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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8ης Ειδικής/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  9/2017  

            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση της ∆ιαχειριστικής έκθεσης και 
του Ισολογισµού Οικονοµικού Έτους 
2016, του ∆ήµου Χαλανδρίου 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 13η του 
µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε 
σε Ειδική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 45946/8-12-2017 
έγγραφη ειδική πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέµατος Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 26. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
  
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου και µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Λαδόπουλος, Μ. Ανδριανάκης και Γ. Θωµάς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
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Κληθέντες παρίστανται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος, η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Ειρήνη Νταβία, η υπάλληλος του Τµήµατος Λογιστηρίου κ. Μαρία 
∆ηµητρίου και ο ορκωτός λογιστής ΣΟΛ κ. Ευάγγελος Πετεινός. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης, παρουσία 
της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας 
Ηλιακοπούλου και επί του 1ου και µοναδικού θέµατος της ηµερησίας διάταξης έδωσε τον 
λόγο στον ορκωτό λογιστή ΣΟΛ κ. Ευάγγελο Πετεινό ο οποίος ανέγνωσε τη διαχειριστική 
έκθεση του ∆ήµου Ο.Ε. 2016. 
 
Εν συνεχεία η Πρόεδρος αναφερόµενη στην υπ’ αριθµ.45937/8-12-17 εισήγηση του Τµήµατος 
του Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είπε τα εξής: 

Με την υπ’ αριθµ. 914/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καταρτίστηκε η ακόλουθη 
Έκθεση ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3463/06(∆.Κ.Κ.). 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το 2016 συνεχίστηκε η θετική πορεία του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα πλεονασµατικό κατά το ποσό  
των € 1.842.176,10. 

Κατά το 2016 συνεχίστηκε απρόσκοπτα η εξόφληση των υποχρεώσεων του ∆ήµου, καθώς και η 
επίτευξη πλεονάσµατος στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 
25.922.929,44. 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 
1.948.841,40, τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 1.079.497,21 και τα έσοδα από 
προβλέψεις προηγ.χρήσεων 26.059,08,  τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και 
ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 28.977.327,13. 
  

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής  
 

    
72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-

πρόστιµα-προσαυξήσεις 
 
€ 2.664.707,17 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα « 12.627.268,97 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « 10.135.105,73 
75 Έσοδα από  παρεπόµενες ασχολίες « 147.354,69 
76 Έσοδα κεφαλαίων   « 348.492,88 
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 1.948.841,40 
82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων « 1.079.497,21 
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων «          

26.059,08 
 Σύνολο €   

28.977.327,13 

 
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 21.610.639,41 και 
αφαιρουµένων των αναλογουσών αποσβέσεων ποσού € 3.124.230,38 στο ποσό των € 
18.486.409,03. 
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Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των € 4.028.376,70, τα έξοδα 
λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 6.853,18, τα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 408.033,42.  
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων, χρηµατοοικονοµικών 
και προβλέψεων εκµετάλλευσης ανήλθε στο ποσό των € 26.053.902,71. 

Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού €  28.977.327,13 µείον 
τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού € 27.135.151,03 αποτελεί το πλεόνασµα της 
χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε  € 1.842.176,10. 

Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2016 ανήλθε στο ποσό των € 
50.177.293,80 ενώ οι πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2016 στο ποσό των € 
32.749.210,22.  

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής  
 

25 Μεταβολές Αποθεµάτων € -67.811,59 
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού « 12.912.164,52 
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων 

και τρίτων 
 
« 1.226.334,14 

62 Παροχές τρίτων « 3.911.455,73 
63 Φόροι - Τέλη  « 56.510,65 
64 ∆ιάφορα έξοδα « 3.504.134,98 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 408.033,42 
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες 

στο λειτουργικό κόστος 
 
« 3.499.108,42 

67 Παροχές χορηγίες « 459.070,36 
68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως « 144.902,08 
81.00 
81.02 
82.00 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
Έκτακτες ζηµιές 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων                            

« 
    « 
    « 

               
113,86 
                   
0,02 
        
107.522,84                

83.00 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνου « 973.611,60 
 Σύνολο € 27.135.151,03 

 

 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσό των € 99.871.336,30 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 
60.199.058,84, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 39.672.277,46 ενώ τα 
έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των € 3.930.304,46 και αφαιρουµένων των 
αποσβέσεων ποσού € 3.161.068,25 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 
769.236,21. 
 

7. ∆ΑΝΕΙΑ  
  
Τα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ανέρχονται την 
31.12.2016 στο ποσό των € 5.416.904,94. 
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8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ∆ήµου ανέρχεται την 31.12.2016 στο ποσό 
των € 20.601.194,19 και το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου 
ανέρχεται στο ποσό των € 2.951.626,18. 
 
Στα πλαίσια της γενικότερης ύφεσης συνεχίζεται η προσπάθεια ορθής διαχείρισης των πόρων 
αυτών ώστε να µη δηµιουργούνται νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
∆ιενεργήθηκε ο προβλεπόµενος έλεγχος των ορκωτών λογιστών µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ελέγχου το οποίο και επισυνάφθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.163 του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων. 
Η υπηρεσία ζητά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης µε την οποία εγκρίνει τη 
∆ιαχειριστική Έκθεση ∆ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2016 µε τον υποβαλλόµενο Ισολογισµό, 
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, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
την έγκριση της ∆ιαχειριστικής Έκθεσης ∆ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2016 µε τον υποβαλλόµενο 
Ισολογισµό, της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Γενικής Εκµετάλλευσης και του Προσαρτήµατος 
του Ισολογισµού ως κατωτέρω: 

 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 
25.922.929,44. 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 
1.948.841,40, τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 1.079.497,21 και τα έσοδα από 
προβλέψεις προηγ.χρήσεων 26.059,08,  τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και 
ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 28.977.327,13. 
  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής  
 

    
72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-

πρόστιµα-προσαυξήσεις 
 
€ 2.664.707,17 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα « 12.627.268,97 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « 10.135.105,73 
75 Έσοδα από  παρεπόµενες ασχολίες « 147.354,69 
76 Έσοδα κεφαλαίων   « 348.492,88 
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 1.948.841,40 
82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων « 1.079.497,21 
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων «          

26.059,08 
 Σύνολο €   

28.977.327,13 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 21.610.639,41 και 
αφαιρουµένων των αναλογουσών αποσβέσεων ποσού € 3.124.230,38 στο ποσό των € 
18.486.409,03. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των € 4.028.376,70, τα έξοδα 
λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 6.853,18, τα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 408.033,42.  
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων, χρηµατοοικονοµικών 
και προβλέψεων εκµετάλλευσης ανήλθε στο ποσό των € 26.053.902,71. 

Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού €  28.977.327,13 µείον 
τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού € 27.135.151,03 αποτελεί το πλεόνασµα της 
χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε  € 1.842.176,10. 

Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2016 ανήλθε στο ποσό των € 
50.177.293,80 ενώ οι πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2016 στο ποσό των € 
32.749.210,22.  

 
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής  
 

25 Μεταβολές Αποθεµάτων € -67.811,59 
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού « 12.912.164,52 
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων 

και τρίτων 
 
« 1.226.334,14 

62 Παροχές τρίτων « 3.911.455,73 
63 Φόροι - Τέλη  « 56.510,65 
64 ∆ιάφορα έξοδα « 3.504.134,98 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 408.033,42 
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες 

στο λειτουργικό κόστος 
 
« 3.499.108,42 

67 Παροχές χορηγίες « 459.070,36 
68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως « 144.902,08 
81.00 
81.02 
82.00 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
Έκτακτες ζηµιές 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων                            

« 
    « 
    « 

               
113,86 
                   
0,02 
        
107.522,84                

83.00 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνου « 973.611,60 
 Σύνολο € 27.135.151,03 

 

 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσό των € 99.871.336,30 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 
60.199.058,84, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 39.672.277,46 ενώ τα 
έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των € 3.930.304,46 και αφαιρουµένων των 
αποσβέσεων ποσού € 3.161.068,25 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 
769.236,21. 
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∆ΑΝΕΙΑ  
  
Τα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ανέρχονται την 
31.12.2016 στο ποσό των € 5.416.904,94. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ∆ήµου ανέρχεται την 31.12.2016 στο ποσό 
των € 20.601.194,19 και το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου 
ανέρχεται στο ποσό των € 2.951.626,18. 
 
Στα πλαίσια της γενικότερης ύφεσης συνεχίζεται η προσπάθεια ορθής διαχείρισης των πόρων 
αυτών ώστε να µη δηµιουργούνται νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές. 

 
 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.∆. 

315/29.12.1999) 

                                           ΤΟΥ «∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ» 

 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ 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. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συµπτυγµένων στοιχείων 
των κατηγοριών εκείνων του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς 
αριθµούς. Όταν ο ∆ήµος κάνει τέτοιες συµπτύξεις, είναι υποχρεωµένος να 
παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

 
∆εν 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. 

 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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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 ∆ήµου.  
 
(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) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως των ανωτέρω 
παγίων στοιχείων.  
 
(3)  Οι συµµετοχές του ∆ήµου 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. 
 
∆εν 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. 
 
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και δεν προέκυψαν 
συναλλαγµατικές διαφορές. 

 
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 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  
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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. 

  
- 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. 
  

∆εν 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 
2016 συνολικού ύψους € 341.108,60  αφορούν κατά € 158.853,44  λογισµικά 
προγράµµατα  κατά € 171.265,30  διάφορες µελέτες και κατά € 10.989,86 αµοιβή 
συµβολαιογράφου ο οποίος συνέταξε τα συµβόλαια για την αγορά του ακινήτου επί των 
οδών Ήβης και Τυµφρηστού. 

 
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 ∆ήµος συµµετέχει σε δύο (2) Ανώνυµες Εταιρείες και σε µία (1) ∆ηµοτική Επιχείρηση 
ως εξής: 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
% 

ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Σ 

31.12.2016 

 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 

ΦΛΥΑ Α.Ε. 100% 667.500,00 356.679,88 -310.820,12 
 

Ε.∆.Ε.Χ.Υ. Α.Ε. 
 

2,39% 
 

   21.900,00 
 

         0,00 
 

-21.900,00 
 

∆.Ε.Π.Α.Χ.             
(σε εκκαθάριση)

100%  176.082,17                 
0,00 

  -176.082,17 

  865.482,17 356.679,88      508.802,29  - 
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(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. 
 
 ∆εν 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 
 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το Κεφάλαιο του ∆ήµου στις 31.12.2016 ποσού  €  23.212.088,11 προέκυψε 
σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 7 του Π∆. 315/99 από την  διαφορά µεταξύ 
της συνολικής αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και της συνολικής αξίας των 
υποχρεώσεων όπως αυτά προέκυψαν κατά την απογραφή ενάρξεως του ∆ήµου, 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 ∆ήµος να 
απεικονίσει το ορθό ποσό της συµµετοχής του στο κεφάλαιο της Ε.∆.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.∆.∆. «ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ», «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» και «Ο.Κ.Π.Α.» σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα:  
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                          ΠΟΣΟ 
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ                                     90.575,27 
ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ                            -15.202,95 
ΟΚΠΑ                                         1.437.651,86 
ΣΥΝΟΛΟ                                   1.513.024,18 
 
Γ) Στη χρήση 2014 το Κεφάλαιο του ∆ήµου 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 ∆ήµου 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 ∆ήµου µειώθηκε κατά το ποσό των € 553.834,09 που αφορά επιστροφή 
επιχορηγήσεων που είχαν ληφθεί για την εξόφληση υποχρεώσεων προς την ΕΥ∆ΑΠ  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 ∆ήµο πόρους, από το 2015 έως το 2020 ισόποσα ανά έτος. 
 Στη χρήση 2016 δεν υπήρξε καµία µεταβολή στο κεφάλαιο του ∆ήµου. 
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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 € 1.404.105,68 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 ∆ήµου, 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 ∆ανείων και ανέρχονται στο ποσό των € 3.541.789,14 
 
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται 
στον ισολογισµό του ∆ήµου, 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. 

 
∆εν 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. 

 
Το κονδύλι «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» ποσού € 2.543.744,94  αναλύεται ως εξής: 

 
 
- Έσοδα από ∆ηµοτικούς Φόρους - Τέλη εισπραττόµενα µέσω 

εκκαθαρίσεων ∆ΕΗ και λοιπών παρόχων Νοεµβρίου - ∆εκεµβρίου 
2016 

 
€ 

2.206.515,51 
- Τέλος 0,5% και πρόστιµα παράβασης τέλους 0,5% « 13.580,82 
- Πρόστιµα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων « 41.305,48 
- Τόκοι καταθέσεων Β εξαµ 2015    « 113.462,05 
- Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων µε τραπεζοκαθίσµατα  « 110.686,87 
- Τέλη και δικαιώµατα σχετικά µε το νεκροταφείο « 19.731,16 
- Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες « 23.013,85 
- Έσοδα από ενοίκια, παραχωρήσεις « 15.449,20 

 Σύνολο € 2.543.744,94 

 
 

Το κονδύλι «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα» ποσού € 941.495,97, που εξοφλήθηκε στο 
2017, αναλύεται ως εξής:  

 
- Έξοδα για δαπάνες ηλεκτροδότησης και προµήθειες ∆ΕΗ και λοιπών 

παρόχων Νοεµβρίου - ∆εκεµβρίου 2016 
 
€ 

 
373.093,71 

-  ∆ τρίµηνο ΕΣ∆ΝΑ 2016 « 392.300,06 
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- Έξοδα χρήσης δουλευµένα (ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ,ΕΛΤΑ) πληρωτέα στην επ. 
χρήση 

« 
49.178,29 

- Νυκτερινά Κυριακές και υπερωρίες, µονίµων και µε σύµβ. αορίστου  126.923,91 
Σύνολο € 941.495,97 

 
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 ∆ήµου. 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 ∆ηµόσιου Λογιστικού», το υπόλοιπο του 
πρωτοβάθµιου λογαριασµού 02 ποσού € 103.402.118,69 που είναι το άθροισµα των 
υπολοίπων των δευτεροβάθµιων του: α) 02.00 προϋπολογισµός εξόδων € 
53.224.824,89 (ποσό αρχικού προϋπολογισµού εξόδων χωρίς τις αναµορφώσεις) β) 
02.31 απολογισµός εξόδων (πραγµατοποιηθέντα έξοδα)  € 32.749.210,22 και 02.40 
πλεόνασµα απολογισµού € 17.428.083,58  και στο κονδύλι  «Πιστωτικοί λογαριασµοί 
∆ηµόσιου Λογιστικού» το υπόλοιπο του πρωτοβαθµίου λογαριασµού 06 ποσού € 
103.402.118,69 που είναι το άθροισµα των υπολοίπων των δευτεροβαθµίων του: α) 
06.00 προϋπολογισµός εσόδων (ποσό αρχικού προϋπολογισµού εξόδων χωρίς τις 
αναµορφώσεις) € 53.224.824,89  και β) 06.31απολογισµός εσόδων (εισπραχθέντα 
έσοδα) € 50.177.293,80.   
 
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 € 622.522,07 και το υπόλοιπο της οµάδας 07 του αντίστοιχου 
συλλειτουργούντα λογαριασµού ποσού € 622.522,07 όπου παρακολουθούνται 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
συµµετοχής σε διαγωνισµούς.  
 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε µορφής εγγυήσεις του ∆ήµου, 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.  
 

∆εν υπάρχουν. 
 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ       

(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 
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για συντάξεις προς πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά 
καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  
 
- Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου & 
Αντιδηµάρχων κλπ 

€ 131.868,00 

(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.  
 

∆εν υπάρχουν. 
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυµένος κατά κατηγορίες, 
και οι αµοιβές - έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς - ηµεροµίσθια και  
κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές µε 
συντάξεις.  
  

(1) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

-Μόνιµο προσωπικό 
25
2 

-Με σύµβαση αορίστου 
χρόνου 

24
9 

-Με σύµβαση Ι.∆. ορισµένου 
χρόνου 
-Μισθώσεις έργου 

26
9  
 
22 

- Πρακτική άσκηση 1 

  Σύνολο 
79
3 

  
 

(2) Ανάλυση αµοιβών και εξόδων προσωπικού: 
 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων € 4.482.635,57 
 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου 
« 

3.785.586,56 
 Αποδοχές  υπαλλήλων ειδικών θέσεων « 75.931,50 
 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση 

εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων 
κ.λ.π.) 

 
« 

1.773.143,67 
 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και Κοινοτήτων  « 2.626.063,69 
 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού « 160.828,53 
 ∆απάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 

προσωπικού 
 

« 7.975,00 
 Σύνολο € 12.912.164,52 

(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. 
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∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα 
«έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και 
για τα «έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων», τα οποία εµφανίζονται στη 
χρήση του ισολογισµού, όταν επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του 
∆ήµου. 

 
            (1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                    
- Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων 
στοιχείων 

€ 
1.739.134,83 

- Αναλογούσες στην χρήση επιχ/σεις δωρεών 
παγίων στοιχείων 

« 
53.392,34 

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

« 

156.314,23 
Σύνολο € 1.948.841,40 

 
 
(2) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων  

                            
   

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

 
€ 115.297,17 

 - Φόροι & Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  € 147.577,57 
-  Μισθώµατα Αστικών Ακινήτων € 3.878,99 
-  Τέλος Ακίνητης περιουσίας € 85.645,98 
-  Έσοδα σχετικά µε το Νεκροταφείο € 74.330,87 
-  Έσοδα από εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου 
πόλεως 

€ 
437.317,96 

-  Πρόστιµα  € 103.530,53 
- Έσοδα από αποσβ επιχορ προηγ ετών « 66.481,76 
- Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων « 45.436,38 
   Σύνολο € 1.079.497,21 

 
 
   (3) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις                                           € 113,86 

Σύνολο € 113,86 

 
 
    (4) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων  
- Εργοδοτικές εισφορές ΠΟΕ υπέρ Ασφαλιστικών 
Ταµείων (Αποζηµιώσεις κατόπιν δικαστικών 
αποφάσεων) 

€ 

10.203,38 
- Αµοιβές και έξοδα προσωπικού προηγούµενων 
χρήσεων (αποζηµιώσεις κατόπιν δικαστικών 
αποφάσεων) 

€ 

43.799,12 
- ∆ιάφορα έξοδα προηγούµενων  χρήσεων € 25.925,36 
- Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών 
εσόδων 

€ 27.594,98 

  Σύνολο € 107.522,84 
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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 ∆ήµου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται 
µε όσα αναφέρονται στις  προηγούµενες παραγράφους. 

 
- Μετά από έρευνα των υπηρεσιών του ∆ήµου διαπιστώθηκε ότι 3 µεγάλες Ανώνυµες 
Εταιρείες οι οποίες έχουν τις εγκαταστάσεις τους στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου είχαν 
υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις ως προς τα τ.µ της επιφάνειας αυτών 
(εγκαταστάσεων). Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο ∆ήµος  βεβαίωσε στη χρήση 
2017 οφειλές των τριών εταιρειών  για ∆ηµοτικά τέλη, ∆ηµοτικό Φόρο, Τέλη Ακίνητης 
Περιουσίας (ΤΑΠ) και πρόστιµα, που αναλογούσαν στις ευρεθείσες µεγάλες διαφορές 
των τ.µ για τα ηµερολογιακά έτη 2011-2013,  συνολικής αξίας € 9.336.606,59. 

- Και οι 3 αυτές εταιρείες  προσέφυγαν στα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.  Με την 
προσφυγή  ζητείται η ακύρωση της εγγραφής τους στους αντίστοιχους χρηµατικούς 
καταλόγους του ∆ήµου µε τους οποίους βεβαιώθηκε η οφειλή τους και τα πρόστιµα, 
αναφέροντας διαφόρους λόγους. 

- Κρίθηκε σκόπιµο εξ αιτίας των αµφισβητήσεων τα ποσά των βεβαιώσεων που αφορούν 
στα έτη 2011 – 2013 να µην καταχωρηθούν ως δουλευµένα έσοδα  προηγούµενων 
χρήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2016  επειδή είναι ακόµα πρώιµο 
το στάδιο δικαστικής εξέτασης των ενστάσεων των εταιρειών. 

 
 

Χαλάνδρι, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Η 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

 
 
 

 

 
 
 
 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) 
ΡΟΥΣΣΟΣ 

Α∆Τ Π319799 

ΕΛΕΝΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 

Α∆Τ ΑΒ516150 

  ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
Α∆Τ ΑΑ104445 

ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ  

19374 / Α’ Τάξη  
    

 

 

Συνηµµένα: ένας (1) πίνακας 
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∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη
Μέχρι 

31/12/2015

Αυξήσεις Μειώσεις Σύνολο 2016  Αξία  31/12/2016  Αξία  31/12/2015

10 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ 15.368.174,02 0,00 0,00 15.368.174,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.368.174,02 15.368.174,02
10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 15.368.174,02 0,00 0,00 15.368.174,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.368.174,02 15.368.174,02

11 ΚΤΙΡΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 31.387.129,83 268.162,10 0,00 31.655.291,93 16.014.318,38 971.667,75 0,00 16.985.986,13 14.669.305,80 15.372.811,45
11.00 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων 7.789.286,53 19.986,41 0,00 7.809.272,94 2.082.559,44 301.877,77 0,00 2.384.437,21 5.424.835,73 5.706.727,09
11.02 Λοιπά τεχνικά έργα 16.581.615,07 248.175,69 0,00 16.829.790,76 10.604.876,38 394.304,99 0,00 10.999.181,37 5.830.609,39 5.976.738,69

11.03

Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις 

γηπέδων 64.265,46 0,00 0,00 64.265,46 61.301,54 616,09 0,00 61.917,63 2.347,83 2.963,92

11.07

Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα 

τρίτων 6.951.962,77 0,00 0,00 6.951.962,77 3.265.581,02 274.868,90 0,00 3.540.449,92 3.411.512,85 3.686.381,75

12

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & 

ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 376.163,00 198.349,96 0,00 574.512,96 329.621,44 30.551,53 0,00 360.172,97 214.339,99 46.541,56
12.00 Μηχανήµατα 254.382,28 188.420,17 0,00 442.802,45 216.818,29 17.343,99 0,00 234.162,28 208.640,17 37.563,99
12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
12.02 Φορητά µηχανήµατα 54.235,88 8.130,30 0,00 62.366,18 52.044,08 9.282,34 0,00 61.326,42 1.039,76 2.191,80
12.03 Εργαλεία 33.433,48 1.799,49 0,00 35.232,97 32.447,88 2.045,20 0,00 34.493,08 739,89 985,60
12.04 Καλούπια - ιδιοκατασκευές 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 1.125,00 360,00 0,00 1.485,00 2.115,00 2.475,00
12.05 Μηχανολογικά όργανα 55,41 0,00 0,00 55,41 55,40 0,00 0,00 55,40 0,01 0,01
12.06 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 30.452,94 0,00 0,00 30.452,94 27.127,82 1.520,00 0,00 28.647,82 1.805,12 3.325,12
12.08 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα 3,00 0,00 0,00 3,00 2,97 0,00 0,00 2,97 0,03 0,03

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΣΑ 7.506.186,79 1.207.311,54 0,00 8.713.498,33 6.905.932,15 105.852,47 0,00 7.011.784,62 1.701.713,71 600.254,64
13.00 Αυτοκίνητα -λεωφορεία 1.106.448,20 788.540,80 0,00 1.894.989,00 1.095.448,15 550,00 0,00 1.095.998,15 798.990,85 11.000,05
13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 98.185,74 0,00 0,00 98.185,74 96.613,46 1.104,23 0,00 97.717,69 468,05 1.572,28
13.02 Αυτοκίνητα Φορτηγά ρυµούλκες 6.155.357,13 410.453,68 0,00 6.565.810,81 5.583.821,12 99.302,72 0,00 5.683.123,84 882.686,97 571.536,01
13.09 Λοιπά µέσα µεταφοράς 146.195,72 8.317,06 0,00 154.512,78 130.049,42 4.895,52 0,00 134.944,94 19.567,84 16.146,30

14 ΕΠΙΠΛΑ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.125.569,61 566.314,16 0,00 4.691.883,77 3.949.564,09 491.420,83 0,00 4.440.984,92 250.898,85 176.005,52
14.00 Επιπλα 407.416,26 43.991,19 0,00 451.407,45 395.496,98 41.547,95 0,00 437.044,93 14.362,52 11.919,28
14.01 Σκεύη 139.269,83 37.010,33 0,00 176.280,16 123.358,25 28.122,09 0,00 151.480,34 24.799,82 15.911,58
14.02 Μηχανές γραφείου 128.437,49 15.872,00 0,00 144.309,49 112.767,38 3.446,96 0,00 116.214,34 28.095,15 15.670,11
14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 718.488,06 92.699,68 0,00 811.187,74 703.460,80 81.331,68 0,00 784.792,48 26.395,26 15.027,26
14.04 Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς 1.354.289,45 148.176,92 0,00 1.502.466,37 1.341.798,01 160.641,42 0,00 1.502.439,43 26,94 12.491,44
14.05 Επιστηµονικά όργανα 7.168,00 0,00 0,00 7.168,00 7.167,50 0,00 0,00 7.167,50 0,50 0,50
14.08 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 371.883,95 12.177,00 0,00 384.060,95 335.296,69 33.603,92 0,00 368.900,61 15.160,34 36.587,26
14.09 Λοιπός εξοπλισµός 983.045,14 216.387,04 0,00 1.199.432,18 926.837,03 142.726,81 0,00 1.069.563,84 129.868,34 56.208,11
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 1.579,31 0,00 0,00 1.579,31 1.579,23 0,00 0,00 1.579,23 0,08 0,08

14.30

Έργα τέχνης-κειµήλια και λοιπά είδη µη 

υποκείµενα σε απόσβεση 11.772,00 0,00 0,00 11.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.772,00 11.772,00
14.98 Έργα Τέχνης 417,84 0,00 0,00 417,84 0,00 0,00 0,00 0,00 417,84 417,84

15

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 34.542,60 886.393,44 799.531,09 121.404,95 0,00 0,00 0,00 0,00 121.404,95 34.542,60
15.11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά 9.052,59 240.123,25 248.175,69 1.000,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,15 9.052,59
15.14 Έπιπλα και Σκεύη 42.036,00 0,00 42.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.036,00 0,00

15.17
∆απάνες κατασκευής Πάγιων (Μόνιµων) 

εγκατ. 25.490,01 352.488,89 299.610,10 78.368,80 0,00 0,00 0,00 0,00 78.368,80 25.490,01
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15.20
Μελέτες - Έρευνες - Πειραµατικές 

Εργασίες 0,00 251.745,30 251.745,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη
Μέχρι 

31/12/2015

Αυξήσεις Μειώσεις Σύνολο 2016  Αξία  31/12/2016  Αξία  31/12/2015

17

ΠΑΓΙΕΣ(ΜΟΝΙΜΕΣ) ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 38.341.609,86 404.960,48 0,00 38.746.570,34 29.748.680,63 1.651.449,57 0,00 31.400.130,20 7.346.440,14 8.592.929,23
17.00 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.509.491,44 25.254,76 0,00 1.534.746,20 1.470.085,79 5.371,62 0,00 1.475.457,41 59.288,79 39.405,65

17.11

Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής 

χρήσεως 2.956.469,35 0,00 0,00 2.956.469,35 2.746.004,83 43.432,96 0,00 2.789.437,79 167.031,56 210.464,52
17.31 Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 19.460.368,11 266.579,01 0,00 19.726.947,12 15.704.066,12 698.397,43 0,00 16.402.463,55 3.324.483,57 3.756.301,99
17.51 Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 4.615.023,51 0,00 0,00 4.615.023,51 3.493.629,29 240.823,74 0,00 3.734.453,03 880.570,48 1.121.394,22

17.71

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού κοινής 

χρήσεως 1.819.961,81 32.646,71 0,00 1.852.608,52 1.394.322,12 125.293,27 0,00 1.519.615,39 332.993,13 425.639,69

17.90

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 7.980.295,64 80.480,00 0,00 8.060.775,64 4.940.572,48 538.130,55 0,00 5.478.703,03 2.582.072,61 3.039.723,16

ΣΥΝΟΛΟ 97.139.375,71 3.531.491,68 799.531,09 99.871.336,30 56.948.116,69 3.250.942,15 0,00 60.199.058,84 39.672.277,46 40.191.259,02

16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-

ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 3.589.195,86 341.108,60 0,00 3.930.304,46 2.948.350,86 212.717,39 0,00 3.161.068,25 769.236,21 640.845,00
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 0,00 10.989,86 0,00 10.989,86 0,00 10.989,85 0,00 10.989,85 0,01 0,00
16.17 Eξοδα αναδιοργανωσης 1.304.732,05 158.853,44 0,00 1.463.585,49 1.243.029,36 117.624,16 0,00 1.360.653,52 102.931,97 61.702,69
16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 2.284.463,81 171.265,30 0,00 2.455.729,11 1.705.321,50 84.103,38 0,00 1.789.424,88 666.304,23 579.142,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.728.571,57 3.872.600,28 799.531,09 103.801.640,76 59.896.467,55 3.463.659,54 0,00 63.360.127,09 40.441.513,67 40.832.104,02

Μειώσεις Αξία κτήσεως 

31/12/2016
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Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη, Μ. Κόσσυβας, Μ. Λοτσάρη, Ε. 
Ανδρεόπουλος, Ν. Πράσσος, Κ. Καρατζά και Γ. Θωµάς. 
 
Ο κ. Α. Ευσταθίου ψήφισε λευκό.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
           Χαλάνδρι, 19/12/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ 
Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ 
Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., 
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,  ΚΑΡΑΤΖΑ 
Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,  ΚΙΟΥΣΗΣ Α., 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. 
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