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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  
 

 

 

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 υποχρεωμένος 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 συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των 

διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών 

με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού 

αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε 

φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις 

διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με 

πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη 

διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.  

 

(1) Για τα ακίνητα (κτίρια – οικόπεδα) που είχαν αποκτηθεί μέχρι και την 1.1.2000 η εκτίμηση της αξίας 

τους έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την ίδια ημερομηνία με βάση το αντικειμενικό σύστημα 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και στη συνέχεια προσαυξήθηκε με την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και μειώθηκε με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.  

(2) Τα ακίνητα (κτίρια – οικόπεδα) που αποκτήθηκαν μετά την 1.1.2000 αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως 

ή του κόστους κατασκευής τους, προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη 

με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

(3) Τα λοιπά πάγια στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως ή του κόστους κατασκευής τους, 

προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το 
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νόμο αποσβέσεις. 

(4) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως, λόγω υποτιμήσεως της αξίας. 

(5) Οι «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους και στην εσωτερική λογιστική  

αξία τους 

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, 

αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για  τα 

οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την 

εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται 

στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 - 41.07), ενώ στο 

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

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

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

 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές 

διαφορές. 

 

 

Γ. 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 

 

 Βλέπε συνημμένο Πίνακα Νο. 1 Μεταβολών Παγίων Στοιχείων και Εξόδων Εγκαταστάσεως. 

 

Από το υπόλοιπο του  λογαριασμού  «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως»  2.431.002,56 €  (αξία 

κτήσεως) ποσό € 284.313,22 είναι προσθήκες χρήσεως και αφορούν: 

 

1.Λογισμικά Προγράμματα  € 21.375,82 

2. Κόστος εκπόνησης μελετών  € 262.937,40 

Σύνολο € 284.313,22 

 

 

(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 

συνημμένο Πίνακα Νο 1 Μεταβολών Παγίων Στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

Επίσης στην Κλειόμενη Χρήση έγινε: α)  αναστροφή πρόβλεψης υποτίμησης συνολικού ποσού € 

235.196,64, η οποία αφορούσε κατά ποσό € 233.332,44 την συμμετοχή του Δήμου στην δημοτική 

επιχείρηση ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.. και κατά ποσό € 1.864,20 που 

αφορούσε τις μετοχές που κατέχει ο Δήμος της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ.»  
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 (γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, 

οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής 

νομοθεσίας. 

 

 Δεν έγιναν. 

 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) 

«Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» 

και Γ (Ι) (1) «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών 

και αναπτύξεως δε  γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο 

προσάρτημα. 

 

 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

  

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές  πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

 O Δήμος Κεφαλλονιάς συμμετέχει στις παρακάτω Επιχειρήσεις: 

 
α/α Εταιρεία - Συμμετοχή Είδος Αριθμός Ποσοστό Αξία Μείον Καταβληθείσα

Τίτλων Τίτλων Συμμετοχής Κτήσης Οφειλόμενη Αξία Κτήσης

31.12.2014 Αξία Κτήσης 31.12.2014

31.12.2014

1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. Μετοχές 37.088,00 99,80% 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Τίτλος 1,00 100,00% 586,94 0,00 586,94

3 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. Τίτλος 1,00 100,00% 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02

4 Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Τίτλος 1,00 100,00% 1.161.186,79 0,00 1.161.186,79

Σύνολο 6.619.233,88 400.250,13 6.218.983,75  
 

Στην κλειόμενη χρήση απεγράφη η συμμετοχή του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς ¨Δ.Ε.Υ.Α.Κ.¨ ποσού 1.161.186,79 Ευρώ, η οποία δεν είχε 

συμπεριληφθεί στην Απογραφή Έναρξης του Δήμου. Η απογραφή αυτή πρέπει να επικυρωθεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η αποτίμηση των κατεχομένων τίτλων πάγιας επένδυσης  έγινε στην μικρότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως 

και τρέχουσας τιμής τους 

(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. 

 

O Δήμος Κεφαλλονιάς κατέχει χρεόγραφα στις παρακάτω εταιρείες: 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθμός Αξία Μείον: Πρόβλεψη Αξία Κτήσης

 Συμμετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίμηησης μετά την

31.12.2014 31.12.2014 Υποτίμηση 

31.12.2014

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 5.553,55 941,85

2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 1.950,20 4.759,62

3 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00

4 ΕΔΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Σύνολο 22.075,22 16.373,75 5.701,47  
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 Η αποτίμηση των κατεχομένων χρεογράφων  έγινε στην μικρότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και 

τρέχουσας τιμής τους. 

 
 

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 υφίστανται τέτοια κονδύλια 

 

(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 αποθέματα. 

 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 Το κεφάλαιο του Δήμου την 31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό των € 154.483.803,29 και 

σχηματίσθηκε ως κατωτέρω: α) ποσό 151.286.159,95 € προέρχεται από την απογραφή έναρξης, όπως αυτή 

εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 162/2011 και 145/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, β) ποσό 

1.161.186,79 € αφορά την απογραφή της συμμετοχής του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς ¨Δ.Ε.Υ.Α.Κ., η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στην 

Απογραφή Έναρξης του Δήμου. Η απογραφή αυτή πρέπει να επικυρωθεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και γ) ποσό 2.036.456,55 €, το οποίο αφορά τις ληφθείσες στη χρήση 

Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων. 

 

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "Λοιπές 

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» ποσού € 1.647.758,51 αφορά την 

σχηματισθείσα πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζημίας που θα προκύψει από ενδεχόμενη αρνητική έκβαση των 

επίδικων αξιώσεων τρίτων κατά του Δήμου. 

 

(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, οι οποίες λήγουν πέραν των (5) πέντε ετών από την ημερομηνία 

κλεισίματος του Ισολογισμού ανέρχονται σε 3.692.570,52 € και αφορούν δανεισμό του Δήμου από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ύψος του οποίου την 31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό των 

10.543.117,90 €. 

 

(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. 
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Δεν υπάρχουν. 

 

 

8.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.00 "Έξοδα 

επομένων χρήσεων",  36.01 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" , 

αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

 

1. Το υπόλοιπου του Λογαριασμού "Έξοδα επομένων χρήσεων" ποσού ευρώ 75.055,48. αφορά; έξοδα 

μισθοδοσίας επόμενης χρήσεως 2015. 

 

2. Το υπόλοιπου του Λογαριασμού "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού  ευρώ 1.238.076,55 αφορά: 

 

Λογαριασμός Περιγραφή 
Υπόλοιπο 

31/12/2014 

36.01.72 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα -72 Προστίμων και 

προσαυξήσεων     83.168,06 

36.01.73 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα-73 Έσοδα από τέλη και 

δικαιώματα     780.941,03 

36.01.74 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα-74 Τακτικές επιχορηγήσεις 

από κρατικό προϋπολογισμό    373.967,46 

  ΣΥΝΟΛΑ 1.238.076,55 

 

 

3. Το υπόλοιπου του Λογαριασμού "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" ποσού 749.813,57 αφορά: 

 

 Λογαριασμός Περιγραφή 

Υπόλοιπο 

31/12/2014 

56.01.00 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)     8.048,84 

56.01.61 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα-61      6.261,42 

56.01.62 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα-62 Παροχές τρίτων   10.420,84 

56.01.63 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα-63        776,79 

56.01.64 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα-64 667.838,83 

56.01.65 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα-65     56.466,85 

 ΣΥΝΟΛΑ   749.813,57 

 

 

 

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.  
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Δεν υπάρχουν: 

 

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

(α) Αρθρο 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.  

 

Εγγυητικές Επιστολές για καλή εκτέλεση συμβάσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί από: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  € 42.406,38 

ALPHA BANK          € 40.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ                 €  83.306,38 

  

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

(α) Αρθρο 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 του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και 

των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων στη χρήση 2014 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 483.911,92 € και 

αναλύονται ως εξής: 

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρων € 158.698,59 

Λοιπές Αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών € 325.213,33 

Σύνολο € 483.911,92 
 

(β) Αρθρο 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  

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) Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές και λοιπά οργανικά 

έσοδα. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ.α΄ και λοιπά 

οργανικά έσοδα). 

 

1. Πωλήσεις   

72.00 Φόροι αυτοτελείς 439.496,61 

72.11 Προσαυξήσεις 163.875,19 

72.12 Πρόστιμα 212.848,16 

72.13 Παράβολα 26.681,28 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 7.136.830,16 
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74.00 Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 7.455.334,46 

2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα   

74.01 Επιχορηγήσεις έκτακτες για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 10.449.533,03 

75 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών 471.044,44 

76 Έσοδα κεφαλαίων 64.406,74 

Συνολικά Έσοδα 26.420.050,07 

 

 (α) Αρθρο 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  286 

 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

       -Μόνιμο προσωπικό    157 

       -Αορίστου χρόνου       86 

       -Ορισμένου χρόνου       34 

       -Ειδικοί Συνεργάτες        6 

       -Με δικαστικές αποφάσεις        3 

        Σύνολο      286 

 

 (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 

60.01 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων € 2.766.659,35 

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου € 1.210.101,90 

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων € 121.288,63 

60.04 
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) € 324.129,19 

60.05 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων € 1.603.995,92 

60.06 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού € 3.866,91 

60.07 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού € 2.930,00 

 
Σύνολα € 6.032.971,90 

 (β) Αρθρο 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) Αρθρο 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. 

 

(1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα              €               7.784.794,39 

 

 Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων. 
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 (2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                €            1.767.646,58 

 

 Ανάλυση: 

Τακτικά έσοδα παρελθόντων  οικονομικών ετών  € 2.795,85 

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας € 4.702,92 

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών € 298.543,31 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα € 565,23 

Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών και δημοτικής αγοράς € 702,51 

Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων € 666,72 

Δικαίωμα βοσκής Π.Ε € 52,17 

Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ. € 20.960,00 

Έσοδα από παραγραφή εξόδων μη νόμιμα ανειλημμένων € 1.313.284,39 

Ενοίκιο Πνευματικού Κέντρου Ληξουρίου € 9.112,23 

Έκτακτα γενικά έσοδα  € 12.420,00 

Λοιπά έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών € 49.377,54 

Επιστροφή εν γένει χρημάτων € 46.350,73 

Επιστροφή χρημάτων από προνομιακά επιδόματα € 8.112,98 

Σύνολα € 1.767.646,58 

 

 
 

 (3) Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων               €               235.196,64 

 Ανάλυση: 

 

- Από πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων € 235.196,64 

Σύνολο € 235.196,64 

  

 (4) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                 €               14.223,65 

 Ανάλυση: 
 

 -Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις €               15,00 

 -Τόκοι Υπερημερίας χρήσης €        14.208,65 

Σύνολο € 14.223,65 

  
 

 (5) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                 €              1.156.622,15 

 Ανάλυση: 

 

Διαγραφές απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών € 552.825,08 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων € 7.900,58 

Προνοιακά επιδόματα Προηγούμενης Χρήσης € 1.542,00 

Εργοδοτική εισφορά με σύμβαση Δημ. Δικαίου ΙΚΑ € 984,89 

Εργοδ. εισφορά σύμβασης Δημ. Δικαίου Ταμείου Νομικών € 1.983,52 

Εργοδ. εισφορά σύμβασης Δημ. Δικαίου ΤΠΔΚΥ € 656,44 

Φόροι και Τέλη προηγούμενων χρήσεων € 6,00 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού - υπερωρ. απασχόληση - € 30.020,98 

Αμοιβές  προσωπικού- επιδομα 176 ευρω € 83.844,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  € 46.007,01 

Αμοιβές αιρετών & τρίτων-Παρουσίες Δ.Σ., Δ.Ε. & Υπηρ.Συμβ. € 322,65 

Αμοιβές &έξοδα τρίτων, παροχ. τρίτων-Οφειλές ΤΑΔΚΥ`04 € 7.131,27 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων, παροχ. τρίτων-ΔΕΗ υπηρεσιών € 112.325,94 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων, παροχ. τρίτων-Δικαίωμα ΟΤΑ-ΤΑΠ € 218,25 
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Εξόφληση οφειλής ενοικίων  € 248.249,96 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ € 706,15 

Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων € 9.493,74 

Διάφορα έξοδα € 2.839,90 

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων € 49.563,79 

Σύνολα € 1.156.622,15 

  

(6) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                 €             1.872.758,51 

 Ανάλυση: 
 

- Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού € 225.000,00 

- Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζημίας που θα προκύψει από 

ενδεχόμενη αρνητική έκβαση των επίδικων αξιώσεων τρίτων κατά 

του Δήμου 

€ 1.647.758,51 

Σύνολο € 1.872.758,51 

  

 

              Οι υπόλοιποι λογαριασμοί δεν έχουν υπόλοιπο 

 

 

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. 

 

1) Η κλειόμενη χρήση αφορά την τέταρτη χρήση κατά την οποία ο Δήμος τήρησε διπλογραφικό σύστημα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/30.12.1999 και του Ν 2880/2001. Η απογραφή έναρξης έγινε από 

Επιτροπή Απογραφής, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’αριθμ. 4/2011, 9/2011 και 11/2011 αποφάσεις του 

Δημάρχου.  Η ανωτέρω απογραφή εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε με τις 162/2011 και 145/2013 αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

 β)  Άρθρο 42ε παρ.11 κωδ. Ν.2190/1920.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 

 

Οι λογαριασμοί Τάξεως, (Χρεωστικοί και Πιστωτικοί) στον Ισολογισμό 2014, παρουσιάζουν το σύνολο 

του εκτελεσθέντος Προϋπολογισμού του Δήμου κατά την διάρκεια του 2014. 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

    
Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 

   

55.902.320,11 

Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Προϋπολογισμός Δικτύου 

Ύδρευσης Αργοστολίου 

   

1.891.852,44 
 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

    
Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 

   

55.902.320,11 

Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Προϋπολογισμός Δικτύου 

Ύδρευσης Αργοστολίου 

   

1.891.852,44 
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Κεφαλλονιά, 4 Αυγούστου 2015 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

    

    

    

ΠΑΡΙΣΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣς ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ 

ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 ΑΔΤ: ΑΖ 094168  ΑΔΤ: ΑΒ 825970 Α.Δ.Τ.: ΑΕ 781699 ΑΔΤ: ΑΒ 826431 

   Λογιστής Α τάξης 

   Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 1694 
    

 

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

Βεβαιούται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 που αποτελείται από 

10 σελίδες και δύο συνημμένους πίνακες είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που 

χορηγήσαμε την 24 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

                             

 

Φαίδων Ζ. Τζώρας 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  14911 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

 


