό € 21.425,50 που αφορά την αξία 730 μετοχών της
Αττικό Αέριο Α.Ε οι οποίες δεν είχαν εκ παραδρομής συμπεριληφθεί στην αρχική απογραφή.
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές
προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό € 599.557,42 αφορούν σχηματισθείσες
προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για την έξοδο τους από
την υπηρεσία.
(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.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ευρώ 699.732,99.
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(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 τέτοιες υποχρεώσεις.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
Τα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ποσού 1.384.326,37 € αφορούν:
Έσοδα μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 που αφορούν αυτοτελείς δημοτικούς φόρους τέλη
καθαριότητας και ΤΑΠ ποσού ευρώ 1.260.947,78 €, καθώς και πιστωτικούς τόκους ποσού 62.048,59 € που
αφορούν 20.000,00€ το Α εξάμηνο ΤΠΔ του 2009 και 42.048,59€ που αφορούν τόκους Β εξαμήνου 2013 (ΤΠΔ,
ΕΤΕ, ALPHA).Ακόμη ποσό 61.330,00€ που αφορά τη ΣΑΤΑ Δεκεμβρίου 2013.
Τα Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού 296.108,96 € αφορούν:
Ο λογαριασμός έξοδα χρήσεως δουλευμένα περιλαμβάνει έξοδα μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013
που αφορούν α) Δικαιώματα είσπραξης Δημοτικών φόρων και τελών καθαριότητας – φωτισμού ΔΕΗ 115.106,87
€ και β) δαπάνες ηλεκτροφωτισμού 181.002,09 €.

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.
Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού 76.473.635,14€ απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού των
εσόδων και εξόδων του έτους 2013, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό και ποσού 1.779.460,31 €
αφορούν το ύψος των εγγυητικών επιστολών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Δήμου για την Καλή
Εκτέλεση των έργων καθώς και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

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 υπάρχουν αντίστοιχες εγγυήσεις.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
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(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, πέντε Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη
χρήση 2013 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 169.178,23 €.
(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.
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. 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
άτομα 542
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
-Υπαλληλικό προσωπικό
542
-Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο
542
(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
Αμοιβές και αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
Παρεπόμενες παροχές
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
«
Ευρώ

4.441.164,59
1.431.144,96
104.438,11
415.030,22
43.038,43
2.001.701,17
8.436.517,48

(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.
Ο λογαριασμός έκτακτα και ανόργανα έσοδα περιλαμβάνει τις αναλογούσες στη χρήση
επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 974.628,03 € καθώς και επιχορηγήσεις για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.860.116,37€.
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Ο λογαριασμός Έξοδα προηγουμένων χρήσεων αφορά Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων
τελών 31.624,30 € και διάφορα έξοδα 2.413,76€.
Ο λογαριασμός Έσοδα προηγουμένων χρήσεων αφορά α) Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών
226.638,76 €, β) Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών 3.151,70 € και έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως
καταβληθέντων 106.046,02 €.

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.
α. Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά του Δήμου από εργαζομένους και διάφορους άλλους τρίτους, με
εργατικές απαιτήσεις και αποζημιώσεις συνολικού ποσού 4.992.000,00 € περίπου και β. υπάρχουν δικαστικές
προσφυγές για βεβαιωμένες από το Δήμο απαιτήσεις συνολικού ποσού 3.044.000,00 € περίπου. Για όλες τις
ανωτέρω υποθέσεις υπάρχει εκτίμηση από τη Νομική Διεύθυνση, ότι σχεδόν στο σύνολο τους δεν θα
ευδοκιμήσουν.
Ηλιούπολη 30 Μαΐου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ. Κ 322756

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΤΤΑΚΗ – ΠΡΟΜΠΟΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ Π 282417

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Α. Αδ. Α’ Τάξης 21270

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες και είναι αυτό που
αναφέρεται στην έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα, με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2014

Αθήνα, 24/09/2014.
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Α. Καραμιχάλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15931
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 294/2014 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 5.11.2014

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα
Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2013 13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 σε ευρώ
Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012 σε ε

Αναπόσβεστη
Αξία

Αξία κτήσεως

Αξία

κτήσεως

Απ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
κτήσεως
Β.
4.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
II.
1.

3β.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι
κοιν.χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής
χρήσεως

3γ.

Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως

4.

Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις

5.
6.
7.

& Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση

1α.
1β.
1γ.
3.

Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓII )
ΙΙΙ

1.

Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές
Απαιτήσεις
Τίτλοι πάγιας επένδυσης

891.874,85

837.431,40

4.226.478,33

54.443,45

842.252,96

4.226.478,33

4.202.182,14

8

4.656.128,88
3.568.634,03
2.449.807,05
20.923.533,00

1.683.961,22
2.162.502,34
730.206,63
14.995.826,03

2.972.167,66
1.406.131,69
1.719.600,42
5.927.706,97

1.922.772,15
3.269.668,93
2.437.316,54
20.726.583,88

1.5
1.9
5
14.1

465.425,17

337.431,12

127.994,05

465.425,17

3

4.043.108,95

3.017.276,61

1.025.832,34

3.971.492,34

2.9

1.625.838,62
6.640.582,36
5.496.000,25
1.990.744,96

1.444.651,61
6.055.369,16
4.318.736,94

181.187,01
585.213,20
1.177.263,31
1.990.744,96

1.544.454,44
6.394.720,76
5.157.095,92
3.646.857,10

1.3
5.8
4.1

56.086.281,60

34.745.961,66

21.340.319,94

53.738.569,37

32.8

585.668,31
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5

Μείον:Προβλέψεις για υποτίμηση

170.488,24

Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)
Δ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.

Αποθέματα
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα
υλικά
Ανταλλακτικά Είδη συσκευασίας

4.

II
1.
5.

Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Μείον : Προβλέψεις
Χρεώστες διάφοροι

IV
1
3.

Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Ε
2

21.755.500,01

1.085.930,43

5.601.965,61
3.054.173,60

96,00
2.121.628,94

3

2.121.724,94
5.756.148,72

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

1.384.326,37

28.950.418,55

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Χρεωστικοί λογ/σμοί Προϋπολογισμού
Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων
εμπράγματων ασφαλειών και
αμφοτεροβαρών συμβάσεων

5.3
3.0

2.547.792,01
701,34
2.548.493,35

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
(Δ Ι +Δ ΙΙ +Δ IV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε)

2

415.180,07

,

76.473.635,14

1.779.460,31
78.253.095,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
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Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

I

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

1.
2.

Έσοδα από πώληση υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους -εισφορές-πρόστιμαπροσαυξήσεις

8.605.962,43

8.3

787.634,71

9

Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

9.100.228,78

3.

ΙΙ

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον : 1. Εξοδα διοικ. Λειτουργίας
3. Εξοδα λειτ.δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα ( έλλειμμα )
εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 2. Έσοδα τίτλων πάγιας
επένδυσης και χρεογράφων
0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή
έσοδα
86.798,46
Μείον : 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως
τίτλων και χρεογράφων
673.292,61
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή
έξοδα
68.986,99
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
2.834.744,40
2.Έκτακτα κέρδη
0,00
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
506.644,59
4.Έσοδα από προβλέψεις
προηγ.χρήσεων
0,00
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για εκτάκτ.κινδύνους

29.771,21
0,00
34.038,06
0,00

18.493.825,92
12.488.535,60

10.0

6.005.290,32
349.088,30
6.354.378,62
7.284.979,10
1.040.711,30

8.1
1.1

8.325.690,40
-1.971.311,78

0,00

39390,85

86.798,46

80495,39

1

43518,343
742.279,60

-655.481,14
-2.626.792,92

83628,82

1

1.431.333,76
0,00
652.169,40
3.341.388,99

0,00

2.0

63.809,27

210.698,24
0,00
494.245,53
0,00

7
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3.277.579,72

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (
πλεόνασμα/έλλειμμα )
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο
λειτ.κόστος

650.786,80
1.890.948,09
1.890.948,09

3.0
0,00

3.0

650.786,80

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( πλεόνασμα/έλλειμμα ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 322756

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΤΤΑΚΗ - ΠΡΟΜΠΟΝΑ

Α.Δ.Τ. Π 282417

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ηλιούπολης οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων
και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
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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.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Ηλιούπολης κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος, σχετικά με τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού € 4.992.000 περίπου, καθώς και για δικαστικές
προσφυγές για βεβαιωμένες από τον Δήμο απαιτήσεις ποσού €3.044.000 περίπου, για τις οποίες η νομική υπηρεσία του Δήμου εκτιμά ότι σχεδόν στο σύνολό τους δεν θα
ευδοκιμήσουν. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω
οικονομικές καταστάσεις.
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