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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 2ης/2021 Ειδικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Αρ. Απόφασης 2/2021  

                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Έγκριση της Διαχειριστικής έκθεσης και 
του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 

2019, του Δήμου Χαλανδρίου 
 

Χαλάνδρι, σήμερα την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 

και ώρα 18:00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας 
τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr (ID τηλεδιάσκεψης 70050), το Δημοτικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’850/13-3-2020), ύστερα από την υπ΄ αρ. 18789/11-06-
2021 ειδική έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν 

από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί του κατωτέρω θέματος Η.Δ..  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη συμμετοχή δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών συμμετείχαν   

23 μέλη. 
 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΟΥΦΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ, 
ΕΥΤΕΡΠΗ ΛΕΡΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΖΑΚΑ, ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΡΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΣΥΒΑΣ, 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΙΑ 
ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

 
Μ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ - ΠΙΣΙΜΙΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΑΚΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ 

ΧΡΙΣΤΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΖΑΝΗ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΠΙΕΡΗΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα. 
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Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Κιάκος, Α. 
Τσιαμπάς, Γ. Θέος, Π. Βάσιος και Α. Κορναράκη. 

  
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 

 
Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης κ. Ε. Νταβία και οι ορκωτοί λογιστές Ε. Πετεινός και Α. Μανιάτης. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, με 

τηλεδιάσκεψη, συμμετέχουσας της συντονίστριας και υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του 1ου και μοναδικού 

θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. 19343/16-06-2021 εισήγηση από το Τμήμα Λογιστηρίου της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Με την αριθμ. 385/2021 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει προς το Δημοτικό 
συμβούλιο τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το προσάρτημα της χρήσης Ο.Ε. 
2019, μαζί με την ακόλουθη Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 

3463/06(Δ.Κ.Κ.). 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν, η χρήση 2019 ήταν η 19η από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος 
βάσει του οποίου παρακολουθείται από το Δήμο η πορεία των οικονομικών στοιχείων του. 

 
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των                 
€ 25.402.359,59. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού                       
€ 1.659.005,88, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού € 1.923.525,54 και τα έσοδα από 
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 702.875,10, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και 

ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 29.687.766,11. 
  

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
  
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής  

    
72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-

πρόστιμα-προσαυξήσεις 

 

€ 2.476.858,49 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα « 12.583.762,28 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « 9.895.773,43 
75 Έσοδα από  παρεπόμενες ασχολίες « 101.507,90 
76 Έσοδα κεφαλαίων   « 344.457,49 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 1.659.005,88 
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων «    1.923.525,54 

84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 
χρήσεων 

«          
702.875,10 

 Σύνολο € 29.687.766,11 
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4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 26.398.878,57 και 
αφαιρουμένων των αναλογουσών αποσβέσεων ποσού € 2.827.069,95 στο ποσό των            

€ 23.571.808,62. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 4.289.691,44, τα 

έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 6.431,80, και τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 335.295,92.  
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών 

και προβλέψεων εκμετάλλευσης ανήλθε στο ποσό των € 31.030.297,73. 
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού € 29.687.766,11 μείον 

τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού € 31.733.496,00 αποτελεί το έλλειμμα της 
χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε  € 2.045.729,89. 
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2019 ανήλθε στο ποσό των                        

€ 50.864.682,85 ενώ οι πληρωμές του Δήμου του έτους 2019 στο ποσό των                      
€ 38.491.456,24.  

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής  
25 Μεταβολές Αποθεμάτων € 23.773,28 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού « 16.207.970,81 
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων 

και τρίτων 

 

« 1.522.531,47 
62 Παροχές τρίτων « 4.254.180,22 
63 Φόροι - Τέλη  « 48.756,78 

64 Διάφορα έξοδα « 4.736.396,44 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 335.295,92 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες 
στο λειτουργικό κόστος 

 
« 3.137.354,10 

67 Παροχές χορηγίες « 564.531,73 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως « 199.506,98 
81.02 Έκτακτες ζημίες « 2,74 

81.00 
82.00 
83.00     

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                             
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

« 
   
« 

   
« 

                        
             8.742,98 
                  

         545.477,05 
                 

         148.975,50 
                           

 Σύνολο €   31.733.496,00 

 
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσό των € 109.547.449,29 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού                       

€ 69.272.754,24, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 40.274.695,05 ενώ 
τα έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των € 4.213.861,36 και αφαιρουμένων των 
αποσβέσεων ποσού € 3.593.934,93 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των           

€ 619.926,43. 
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7. ΔΑΝΕΙΑ  

  

Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται την 31.12.2019 
στο ποσό των € 4.531.735,79. 

 
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Δήμου ανέρχεται την 31.12.2019 στο ποσό 
των € 20.863.639,25 και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου 

ανέρχεται στο ποσό των € 3.137.620,68. 
 

Διενεργήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος των ορκωτών λογιστών με το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο και επισυνάφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 163 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης με την 
οποία να εγκρίνει τη Διαχειριστική Έκθεση Δήμου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2019 με τον 

υποβαλλόμενο Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Γενικής Εκμετάλλευσης και το 
Προσάρτημα του Ισολογισμού σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και 
αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει  

 
 
Κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας: 

Με δεκατρείς (13) ψήφους ΥΠΕΡ των κ.κ. Γ. Λυμπεράτου, Ε. Χριστούλη, Κ. Γερολυμάτου, 
Σ. Γκάκα, Δ. Χριστουλάκη, Ε. Κατούφα, Ι. Αθανασάτου, Α. Αλεβίζου, Ε. Λέρτα, Κ. Ευθυμίου, Β. 

Βαζάκα, Χ. Μαυρουδή και Δ. Λέρτα,  
Με δεκαπέντε (15) ψήφους ΚΑΤΑ των κ.κ. Γ. Κουράση, Κ. Αγγελή, Χ. Κιάκου, Α. Τσιαμπά, 
Μ. Κόσσυβα, Θ, Αλεξανδρή, Ε. Κρανίδη, Γ. Θέου, Ι. Αντωνιάδη, Κ. Καρατζά, Δ. Λάμπρου, Α. 

Οικονόμου, Γ. Θωμά, Π. Βάσιου και Α. Κορναράκη,  
 

την έγκριση της Διαχειριστικής Έκθεσης και του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του 
Δήμου Χαλανδρίου, ως κατωτέρω: 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που 
ακολουθούν, η χρήση 2019 ήταν η 19η από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος 
βάσει του οποίου παρακολουθείται από το Δήμο η πορεία των οικονομικών στοιχείων του. 

 
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των                 

€ 25.402.359,59. 
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Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού                       
€ 1.659.005,88, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού € 1.923.525,54 και τα έσοδα από 

προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 702.875,10, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και 
ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 29.687.766,11. 

  
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής  

    

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-
πρόστιμα-προσαυξήσεις 

 
€ 2.476.858,49 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα « 12.583.762,28 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « 9.895.773,43 
75 Έσοδα από  παρεπόμενες ασχολίες « 101.507,90 

76 Έσοδα κεφαλαίων   « 344.457,49 
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 1.659.005,88 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων «    1.923.525,54 
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 

χρήσεων 
«          

702.875,10 

 Σύνολο € 29.687.766,11 

 
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 26.398.878,57 και 
αφαιρουμένων των αναλογουσών αποσβέσεων ποσού € 2.827.069,95 στο ποσό των            

€ 23.571.808,62. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 4.289.691,44, τα 

έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 6.431,80, και τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 335.295,92.  
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών 

και προβλέψεων εκμετάλλευσης ανήλθε στο ποσό των € 31.030.297,73. 
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού € 29.687.766,11 μείον 

τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού € 31.733.496,00 αποτελεί το έλλειμμα της 
χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε  € 2.045.729,89. 
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2019 ανήλθε στο ποσό των                        

€ 50.864.682,85 ενώ οι πληρωμές του Δήμου του έτους 2019 στο ποσό των                      
€ 38.491.456,24.  

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής  
25 Μεταβολές Αποθεμάτων € 23.773,28 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού « 16.207.970,81 
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων 

και τρίτων 

 

« 1.522.531,47 
62 Παροχές τρίτων « 4.254.180,22 
63 Φόροι - Τέλη  « 48.756,78 

64 Διάφορα έξοδα « 4.736.396,44 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 335.295,92 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες 
στο λειτουργικό κόστος 

 
« 3.137.354,10 

67 Παροχές χορηγίες « 564.531,73 
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68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως « 199.506,98 
81.02 Έκτακτες ζημίες « 2,74 

81.00 
82.00 

83.00     

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                             

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

« 
   

« 
   

« 

                        
             8.742,98 

                  
         545.477,05 

                 
         148.975,50 
                           

 Σύνολο €   31.733.496,00 

 
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσό των € 109.547.449,29 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού                       

€ 69.272.754,24, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 40.274.695,05 ενώ 
τα έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των € 4.213.861,36 και αφαιρουμένων των 

αποσβέσεων ποσού € 3.593.934,93 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των           
€ 619.926,43. 
 

7. ΔΑΝΕΙΑ  
  

Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται την 31.12.2019 
στο ποσό των € 4.531.735,79. 
 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Δήμου ανέρχεται την 31.12.2019 στο ποσό 
των € 20.863.639,25 και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου 
ανέρχεται στο ποσό των € 3.137.620,68. 

 
Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 
ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» 

 

 
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, 
η 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. 
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(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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση 
των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού 

διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και 
οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν 
τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη 

αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν 
στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και 
των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.  

 
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της 

τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  είναι προσαυξημένη με την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 
 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων 
στοιχείων.  

 
(3) Οι συμμετοχές του Δήμου αποτιμήθηκαν στην εσωτερική τους λογιστική αξία. 
 

(4) Χρεόγραφα 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. 
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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.  

(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. 

  
- Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, στο τέλος του παρόντος, με τις πληροφορίες που 

απαιτεί η διάταξη. 

- Για τις διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων βλ. παρακάτω παράγ. 4(α). 

 

(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 

(4) «λοιπά έξοδα 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. 

  
Αναφορικά με το κονδύλι «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως», οι προσθήκες της χρήσης 2019 

συνολικού ύψους € 178.907,44 αφορούν κατά € 79.029,90 λογισμικά προγράμματα και κατά 
€ 99.877,54 το κόστος τεχνικών μελετών.  

 

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. 
 

Ο Δήμος συμμετέχει σε δύο (2) Ανώνυμες Εταιρείες και σε μία (1) Δημοτική Επιχείρηση ως 
εξής: 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

% 

ΣΥΜ/Χ
ΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
31.12.2019 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

ΦΛΥΑ Α.Ε. 100% 667.500,00 444.360,13 -223.139,87 

 
Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. 

Α.Ε. 

 
2,39% 

 
   21.900,00 

 
         0,00 

 
-21.900,00 

 

Δ.Ε.Π.Α.Χ.              
(σε 

εκκαθάριση) 

100%  176.082,17                  
          0,00 

  -176.082,17 

  865.482,17 444.360,13      -421.122,04 

(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. 
 

- Ως ο ανωτέρω πίνακας. 
 

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 συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Κεφάλαιο του Δήμου στις 31.12.2019 ποσού € 23.212.088,11 προέκυψε σύμφωνα με την 
παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 7 του ΠΔ. 315/99 από τη διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των 
στοιχείων του Ενεργητικού και της συνολικής αξίας των υποχρεώσεων όπως αυτά προέκυψαν 

κατά την απογραφή ενάρξεως του Δήμου, η οποία διενεργήθηκε την 31/12/2000 καθώς και 
από τις μετέπειτα μεταβολές στις εξής χρήσεις: Α) στη χρήση 2010 αυξήθηκε κατά € 19.890,00 

προκειμένου ο Δήμος να απεικονίσει το ορθό ποσό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της 
Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Β)  στη χρήση 2013 αυξήθηκε: α) κατά το ποσό των € 4.222.145,84 που αφορά σε 
μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και β) με 

συνολικό ποσό € 1.513.024,18 το οποίο προήλθε από την καθαρή θέση των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ», «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» και «Ο.Κ.Π.Α.» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                            ΠΟΣΟ 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ                                     90.575,27 

ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ                              -15.202,95 
ΟΚΠΑ                                        1.437.651,86 

ΣΥΝΟΛΟ                                  1.513.024,18 
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Γ) Στη χρήση 2014 το Κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά € 1.615.530,55 που αφορά α) κατά 
το ποσό των € 1.594.238,46 σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις για την εξόφληση 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και β) κατά το ποσό των € 21.292,09 που είναι το άθροισμα  
των τακτοποιήσεων στη χρήση 2014 του Κεφαλαίου του Δήμου με βάση την οριστική καθαρή 

θέση των 3 ανωτέρω αναφερομένων Νομικών προσώπων. (€ 2.059,30, € 302,60 και € 
18.930,19 αντίστοιχα). Επίσης στη χρήση 2014 το Κεφάλαιο του Δήμου μειώθηκε κατά το 

ποσό των € 553.834,09 που αφορά επιστροφή επιχορηγήσεων που είχαν ληφθεί για την 
εξόφληση υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στη χρήση 
2012 και 2013. Η επιστροφή θα γίνεται με παρακράτηση από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 

259 και 260 του Ν. 3852/2010 αποδιδόμενους στο Δήμο πόρους, από το 2015 έως το 2020 
ισόποσα ανά έτος. 

Στη χρήση 2019 δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο κεφάλαιο του Δήμου. 
 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

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

 
Το κονδύλι «Λοιπές προβλέψεις» αφορά: α) πρόβλεψη ποσού € 1.222.886,05 που αφορά  
πιθανή καταβολή αποζημιώσεων από την έκβαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και β) 

πρόβλεψη ποσού € 80.264,15 για έκτακτους κινδύνους. 
 

(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 υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία τους είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, αφορούν σε δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων και ανέρχονται στο ποσό των € 1.959.572,58. 
 

(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 συντρέχει τέτοια περίπτωση 
 

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. 
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Το κονδύλι «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» ποσού € 2.405.601,05 αναλύεται ως εξής: 
 

- Έσοδα από Δημοτικούς Φόρους - Τέλη εισπραττόμενα μέσω 
εκκαθαρίσεων ΔΕΗ και λοιπών παρόχων Νοεμβρίου - 

Δεκεμβρίου 2019 

 
€ 

2.055.423,83 
- Επιχορηγήσεις  2019    

« 5.851,52 
- Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2019    

«           344.325,70 

  2.405.601,05 

 
Το κονδύλι «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ποσού € 1.260.928,08 που εξοφλήθηκε στο 2020, 

αναλύεται ως εξής:  
 

- Έξοδα για δαπάνες ηλεκτροδότησης και προμήθειες ΔΕΗ και 

λοιπών παρόχων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 

 

€ 

 

318.693,91 
- Δ τρίμηνο ΕΣΔΝΑ 2019 « 702.270,74 

- Έξοδα χρήσης δουλευμένα (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) 
πληρωτέα στην επ. χρήση 

« 
73.250,96 

- Αμοιβές νυχτερινών, υπερωρίων, Κυριακών μονίμων & με συμβ. 

αορίστου χρόνου εργαζομένων και αποζημίωση κληρονόμων. 

 

166.712,47 

Σύνολο € 1.260.928,08 

 
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 απεικονίζονται: 
 

α) Στο κονδύλι «Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού», το υπόλοιπο του 

πρωτοβάθμιου λογαριασμού 02 ποσού € 132.106.955,15 που είναι το άθροισμα των 
υπολοίπων των δευτεροβάθμιων του: α) 02.00 προϋπολογισμός εξόδων € 81.242.272,30 

(ποσό αρχικού προϋπολογισμού εξόδων χωρίς τις αναμορφώσεις) β) 02.31 απολογισμός 
εξόδων (πραγματοποιθέντα έξοδα) € 38.491.456,24 και 02.40 πλεόνασμα απολογισμού           
€ 12.373.226,61 και στο κονδύλι «Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» το υπόλοιπο 

του πρωτοβαθμίου λογαριασμού 06 ποσού € 132.106.955,15 που είναι το άθροισμα των 
υπολοίπων των δευτεροβαθμίων του: α) 06.00 προϋπολογισμός εσόδων (ποσό αρχικού 

προϋπολογισμού εξόδων χωρίς τις αναμορφώσεις) € 81.242.272,30 και β) 06.31 απολογισμός 
εσόδων (εισπραχθέντα έσοδα) € 50.864.682,85.   

 
 
 

 
 

 

ΑΔΑ: 9ΘΒ1ΩΗΔ-ΧΕΣ



 

 

 

 

12 

β) Στα κονδύλια «Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών και 
απαιτήσεων αμφοτεροβαρών συμβάσεων» και «Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων 
εμπράγματων ασφαλειών και απαιτήσεων αμφοτεροβαρών συμβάσεων», το υπόλοιπο της 

ομάδας 03 ποσού € 432.233,22 και το υπόλοιπο της ομάδας 07 του αντίστοιχου 
συλλειτουργούντα λογαριασμού ποσού € 432.233,22 όπου παρακολουθούνται εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης και εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς.  

 
γ) Στα κονδύλια «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» και «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών 
στοιχείων», το υπόλοιπο της ομάδας 01 ποσού € 72.560,00 και το υπόλοιπο της ομάδας 05 του 

αντίστοιχου συλλειτουργούντα λογαριασμού ποσού € 72.560,00 όπου παρακολουθούνται 
αντικείμενα τρίτων προς φύλαξη. 

 
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. 
 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ       

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη 
χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, 
καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των 

παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

- Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου & 

Αντιδημάρχων κλπ 

€ 149.620,87 

(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.  
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(1) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

-Μόνιμο προσωπικό 246 
-Με σύμβαση αορίστου χρόνου 237 

-Με σύμβαση Ι.Δ. ορισμένου 
χρόνου 

-Μισθώσεις έργου 

261 

  19   

- Πρακτική άσκηση    3  

  Σύνολο 766 

  

(2) Ανάλυση αμοιβών και εξόδων προσωπικού: 
 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων € 5.089.000,23 

 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

« 
4.452.115,79 

 Αποδοχές  υπαλλήλων ειδικών θέσεων « 69.590,64 
 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση 

εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, 

ωρομισθίων κ.λ.π.) 

 
« 

2.892.167,17 
 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων  « 3.441.817,03 

 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού « 251.460,50 
 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης προσωπικού 
 

« 11.819,45 

 Σύνολο € 16.207.970,81 

(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. 
           
  (1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  

                                   
- Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων   

  στοιχείων 

€ 

1.543.134,74 
- Αναλογούσες στην χρήση επιχ/σεις δωρεών 
παγίων στοιχείων 

« 
56.291,47 

- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα (επιστροφές 
ως αχρεωστήτως  καταβληθέντων, κλπ) 

« 
59.579,67 

Σύνολο € 1.659.005,88 
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(2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                           

   

- Τακτικά και έκτακτα έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευματιών προηγούμενων χρήσεων  

 
€ 213.536,42 

- Φόροι & Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  € 839.951,26 
- Τέλος Ακίνητης περιουσίας € 229.651,31 

- Έσοδα σχετικά με το Νεκροταφείο € 23.709,80 
- Έσοδα από εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου 
πόλεως 

€ 
107.303,68 

- Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης & ανακριβούς 
δήλωσης ΤΑΠ  ΔΤ, ΔΦ. 

€ 
246.177,32 

- Έσοδα από παραγραφή υποχρεώσεων € 97.642,25 
- Μισθώματα από αστικά ακίνητα € 20.536,00 
- Έσοδα από επιχορήγηση ΕΣΠΑ € 54.019,77 

-  Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 90.997,73 

-    Σύνολο € 1.923.525,54 

   

 

       (3) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  
-Τόκοι υπερημερίας  € 2.219,94 
-Διάφορα έκτακτα έξοδα € 6.523,04 

Σύνολο € 8.742,98 

 
             (4) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  

- Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων € 505.999,40 

- Διάφορα έξοδα προηγούμενων  χρήσεων € 39.477,65 

  Σύνολο € 545.477,05 

 

 
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. 

 
Χαλάνδρι, 08/06/2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

  

 
 

 
 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) 
ΡΟΥΣΣΟΣ 

ΑΔΤ Π319799 

  ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΑΔΤ ΑΑ104445 

Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ  

0008214 / Α’ Τάξη  

   

Συνημμένα: ένας (1) πίνακας 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη

Μέχρι 

31/12/2018

Αυξήσεις Μειώσεις Σύνολο 2019  Αξία  31/12/2019  Αξία  31/12/2018

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ 16.059.419,74 1.408.383,09 0,00 17.467.802,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17.467.802,83 16.059.419,74

10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 16.059.419,74 1.408.383,09 0,00 17.467.802,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17.467.802,83 16.059.419,74

11 ΚΤΙΡΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 32.003.509,21 317.695,30 0,01 32.321.204,50 18.963.764,59 1.009.404,27 0,00 19.973.168,86 12.348.035,64 13.039.744,62

11.00 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων 7.809.272,97 31.496,00 0,00 7.840.768,97 2.987.110,84 299.996,44 0,00 3.287.107,28 4.553.661,69 4.822.162,13

11.02 Λοιπά τεχνικά έργα 17.178.008,01 286.199,30 0,01 17.464.207,30 11.823.876,50 437.956,36 0,00 12.261.832,86 5.202.374,44 5.354.131,51

11.03

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις 

γηπέδων 64.265,46 0,00 0,00 64.265,46 63.149,81 616,09 0,00 63.765,90 499,56 1.115,65

11.07

Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα 

τρίτων 6.951.962,77 0,00 0,00 6.951.962,77 4.089.627,44 270.835,38 0,00 4.360.462,82 2.591.499,95 2.862.335,33

12

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & 

ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 884.836,80 95.689,00 0,00 980.525,80 454.472,48 59.686,48 0,00 514.158,96 466.366,84 430.364,32

12.00 Μηχανήματα 735.543,07 73.445,20 0,00 808.988,27 314.801,12 57.433,99 372.235,11 436.753,16 420.741,95

12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 0,01 20.670,80 0,00 20.670,81 0,00 663,09 0,00 663,09 20.007,72 0,01

12.02 Φορητά μηχανήματα 73.240,98 0,00 0,00 73.240,98 65.437,75 960,17 0,00 66.397,92 6.843,06 7.803,23

12.03 Εργαλεία 41.941,38 0,00 0,00 41.941,38 41.594,93 196,80 0,00 41.791,73 149,65 346,45

12.04 Καλούπια - ιδιοκατασκευές 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 2.205,00 360,00 0,00 2.565,00 1.035,00 1.395,00

12.05 Μηχανολογικά όργανα 55,42 1.573,00 0,00 1.628,42 55,40 52,43 0,00 107,83 1.520,59 0,02

12.06 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 30.452,94 0,00 0,00 30.452,94 30.375,31 20,00 0,00 30.395,31 57,63 77,63

12.08 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 3,00 0,00 0,00 3,00 2,97 0,00 0,00 2,97 0,03 0,03

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΣΑ 9.117.286,87 1.001.614,66 173.323,56 9.945.577,97 7.398.658,85 265.493,02 173.323,55 7.490.828,32 2.454.749,65 1.718.628,02

13.00 Αυτοκίνητα -λεωφορεία 1.894.989,00 0,00 164.143,80 1.730.845,20 1.162.809,89 39.977,04 164.143,80 1.038.643,13 692.202,07 732.179,11
13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 152.125,74 39.494,00 0,00 191.619,74 105.377,67 11.789,92 0,00 117.167,59 74.452,15 46.748,07
13.02 Αυτοκίνητα Φορτηγά ρυμούλκες 6.915.659,35 962.120,66 8.602,03 7.869.177,98 5.985.457,92 210.215,99 8.602,02 6.187.071,89 1.682.106,09 930.201,43
13.09 Λοιπά μέσα μεταφοράς 154.512,78 0,00 577,73 153.935,05 145.013,37 3.510,07 577,73 147.945,71 5.989,34 9.499,41

14 ΕΠΙΠΛΑ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.882.326,96 351.942,73 2,85 6.234.266,84 5.129.499,83 544.273,26 2.066,04 5.671.707,05 562.559,79 752.827,13

14.00 Επιπλα 514.778,86 32.198,46 0,72 546.976,60 481.680,28 52.743,91 0,00 534.424,19 12.552,41 33.098,58
14.01 Σκεύη 206.316,86 54.350,44 1,09 260.666,21 174.864,64 39.683,38 488,30 214.059,72 46.606,49 31.452,22

14.02 Μηχανές γραφείου 125.930,19 19.376,24 0,02 145.306,41 109.560,54 3.777,29 0,00 113.337,83 31.968,58 16.369,65

14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 868.461,43 33.057,03 0,32 901.518,14 797.922,80 50.948,41 0,00 848.871,21 52.646,93 70.538,63

14.04 Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς 2.204.754,01 24.006,40 0,00 2.228.760,41 1.974.917,54 236.374,68 277,74 2.211.014,48 17.745,93 229.836,47

14.05 Επιστημονικά όργανα 7.168,04 0,00 0,00 7.168,04 7.167,50 0,00 0,00 7.167,50 0,54 0,54

14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385.394,42 1.252,97 0,16 386.647,23 373.249,41 4.382,35 0,00 377.631,76 9.015,47 12.145,01

14.09 Λοιπός εξοπλισμός 1.417.151,22 172.821,19 0,54 1.589.971,87 1.206.755,67 156.363,24 1.300,00 1.361.818,91 228.152,96 210.395,55

14.13 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκτός εκμεταλλεύσεως 1.422,74 0,00 0,00 1.422,74 1.422,73 0,00 0,00 1.422,73 0,01 0,01

14.18

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών εκτός 

εκμετάλλευσης 379,54 0,00 0,00 379,54 379,49 0,00 0,00 379,49 0,05 0,05

14.19 Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 1.579,32 0,00 0,00 1.579,32 1.579,23 0,00 0,00 1.579,23 0,09 0,09

14.30

Έργα τέχνης-κειμήλια και λοιπά είδη μη 

υποκείμενα σε απόσβεση 148.572,00 0,00 0,00 148.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.572,00 148.572,00

14.98 Έργα Τέχνης 418,33 14.880,00 0,00 15.298,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.298,33 418,33
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ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.517.496,28 2.090.322,75 641.300,19 2.966.518,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.966.518,84 1.517.496,28

15.11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά 1.200.337,17 1.436.274,42 245.371,31 2.391.240,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391.240,28 1.200.337,17

15.14 Έπιπλα και Σκεύη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.17

Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (Μόνιμων) 

εγκατ. 79.962,71 309.841,12 212.211,34 177.592,49 0,00 0,00 0,00 0,00 177.592,49 79.962,71

15.20

Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές 

Εργασίες 237.196,40 344.207,21 183.717,54 397.686,07 0,00 0,00 0,00 0,00 397.686,07 237.196,40

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη

Μέχρι 

31/12/2018
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ΠΑΓΙΕΣ(ΜΟΝΙΜΕΣ) ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 39.289.710,42 341.842,09 0,00 39.631.552,51 34.510.699,53 1.112.191,52 0,00 35.622.891,05 4.008.661,46 4.779.010,89

17.00 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.583.034,95 0,00 0,00 1.583.034,95 1.491.877,39 10.433,19 0,00 1.502.310,58 80.724,37 91.157,56

17.11

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής 

χρήσεως 2.956.469,39 98.634,00 0,00 3.055.103,39 2.861.358,52 16.504,60 0,00 2.877.863,12 177.240,27 95.110,87

17.31 Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 19.857.097,62 159.368,09 0,00 20.016.465,71 17.681.330,69 518.588,70 0,00 18.199.919,39 1.816.546,32 2.175.766,93

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 4.615.023,51 0,00 0,00 4.615.023,51 4.183.899,12 135.095,75 0,00 4.318.994,87 296.028,64 431.124,39

17.71

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής 

χρήσεως 1.852.608,52 0,00 0,00 1.852.608,52 1.738.151,34 63.176,31 0,00 1.801.327,65 51.280,87 114.457,18

17.90

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 8.425.476,43 83.840,00 0,00 8.509.316,43 6.554.082,47 368.392,97 0,00 6.922.475,44 1.586.840,99 1.871.393,96

ΣΥΝΟΛΟ 104.754.586,28 5.607.489,62 814.626,61 109.547.449,29 66.457.095,28 2.991.048,55 175.389,59 69.272.754,24 40.274.695,05 38.297.491,00

16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 4.034.953,92 178.907,44 0,00 4.213.861,36 3.445.563,34 148.371,59 0,00 3.593.934,93 619.926,43 589.390,58

16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 10.989,86 0,00 0,00 10.989,86 10.989,85 0,00 0,00 10.989,85 0,01 0,01

16.17 Eξοδα αναδιοργανωσης 1.538.001,92 79.029,90 0,00 1.617.031,82 1.458.297,25 52.994,07 0,00 1.511.291,32 105.740,50 79.704,67

16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 2.485.962,14 99.877,54 0,00 2.585.839,68 1.976.276,24 95.377,52 0,00 2.071.653,76 514.185,92 509.685,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 108.789.540,20 5.786.397,06 814.626,61 113.761.310,65 69.902.658,62 3.139.420,14 175.389,59 72.866.689,17 40.894.621,48 38.886.881,58

Αυξήσεις Μειώσεις Αξία κτήσεως 

31/12/2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΛογαριασμοί Αξία κτήσεως  

31/12/2018

Αυξήσεις Μειώσεις Αξία κτήσεως 

31/12/2019

Λογαριασμοί Αξία κτήσεως  

31/12/2018
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2021. 
 

Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

            Χαλάνδρι, 18/06/2021 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, Σ. ΓΚΑΚΑΣ, Κ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, 
Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ, Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ, Ι. 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ, Ε. ΛΕΡΤΑ, Κ. 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Β. ΒΑΖΑΚΑ, Χ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, Δ. 
ΛΕΡΤΑΣ, Γ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ, Κ. ΑΓΓΕΛΗΣ, Χ. 

ΚΙΑΚΟΣ, Α. ΤΣΙΑΜΠΑΣ, Μ. ΚΟΣΣΥΒΑΣ, Θ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ε. ΚΡΑΝΙΔΗΣ, Γ. ΘΕΟΣ, Ι. 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Κ. ΚΑΡΑΤΖΑ, Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΘΩΜΑΣ, Π. ΒΑΣΙΟΣ, Α. 
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
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