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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 10 Αυγούστου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 239397/423
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613536
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Παναγιώτη Μπράμου
3. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 139/08-08-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 239377/184/02-08-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 139/08-08-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Διαχειριστικής Έκθεσης

χρήσης 2012 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2012 και
του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2012 βάσει των
διατάξεων
της
παραγράφου
4.1.501
του
άρθρου
1
του
Π.Δ.315/29.12.1999» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 08/8/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα
του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Ειδική
Δημόσια Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. 239398/424/02-8-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του
η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

-Πρόεδρος,

2)Λαλιώτης

Παναγιώτης,

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης
Εμμανουήλ, 5)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Δριβίλας Δημήτριος,
10)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
12)Καρδάρα
Ευάγγελος

Ευσταθία,
,

15)

17)Κοτσιλιάνος

Αδαμαντία,

13)Καρπέτας

Κοκκότη

11)Καπράλος

Κωνσταντίνος,

Γεωργία-Αρετή,

Κωνσταντίνος,

Σπυρίδων,

14)Κατσακούλης

16)Κολοβός

18)Κωνσταντοπούλου

Ιωάννης,
Αναστασία,

19)Κωσταριάς Δημήτριος, 20)Λύτρας Ιωάννης, 21)Μαυρόγιαννης Διονύσιος,
22)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 23)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 24)Μπούνιας
Χρήστος,

25)Μπράμος

27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Παναγιώτης,
Γεωργία,

26)Νασιώτης

28)Πετρόπουλος

Θεόδωρος,
Κωνσταντίνος,
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29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Ρήγας Χρήστος, 31)Σιαμπλής Δημήτριος,
32)Σώκος Ευθύμιος, 33)Τογιοπούλου Αναστασία,

34)Υφαντής Νικόλαος,

35)Φωτόπουλος Τρύφων , 36)Χαροκόπος Αντώνιος, και 37)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ.

Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου

Απόστολος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με
σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου), Κατσανιώτης Ανδρέας,
Κελεπούρης Ανδρέας, Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , Κοτοπούλης
Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών), Κουμπούρας Βασίλειος, Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών), Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών),
Τσόγκας Γεώργιος, Φαρμάκης Νεκτάριος (δικαιολογημένα απών), Χαμηλάκη
Αικατερίνη (δικαιολογημένα απούσα) και Χατζηλάμπρου Βασίλειος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας
κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν:

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ηλίας Κρηνίδης, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 139/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Διαχειριστικής Έκθεσης χρήσης 2012 και
έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2012 και του προσαρτήματος του
Ισολογισμού της 31.12.2012 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του
άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμο, που είναι εισηγητής του θέματος και που
αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 239377/184/02-08-2018 γραπτή εισήγησή του, που
λέει τα εξής:
«Σύμφωνα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ
- ΟΤΑ Β’.

Με την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σκοπός του παρόντος
νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις
για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.

Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την παράγραφο β του άρθρου 5 του
νόμου αυτού η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια και για την κατάρτιση,
επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών
γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και
25ης Μαΐου 2014, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι
Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με την 456/2014
διόρθωση − συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε
τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με
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την υπ’ αριθμό οικ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ.111 τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017) απόφαση του ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, όρισε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, για την περίοδο 1.3.2017 έως 31.8.2019. Με την υπ’ αριθμό.
οικ.69923/876/14.3.2017
(ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017)
απόφαση
του
Περιφερειάρχη
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε Περιφερειακούς
Συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση του το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ.
αριθ. 1348/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017
απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση 27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018), όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση 35/2018 (5η Συνεδρίαση στις 19.3.2018), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 37/2018 (6η
Συνεδρίαση στις 3.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε
την Β’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση
αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1ΦΡ7Α) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 56/2018 (7η Συνεδρίαση στις 25.4.2018), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Γ’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. 87656/8.5.2018 (ΑΔΑ:ΨΦΟΥΟΡ1Φ-ΥΜ7) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Με την απόφαση 97/2018 (12η Συνεδρίαση στις 25.6.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Δ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της
Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
135049/12.7.2018 (ΑΔΑ:75Ι8ΟΡ1Φ-ΧΦΧ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Με το Π.Δ. 315/30.12.1999 (ΦΕΚ 302Α'), «Περί ορισμού του περιεχομένου και του
χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και
Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», του οποίου οι διατάξεις, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α’/16.6.2011) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», που αντικατέστησε την
παράγραφο 11 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι εφαρμόζονται κατ’
αναλογία, για το Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής –
Κοστολόγησης των Περιφερειών».
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Με την υπ’ αριθμό 419/2012 (17η συνεδρίαση 10.7.2012) η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού ποσού 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και τα τεύχη του διαγωνισμού για
την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου με βασικές
υποχρεώσεις οι οποίες συνοψίζονται:
 Αντιστοίχιση των κωδικών της Δημόσιας Λογιστικής με τους κωδικούς του
Διπλογραφικού
 Γενική απογραφή και αποτίμηση των παγίων σε τρέχουσες αξίες

Δημιουργία Μητρώου Παγίων και διαχείρισή του
 Δημιουργία Ισολογισμού έναρξης της Περιφέρειας
 Ομοιόμορφο λογιστικό σχέδιο για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
 Δημιουργία Ισολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2012 της Περιφέρειας
Με την υπ’ αριθμό 833/2013 (27η συνεδρίαση στις 16.9.2013) απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε δαπάνη
λογιστικών υπηρεσιών με ανάθεση στην εταιρεία «Ευρωοικονομική Α.Ε.» με
σύμβαση έργου, λήξης στις 31.12.2013, η οποία αναδείχθηκε κατόπιν διαδικασίας
πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.680,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής
υποστήριξης κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου στο
διπλογραφικό σύστημα γενικής και αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999. Μετά από σχετικό έλεγχο εγκρίθηκε η
νομιμότητα όλης της διαδικασίας με την υπ’ αριθμό 110026/11394/25.9.2013
(ΑΔΑ:ΒΛ92ΟΡ1Φ-6Θ9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Σε υλοποίηση των ανωτέρω υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και της εταιρείας «Ευρωοικονομική Α.Ε.», σύμβαση ανάθεσης έργου για την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος λογιστικού
σχεδίου στο Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής –
Κοστολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999, σε ειδικό άρθρο της οποίας
προβλέπεται, για λόγους ολοκλήρωσης των διαδικασιών, παράταση τεσσάρων
μηνών εντός του νέου έτους 2014.
Μέχρι την ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων χρονοβόρων ενεργειών,
υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση αναφορικά με την εκτέλεση του έργου της
παραμετροποίησης και εφαρμογής του αναγκαίου διπλογραφικού συστήματος από
το οικονομικό έτος 2012, με αποτέλεσμα το χάσιμο πολύτιμου χρόνου και την
υστέρηση των λογιστικών διαδικασιών απαραίτητων για την ομαλότητα,
αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των οικονομικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας.
Στην Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας δεν υπάρχει μέχρι
σήμερα εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη και αντιμετώπιση των λογιστικών
και οικονομικών υποχρεώσεων της και ειδικότερα δεν υπηρετεί υπάλληλος με την
6
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απαιτούμενη άδεια λογιστή, με αποτέλεσμα να αναθέτει σε εξωτερικό συνεργάτη την
οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών της, τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε
εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου. Επισημαίνουμε ότι
για την ανάθεση του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με πράξεις επιτρόπων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις οποίες εφάρμοζε στο παρελθόν και η Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου, πλην της περίπτωσης που δεν υπηρετεί σχετικής
ειδικότητας υπάλληλος και ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει
αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί και η προσπάθεια που έχει καταβάλλει η υπηρεσία στην πρόσληψη
υπαλλήλου λογιστή. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία με το υπ’ αριθ.
29893/934/3.2.2016 έγγραφο της, ζήτησε από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης όπως
προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για την πρόσληψη υπαλλήλου λογιστή με την
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Α’ τάξης από το Οικονομικό
Επιμελητήριο και την τοποθέτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικού για την
αντιμετώπιση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τις
προαναφερόμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων. Με βάση την Πράξη 25 της
20.12.2017 του Υπουργικού Συμβουλίου «Παράταση της ισχύος της 33/2006 ΠΥΣ
‘Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο’», η Περιφέρεια προχώρησε αφ’
ενός στην έκδοση της υπ’ αριθ. 32/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
«Τροποποίηση της 11/2016 απόφασης με τη συμπλήρωση του πίνακα προσλήψεων
τακτικού προσωπικού έτους 2016 κατά 10 επιπλέον θέσης και την έγκριση πρόσληψης
συνολικά 20 θέσεων τακτικού προσωπικού στην Π.Δ.Ε.» και αφ’ ετέρου στην υποβολή
αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (245102/3119/14.9.2017) για την κάλυψη
κενών θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Ν.4440/2016.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ολοκληρωμένο λογιστικό πληροφοριακό
σύστημα, το οποίο παράλληλα με το δημόσιο λογιστικό που μέχρι τώρα εφαρμόζεται
στηρίζει και το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων και
των δαπανών της, για την ενεργοποίηση του οποίου απαιτείται η παραμετροποίηση
στοιχείων που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της χρήσης και με τη
συνδρομή κατάλληλης και έμπειρης λογιστικά βοήθειας. Οι υπηρεσίες τις οποίες θα
παρέχει ο συγκεκριμένος συνεργάτης σε καμία περίπτωση δεν αφορούν καθημερινή
και σχολαστική παρακολούθηση της λογιστικής διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του
οικονομικού έτους, αλλά μόνον εξειδικευμένες υπηρεσίες προς στα στελέχη της
υπηρεσίας και λογιστικές εργασίες παραμετροποίησης και αναβάθμισης του
υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή του
διπλογραφικού συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/30.12.1999.
Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αφορά τις οντότητες που καταρτίζουν,
προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ισολογισμό. Πρόκειται για τη γνωστή διγραφική μέθοδο
τήρησης των βιβλίων (πρώην Γ’ κατηγορία). Το διπλογραφικό σύστημα πρέπει να
παρακολουθεί τα τηρούμενα αρχεία, με ανάλυση των συναλλαγών και των
7
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γεγονότων που έχουν επίπτωση στη διαμόρφωση των κονδυλίων του ισολογισμού,
δηλαδή: στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό), στο ύψος των
υποχρεώσεων προς τρίτους (το κυρίως Παθητικό), στα μεγέθη της καθαρής θέσης
(Ίδια κεφάλαια), καθώς και στη διαμόρφωση των στοιχείων της κατάστασης των
αποτελεσμάτων, δηλαδή: στα έσοδα, στα κέρδη, στα έξοδα και στις ζημίες.
Ισολογισμός είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει σε δεδομένη στιγμή:
α) τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην οικονομική μονάδα, β) τις υποχρεώσεις
της οικονομικής μονάδας προς τρίτους (ξένο κεφάλαιο) και γ) τα ποσά που έχουν
επενδυθεί στην οικονομική μονάδα, όλα αυτά τα στοιχεία και ποσά αποτιμούνται,
ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται σε κατάσταση σύμφωνα με τις γενικά
παραδεγμένες λογιστικές αρχές. Ο Ισολογισμός είναι μία στατική οικονομική
κατάσταση εκφρασμένη σε λογιστικούς όρους, που δείχνει τη χρηματοοικονομική
θέση της οικονομικής μονάδας στη δεδομένη στιγμή. Η ονομασία του πηγάζει από το
γεγονός ότι το ενεργητικό είναι πάντοτε ισοζυγισμένο με το παθητικό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Διπλογραφικό
σύστημα στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ βαθμού και στους ΟΤΑ Β’ βαθμού» του
Ν.4483/2017 (ΦΕΚ.107Α’/31.7.2017) ισχύουν τα εξής: «Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου
268 του ν. 3852/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.
3979/2011 (Α΄ 138), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τις ανάγκες τήρησης του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού συστήματος), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
Π.Δ. 315/1999, οι Περιφέρειες μπορεί να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που
διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν
τις τυπικές προϋποθέσεις την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και
οικονομικών Υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους,
καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω
σχεδίου. Ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε εξωτερικούς συνεργάτες επιτρέπεται: α) σε
περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του
Διπλογραφικού Συστήματος, είτε επειδή δεν υπηρετεί στην Περιφέρεια προσωπικό με
τα κατάλληλα τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα είτε επειδή το υφιστάμενο προσωπικό
δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας. Τη σχετική
αδυναμία διαπιστώνει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
οικονομικής υπηρεσίας. Με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις για την κάλυψη των
σχετικών αναγκών καθίσταται υποχρεωτική η περίληψή τους σε αυτόν, β) από την
έναρξη ισχύος της παρ. 11 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.»
Ο εξωτερικός συνεργάτης εταιρεία «Ευρωοικονομική Α.Ε.» ανταποκρίθηκε στις
υποχρεώσεις της σύμφωνα με την από 10.4.2014 παράταση σύμβασης ανάθεσης έργου
για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος
λογιστικού σχεδίου στο Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής –
Κοστολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999.
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Κατόπιν αυτών υποβάλλω, στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
την Διαχειριστική Έκθεση χρήσης 2012 της Π.Δ.Ε. , η οποία συντάχθηκε και
υπογράφηκε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , τον
Ισολογισμό Διαχειριστικής χρήσης 2012 καθώς και το προσάρτημα του
Ισολογισμού της 31.12.2012 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίθηκαν
με την υπ’αρ. 1525/2018 (ΑΔΑ ΩΝΚΤ7Λ6-ΥΜΩ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, κατά την 36η τακτική συνεδρίασή της, στις 25-7-2018. όπως
αποτυπώνονται παρακάτω:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012)
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2012 ήταν η χρονιά που εφαρμόστηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα
της νεοσύστατης Καλλικρατικής Περιφέρειας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, συστάθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η οποία προέκυψε από τη
συνένωση των Νομών, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου. Συγκεκριμένα οι
νομοί που συνενώθηκαν είναι ο Νομός Αχαΐας, ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας και ο Νομός
Ηλείας.
Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τις Περιφερειακές
Ενότητες έδωσε την δυνατότητα τόσο στην Διοίκηση, όσο και στις υπηρεσίες, να
παρακολουθήσουν πολλά νέα οικονομικά στοιχεία, με μεγαλύτερη ακρίβεια και να
λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση των δράσεων και των στόχων της
Περιφέρειας.
Με την απεικόνιση των στοιχείων των περιφερειακών ενοτήτων που
συνενώθηκαν στο διπλογραφικό σύστημα, α) δόθηκε η δυνατότητα καταγραφής της
περιουσιακής κατάστασης και της οικονομικής θέσης της Περιφέρειας και των
περιφερειακών ενοτήτων που συνενώθηκαν και β) διαπιστώθηκαν πολλά από τα
συσσωρευμένα προβλήματα, που αποτελούν φραγμό αλλά και ταυτόχρονα πρόκληση
συνολικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, στα οποία καλούμαστε τώρα αλλά και
μελλοντικά να δώσουμε λύσεις.
Η Περιφέρεια και στη χρήση 2012 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο,
εισφέροντας και επιχορηγώντας Νομικά Πρόσωπα, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς
Οργανισμούς που ανήκουν στην δικαιοδοσία του.
Οι δαπάνες της Περιφέρειας υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού
συνεδρίου, συνεισφέροντας στην διαφάνεια και την αξιοπιστία των οικονομικών
συναλλαγών.
Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών
στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν την οικονομική διαχείριση στο
2012.
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Περιφέρειας για την χρήση 2012
έχουν ως εξής:
31.12.2012
α.
Οικονομικής
διάρθρωσης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

46.019.159,62

33,36%

137.928.721,20
91.214.501,32
137.928.721,20

66,13%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την σχέση της περιουσίας της Περιφέρειας
σε στοιχεία του ενεργητικού που ρευστοποιούνται σχετικά εύκολα.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

116.298.073,01 575,37%
20.212.558,68

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει το ποσοστό της οικονομικής αυτάρκειας της
Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

20.212.558,68
137.928.721,20

14,65%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
116.298.073,01 84,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
137.928.721,20
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν το ποσοστό της δανειακής εξάρτησης της
Περιφέρειας
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

116.298.073,01 127,50%
91.214.501,32

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων
της Περιφέρειας από τα Ίδια Κεφάλαια.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

46.019.159,62 325,68%
14.130.011,69

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Περιφέρειας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του με στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

31.889.147,93
46.019.159,62

69,29%
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε
Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
πλεόνασμα
των
διαρκών
κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

ποσοστό το τμήμα του
χρηματοδοτείται από το
(Ιδίων
Κεφαλαίων
και

β.Αποδόσεως και αποδοτικότητας
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.006.180,14 268,44%
747.331,77

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Περιφέρειας χωρίς το
συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

2.219.607,26

9,68%

22.922.560,28

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Περιφέρειας
σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2.219.607,26

1,90%

116.298.073,01

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα
κεφαλαίων της Περιφέρειας.
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2.970.627,07 397,49%
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
747.331,77
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

των

ιδίων

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

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Στη χρήση 2012 τα έσοδα της Περιφέρειας από πωλήσεις αγαθών, προϊόντων,
φόρους, εισφορές, πρόστιμα και τέλη-δικαιώματα ανήλθαν στο ποσό των
2.599.335,11 ευρώ και με την προσθήκη των επιχορηγήσεων που λήφθηκαν για
λειτουργικούς και λοιπούς σκοπούς ποσού 18.037.989,27 ευρώ, των εσόδων
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παρεπομένων ασχολιών ποσού 1.443.193,01 ευρώ και των εσόδων από τόκους
καταθέσεων ποσού 842.042,89 ευρώ, ανήλθαν στο συνολικό ποσό οργανικών εσόδων
22.922.560,28 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό προστίθενται τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού
5.040,81 ευρώ και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 210.028,31 ευρώ, οπότε
τα συνολικά έσοδα του Δήμου, οργανικά και ανόργανα, ανήλθαν στο ποσό των
23.137.629,40 ευρώ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής:
72. . . ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
73. . . ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
74. . . ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
75. . . ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ
76. . . ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
81.01. . ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
82.01. . ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1.852.003,34
747.331,77
18.037.989,27
1.443.193,01
842.042,89
5.040,81
210.028,31

23.137.629,40

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Η κατανομή των εξόδων στις λειτουργίες διοίκησης και δημοσίων σχέσεων καθώς
και στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών έγινε ανάλογα με την κατηγορία και φύση της
δαπάνης. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των
17.666.697,31 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας ανήλθαν στο ποσό των
2.284.500,20 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των
521.994,42 ευρώ, οι προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων ανήλθαν
στο ποσό των 60.000,00 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό
των 383.188,21 ευρώ.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό των 20.916.380,14 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό προστίθενται τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού
1.642,00 ευρώ οπότε τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012, οργανικά και ανόργανα,
ανήλθαν στο ποσό των 20.918.022,14 ευρώ.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού
23.137.629,40 ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ποσού
20.918.022,14 ευρώ, αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) της χρήσεως
2012 το οποίο ανέρχεται σε 2.219.607,26 ευρώ .
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής:
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60. . .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

61. . .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

62. . .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

63. . .

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

64. . .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

65. . .

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

66. . .

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

67. . .

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ

68. . .

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

2.069.139,71
847.318,83
2.840.925,85
103.085,45
8.549.685,35
383.188,21
670.520,68
4.318.046,15
60.000,00

82.00. . ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
25-26

1.642,00

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1.074.469,91

20.918.022,14

ΣΥΝΟΛΟ

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα που αφορούν καταθέσεις όψεως ανέρχονται στο ποσό των
46.019.159,62 ευρώ και η αναλύονται εξής:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA BANK
PROBANK
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.)
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.)
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Τράπεζα της Ελλάδος
ΣΥΝΟΛΟ

2012
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

256.739,34
25.180,00
2.263.642,57
19.067.765,06
21.539,79
24.384.292,86
46.019.159,62

5. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2012 τα έξοδα
εγκατάστασης ανέρχονται στο ποσό των 104.865,50 ευρώ και αφαιρουμένων των
αποσβέσεων συνολικού ποσού 45.371,29 ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται
στο ποσό των 59.494,21 ευρώ Τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των
101.986.839,55 ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων συνολικού
ποσού 10.791.948,01 ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των
91.194.891,54 ευρώ.
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης ανέρχονται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ και
αφαιρουμένων των προβλέψεων για υποτίμηση ποσού 60.390,22 ευρώ , η τελική
αξία τους στις 31.12.2012 ανέρχεται στο ποσό των 19.609,78 ευρώ.
Η ανάλυση των παγίων, καθώς και των λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως,
φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:
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ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΟΓ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1/1/2012

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΟΠ.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2012

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΟΓ/ΜΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1/1/2012

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΟΠ.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2012

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31.12.2012

10.00

Γήπεδα - Οικόπεδα - Αγορές Εδαφικών Εκτάσεων

18.877.490,69

0,00

0,00

18.877.490,69

0,00

0,00

0,00

0,00

18.877.490,69

10.04

Αγροί

18.401.182,10

0,00

0,00

18.401.182,10

0,00

0,00

0,00

0,00

18.401.182,10

37.278.672,79

0,00

0,00

37.278.672,79

0,00

0,00

0,00

0,00

37.278.672,79

11.297.691,40

0,00

0,00

11.297.691,40

0,00

0,00

564.884,57

564.884,57

10.732.806,83

11.297.691,40

0,00

0,00

11.297.691,40

0,00

0,00

564.884,57

564.884,57

10.732.806,83

60.610,00

0,00

0,00

60.610,00

12.99.02

60.608,55

0,00

0,00

60.608,55

1,45

7.737,30

0,00

0,00

7.737,30

12.99.03

7.736,37

0,00

0,00

7.736,37

0,93

10

11.00
11

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ

12.02

Φορητά μηχανήματα χειρός

12.03

Εργαλεία

0,00

11.99.00
0,00

12.04

Καλούπια - Ιδιοσυσκευές

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

12.99.04

1.699,83

0,00

0,00

1.699,83

0,17

12.05

Μηχανολογικά όργανα

3.640,00

0,00

0,00

3.640,00

12.99.05

3.639,68

0,00

0,00

3.639,68

0,32

96.718,00

0,00

0,00

96.718,00

12.99.06

96.716,31

0,00

0,00

96.716,31

1,69

170.405,30

0,00

0,00

170.405,30

170.400,74

0,00

0,00

170.400,74

4,56

30.000,00

0

0

30.000,00

13.99.00

14.250,00

0

4.500,00

18.750,00

11.250,00

12.06
12

Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

0,00

13.00

Αυτοκίνητα λεωφορεία

13.01

Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα

549.000,00

0

0

549.000,00

13.99.01

477.899,63

0

26.850,00

504.749,63

44.250,37

13.02

Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως

831.000,00

0

0

831.000,00

13.99.02

753.624,53

0

18.900,00

772.524,53

58.475,47

13.09

Λοιπά μέσα μεταφοράς

1.865.000,00

0

0

1.865.000,00

13.99.09

1.760.499,16

0

27.750,00

1.788.249,16

76.750,84

13

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

3.275.000,00

0,00

0,00

3.275.000,00

3.006.273,32

0,00

78.000,00

3.084.273,32

190.726,68

0,00
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14.00

Έπιπλα

914.086,00

5.483,34

0

919.569,34

14.99.00

913.968,90

0

254,83

914.223,73

5.345,61

14.01

Σκεύη

247.704,00

3.844,99

0

251.548,99

14.99.01

247.693,34

0

138,80

247.832,14

3.716,85

15.150,00

4.736,50

0

19.886,50

14.99.02

15.147,99

0

391,37

15.539,36

4.347,14

808.233,00

19.520,00

0

827.753,00

14.99.03

808.199,05

0

2.216,46

810.415,51

17.337,49

42.975,00

0,00

0

42.975,00

14.99.04

42.972,76

0

0,00

42.972,76

2,24

2.820,00

0,00

0

2.820,00

14.99.05

2.819,81

0

0,00

2.819,81

0,19

78.796,00

0,00

0

78.796,00

14.99.08

78.780,59

0

0,00

78.780,59

15,41

4.887.191,26

11.119,20

0

4.898.310,46

14.99.09

4.859.242,14

0

563,34

4.859.805,48

38.504,98

6.996.955,26

44.704,03

0,00

7.041.659,29

6.968.824,58

0,00

3.564,80

6.972.389,38

69.269,91

14.02

Μηχανές γραφείου

14.03

Ηλεκτρονικοί
συγκροτήματα

14.04

Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς

14.05

Επιστημονικά όργανα

14.08

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

14.09

Λοιπός εξοπλισμός

14

υπολογιστές

και

ηλεκτρονικά

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0,00

15.11

Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριακών εγκαταστάσεων

860.502,05

648.498,39

0,00

1.509.000,44

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.509.000,44

15.17

Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

22.212.020,05

19.202.390,28

0,00

41.414.410,33

-

0,00

0,00

0,00

0,00

41.414.410,33

23.072.522,10

19.850.888,67

0,00

42.923.410,77

0,00

0,00

0,00

0,00

42.923.410,77

101.300,00

3.565,50

0,00

104.865,50

21.299,98

0,00

24.071,31

45.371,29

59.494,21

101.300,00

3.565,50

0,00

104.865,50

0,00

21.299,98

0,00

24.071,31

45.371,29

59.494,21

82.192.546,85

19.899.158,20

0,00

102.091.705,05

0,00

10.166.798,62

0,00

670.520,68

10.837.319,30

91.254.385,75

15

16.17
16

ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤ.ΚΤΗΣΗΣ

Έξοδα αναδιοργανώσεως
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.& ΕΞ. ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ.

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

16.99.17
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6. ΔΑΝΕΙΑ
Τα

συνολικά

δάνεια

της

Περιφέρειας

προέρχονται

από

το

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων και την Επενδυτική Τράπεζα ανέρχονται στο
συνολικό ποσό των 6.784.514,23 ευρώ και είναι μακροπρόθεσμα δάνεια.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Περιφέρειας ανέρχεται στο
ποσό των 13.428.044,45 ευρώ (πλην των δανείων), ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις.

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ευρώ.

Το κεφάλαιο, κατά την 31/12/2012, ανήλθε σε ποσό ευρώ 56.100.699,91

Στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ποσού 116.298.073,01 ευρώ περιλαμβάνονται
επίσης επιχορηγήσεις επενδύσεων ποσού 57.977.765,84 ευρώ καθώς και το υπόλοιπο
πλεονάσματος εις νέο ποσού 2.219.607,26 ευρώ.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η οικονομική πορεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως προκύπτει από τις
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012 και την παραπάνω ανάλυση είναι καλή με
θετικές προοπτικές.
Το 2012 ήταν χρονιά προσαρμογής, όπως θα είναι και η επόμενη συνολικά για
την αυτοδιοίκηση.
Οι προσπάθειές μας πρέπει να είναι συνεχείς, για την υλοποίηση των στόχων στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, ενώ βασική κατεύθυνση πρέπει να είναι η έγκαιρη
είσπραξη των απαιτήσεων, για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από την Περιφέρεια για την
ανάπτυξη του τόπου μας.
16
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Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς
του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Περιφερειάρχη, της Οικονομικής Επιτροπής και του
προσωπικού της Περιφέρειας, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν
αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του Περιφέρειας.
Πάτρα, 25 /7 / 2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπράμος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βεργοπούλου Παρασκευή

Καπράλος Σπυρίδων

Πετρόπουλος Κωνσταντίνος

Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)
1.1.1 ΤΗΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Αρθρο 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 υπάρχει.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών
εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η Περιφέρεια κάνει τέτοιες
συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Αρθρο 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.
Η χρήση 2012 είναι η πρώτη διαχειριστική χρήση και επομένως στον Ισολογισμό και στα αποτελέσματα
χρήσεως δεν υπάρχουν κονδύλια προηγούμενης χρήσης.

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 της Περιφέρειας.
(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.
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Ειδικότερα στα υπόλοιπα ενάρξεως της 1.1.2012 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των
λογαριασμών των παγίων στοιχείων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον «Πίνακα Παγίων Στοιχείων»
της επόμενης παραγράφου υπ’ αριθμ. 3 περιλαμβάνεται και η απογραφή της περιουσίας της Περιφέρειας
που έγινε στις 01.01.2011 και προσδιορίσθηκε (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως:
(1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1, Γ.ΙΙ.2 & Γ.ΙΙ.3 του ισολογισμού) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των (που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως
προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.
(1β) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6 του ισολογισμού) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
της αξίας κτήσεως των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως
προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων
στοιχείων
(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2.2.112 του ΠΔ 315/1999 στην
κατ’ είδος τρέχουσα τιμή τους.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.
(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
συναλλαγματικές διαφορές.

και υποχρεώσεις

σε

ξένο νόμισμα

και δεν προέκυψαν

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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ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΟΓ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1/1/2012

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΟΠ.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2012

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΟΓ/ΜΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1/1/2012

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΟΠ.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2012

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31.12.2012

10.00

Γήπεδα - Οικόπεδα - Αγορές Εδαφικών Εκτάσεων

18.877.490,69

0,00

0,00

18.877.490,69

0,00

0,00

0,00

0,00

18.877.490,69

10.04

Αγροί

18.401.182,10

0,00

0,00

18.401.182,10

0,00

0,00

0,00

0,00

18.401.182,10

37.278.672,79

0,00

0,00

37.278.672,79

0,00

0,00

0,00

0,00

37.278.672,79

11.297.691,40

0,00

0,00

11.297.691,40

0,00

0,00

564.884,57

564.884,57

10.732.806,83

11.297.691,40

0,00

0,00

11.297.691,40

0,00

0,00

564.884,57

564.884,57

10.732.806,83

60.610,00

0,00

0,00

60.610,00

12.99.02

60.608,55

0,00

0,00

60.608,55

1,45

7.737,30

0,00

0,00

7.737,30

12.99.03

7.736,37

0,00

0,00

7.736,37

0,93

10

11.00
11

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ

12.02

Φορητά μηχανήματα χειρός

12.03

Εργαλεία

0,00

11.99.00
0,00

12.04

Καλούπια - Ιδιοσυσκευές

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

12.99.04

1.699,83

0,00

0,00

1.699,83

0,17

12.05

Μηχανολογικά όργανα

3.640,00

0,00

0,00

3.640,00

12.99.05

3.639,68

0,00

0,00

3.639,68

0,32

96.718,00

0,00

0,00

96.718,00

12.99.06

96.716,31

0,00

0,00

96.716,31

1,69

170.405,30

0,00

0,00

170.405,30

170.400,74

0,00

0,00

170.400,74

4,56

30.000,00

0

0

30.000,00

13.99.00

14.250,00

0

4.500,00

18.750,00

11.250,00

12.06
12

Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

0,00

13.00

Αυτοκίνητα λεωφορεία

13.01

Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα

549.000,00

0

0

549.000,00

13.99.01

477.899,63

0

26.850,00

504.749,63

44.250,37

13.02

Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως

831.000,00

0

0

831.000,00

13.99.02

753.624,53

0

18.900,00

772.524,53

58.475,47

13.09

Λοιπά μέσα μεταφοράς

1.865.000,00

0

0

1.865.000,00

13.99.09

1.760.499,16

0

27.750,00

1.788.249,16

76.750,84

13

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

3.275.000,00

0,00

0,00

3.275.000,00

3.006.273,32

0,00

78.000,00

3.084.273,32

190.726,68

0,00
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14.00

Έπιπλα

914.086,00

5.483,34

0

919.569,34

14.99.00

913.968,90

0

254,83

914.223,73

5.345,61

14.01

Σκεύη

247.704,00

3.844,99

0

251.548,99

14.99.01

247.693,34

0

138,80

247.832,14

3.716,85

15.150,00

4.736,50

0

19.886,50

14.99.02

15.147,99

0

391,37

15.539,36

4.347,14

808.233,00

19.520,00

0

827.753,00

14.99.03

808.199,05

0

2.216,46

810.415,51

17.337,49

42.975,00

0,00

0

42.975,00

14.99.04

42.972,76

0

0,00

42.972,76

2,24

2.820,00

0,00

0

2.820,00

14.99.05

2.819,81

0

0,00

2.819,81

0,19

78.796,00

0,00

0

78.796,00

14.99.08

78.780,59

0

0,00

78.780,59

15,41

4.887.191,26

11.119,20

0

4.898.310,46

14.99.09

4.859.242,14

0

563,34

4.859.805,48

38.504,98

6.996.955,26

44.704,03

0,00

7.041.659,29

6.968.824,58

0,00

3.564,80

6.972.389,38

69.269,91

14.02

Μηχανές γραφείου

14.03

Ηλεκτρονικοί
συγκροτήματα

14.04

Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς

14.05

Επιστημονικά όργανα

14.08

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

14.09

Λοιπός εξοπλισμός

14

υπολογιστές

και

ηλεκτρονικά

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0,00

15.11

Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριακών εγκαταστάσεων

860.502,05

648.498,39

0,00

1.509.000,44

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.509.000,44

15.17

Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

22.212.020,05

19.202.390,28

0,00

41.414.410,33

-

0,00

0,00

0,00

0,00

41.414.410,33

23.072.522,10

19.850.888,67

0,00

42.923.410,77

0,00

0,00

0,00

0,00

42.923.410,77

101.300,00

3.565,50

0,00

104.865,50

21.299,98

0,00

24.071,31

45.371,29

59.494,21

101.300,00

3.565,50

0,00

104.865,50

0,00

21.299,98

0,00

24.071,31

45.371,29

59.494,21

82.192.546,85

19.899.158,20

0,00

102.091.705,05

0,00

10.166.798,62

0,00

670.520,68

10.837.319,30

91.254.385,75

15

16.17
16

ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤ.ΚΤΗΣΗΣ

Έξοδα αναδιοργανώσεως
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.& ΕΞ. ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ.

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

16.99.17
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(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 στην
παρ.4(β).
(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.
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.
Δεν υπάρχουν.
(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.
Ανάλυση & Αποτίμηση Τίτλων Πάγιας Επένδυσης

1

ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

60.000,00

60.000,00

Αξία
Αποτίμησης
0,00

2

Ν.Ε.Δ.Υ.

20.000,00

390,22

19.609,78

80.000,00

60.390,22

19.609,78

Α/Α

Επωνυμία

Ποσοστό
Συμμετοχής

Σύνολο:

Αξία κτήσης

Προβλέψεις

- Η αποτίμηση των ανωτέρω τίτλων παγίας επένδυσης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.2.2.112 του ΠΔ 315/1999 στην κατ’είδος τρέχουσα τιμή τους.
- Χρεόγραφα δεν υπάρχουν
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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 αποθέματα. Όλα τα αγορασθέντα, κυρίως, υλικά θεωρείται κατά πάγια
τακτική ότι την 31.12 έχουν αναλωθεί.
6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού
"Λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Δεν υπάρχουν «Λοιπές προβλέψεις».
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας, 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 υποχρεώσεις της Περιφέρειας, από δάνεια για τα οποία η προθεσμία εξοφλήσεως
τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού,
ανέρχονται στο ποσό των 3.537.631,04 ευρώ.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό της Περιφέρειας, 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.
7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Αρθρο 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.
-

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : 635.566,05 ευρώ
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Τα οποία αφορούν:

1
2

Επιχορήγηση διατροφικού επιδόματος για
12/2012
Έσοδα από ΚΑΠ 2012

635.566,05

-

408.768,00
226.798,05

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα : 1.418.089,51 ευρώ

Τα οποία αφορούν:

1
2
3
4
5

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
9.322,42
Παροχές σε τρίτους (μισθώματα)
53.034,49
Φόρους – Τέλη (χαρτόσημο)
17.063,28
Διάφορα
Έξοδα
(κυρίως
μεταφορά
μαθητών)
1.278.010,32
Παροχές – Επιχορηγήσεις (επιδόματα)
60.659,00
1.418.089,51
8. 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 της Περιφέρειας. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν
9. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της Περιφέρειας, 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.
10. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που
καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως
για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις
προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά
για κάθε κατηγορία.
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Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα Αιρετών
Εργοδοτικές εισφορές επί των δαπανών Αιρετών
Σύνολο

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

162.032,65
92.877,07
254.909,72

(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.
11. 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.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 268
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
Μόνιμο προσωπικό
Αορίστου χρόνου
Ορισμένου χρόνου
Ειδικών θέσεων

125
48
89
6
268

(3) Ανάλυση αμοιβών:
Αποδοχές εργαζομένων-αιρετών
Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων-αιρετών
Δαπάνες επιμόρφωσης

Ευρώ
Ευρώ

1.705.098,16,
339.498,55
24.543,00

Σύνολο

Ευρώ

2.069.139,71

(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
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έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν
επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της Περιφέρειας.
(1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Ευρώ

5.040,81
5.040,81

- Επιστροφή μισθών

Ευρώ

6.181,30

- Επιστροφή εν γένει χρημάτων

Ευρώ

132.355,95

- Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων

Ευρώ

71.491,06

Σύνολο

Ευρώ

210.028,31

(2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

(3) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
- Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών
Ευρώ
1.642,00
Ευρώ
Σύνολο
1.642,00
12 : 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 της Περιφέρειας, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται
στις προηγούμενες παραγράφους.
Δεν υπάρχουν.
Πάτρα, 17/07/ 2018

Ο Περιφεριάρχης

Ο Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Εσωτερικής
Λειτουργίας
Κατσιφάρας
Απόστολος
ΑΔΤ: ΑΙ206444

Ο Συντάξας
Οικονομικός Σύμβουλος
ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΕ

Κόλλαρης
Κωνσταντίνος

Κρινήδης Ηλίας

Σμαράιδος Σπ.
Βασίλειος

ΑΔΤ: ΑΑ 307237

ΑΔΤ: Ν 096696

ΑΔΤ: ΑΖ219749 ΑΜΟΕΕ: 99649 Α΄ Τάξης
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Επίσης υποβάλλω συνημμένα τα ανωτέρω, υπογεγραμμένα, τα
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης .

οποία

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:
1. Την έγκριση της από 25-7-2018 Διαχειριστικής Έκθεσης χρήσης 2012 , όπως
αποτυπώνεται παραπάνω.
2. Την έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2012 και του προσαρτήματος του
Ισολογισμού της 31.12.2012 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του
άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999, όπως αποτυπώνεται παραπάνω.»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, έλαβε υπόψη
του και την υπ. αριθ. 1526/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
 Εγκρίνει την από 25-7-2018 Διαχειριστική Έκθεση χρήσης 2012 , όπως
αποτυπώνεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
κ.Παναγιώτη Μπράμου.
 Εγκρίνει τον Ισολογισμό Διαχειριστικής χρήσης 2012 και το προσάρτημα
του Ισολογισμού της 31.12.2012 βάσει των διατάξεων της παραγράφου
4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999, όπως αποτυπώνεται στην
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμου.
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Αντίσταση
Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Κολοβός Ιωάννης και
Κούστας Κωνσταντίνος και ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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