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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.12604/22.6.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα είκοσι τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Χατζηδάκης Γεώργιος, 4. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 5. Καλαρρύτης Χρήστος, 6.
Αντζινάς Ιωάννης, 7. Δημητρόπουλος Άγγελος, 8. Καλούδης Κων/νος, 9. Μπασούρης Μαρίνος, 10. Κούρτης
Ανδρέας, 11. Κουρή Μαρία, 12. Νικηφόρος Ιωάννης, 13. Γρηγορέας Ιωάννης, 14. Καπίρη Ελένη, 15.
Κοκοτίνης Χρήστος, 16. Καλαντίδης Δημήτριος, 17. Ασβεστάς Δημήτριος, 18. Αντύπας Γεώργιος, 19. Δουβή
Αγγελική, 20. Αγαδάκος Γεώργιος, 21. Κουρής Μιχαήλ, 22. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 23. Πούλος Ιωάννης,
24. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Γιαννάκης Χρήστος, 3. Χωματά
Αικατερίνη, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7. Ζαννιά Ευφημία,
8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 11. Γεωργίου
Δημήτριος, 12. Αναγνώστου Ιωάννης, 13. Τσατσούλη Αναστασία, 14. Χιωτέλης Ιωάννης, 15. Ευσταθίου
Αναστάσιος, 16. Πίκουλα Αργυρώ, 17. Σεφτελής Κων/νος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο
Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Ειδικός Σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο κ. Κοντονίκας, ο ορκωτός λογιστής κ. Καραμιχάλης και η υπάλληλος του
Δήμου κ. Πεταχτή.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 211/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 (ισολογισμός,
λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).

O Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 205/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, Ισολογισμού,
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως κα του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης – αντίστοιχα – και
διαβίβασε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης. Την Έκθεση οικονομικής
Επιτροπής:
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης
για την χρήση 2017
1. ΓΕΝΙΚΑ
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Ο Δήμος μας παρουσιάζει την οικονομική του κατάσταση (περιουσία και αποτελέσματα) για την
οικονομική χρήση 2017, βάση του Π.Δ. 315/99. Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του Διπλογραφικού
Λογιστικού Συστήματος, επιτρέπεται στον Δήμο να έχει την υποδομή για την σωστή παρακολούθηση της
πορείας των οικονομικών στοιχείων του. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έσοδα του Δήμου, οι λειτουργικές του
δαπάνες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις του κατά την 31/12/2017.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 22.800.034,47.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ποσού € 40.218,19 τα έκτακτα
και ανόργανα έσοδα ποσού € 1.811.229,33 τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 492.113,78 και τα έσοδα
από τόκους καταθέσεων € 96.680,10 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό
των 25.240.275,87.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής :
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ

70

Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων

€

48.623,02

72

Έσοδα από φόρους πρόστιμα - προσαυξήσεις

€

895.435,50

73

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

€

7.889.894,59

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

€

13.966.081,36

75

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές

€

40.218,19

76

Έσοδα κεφαλαίων

€

96.680,10

81.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

€

1.811.229,33

82.01

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

€

466.345,35

82.07

Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων

€

25.768,43

Σύνολο

€

25.240.275,87

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 14.031.285,07
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 8.184.916,29 , τα έξοδα
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 1.169.273,75 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα
ανήλθαν στο ποσό των € 176.456,59.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης και χρηματοοικονομικό ανήλθε στο ποσό των €
23.561.931,70.
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ

25

Αναλώσεις Αναλωσίμων υλικών

€

651.126,35

26

Αναλώσεις Αναλωσίμων Ανταλλακτικών

€

99.255,70

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

€

7.539.708,31
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61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

€

1.021.376,04

62

Παροχές τρίτων

€

2.787.144,86

63

Φόροι - Τέλη

€

30.599,13

64

Διάφορα έξοδα

€

1.936.155,18

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

€

86.468,10

66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

€

1.609.745,33

67

Παροχές χορηγίες

€

7.710.364,21

68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

€

89.988,49

81

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

€

2.355,75

82

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

€

281.703,53

€

23.845.990,98

Σύνολο

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού € 25.240.275,87 μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ποσού € 23.845.990,98 αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος) της
χρήσεως 2017 το οποίο ανέρχεται σε € 1.394.284,89
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο
ποσό των € 59.414.151,73 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 41.415.946,95 η αναπόσβεστη αξία
τους ανέρχεται στο ποσό των € 17.998.204,78.
7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο ποσό των €
1.056.553,70 πλέον δόσεων ποσού € 77.334,07 που αφορούν τις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν στην
επόμενη χρήση 2018 και εμφανίζονται στην επόμενη παράγραφο 9.
Σημειώνεται ότι όλοι οι τόκοι δανείων της χρήσεως 2017 εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα.
8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που αφορούν το ΥΠΕΣ, για την επιχορήγηση των
ληξιπροθέσμων της ΕΥΔΑΠ, ανέρχεται στο ποσό των € 108.732,10 πλέον δόσεων ποσού € 54.365,88 που θα
καταβληθούν στην επόμενη χρήση 2018 και εμφανίζονται στην επόμενη παράγραφο 9.
Ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ανέρχεται στο ποσό των € 204.065,87 πλέον δόσεων
ποσού 59.257,80 που θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση 2018 & εμφανίζονται στην επόμενη παράγραφο 9.
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 1.197.701,62
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ΥΠΕΣ και την
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. ποσού 190.957,75 € .
Οι αντίστοιχες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 1.720.448,80 μειωμένες κατά το ποσό της
πρόβλεψης μη είσπραξης απαιτήσεων

€2.040.710,60 ενώ τα διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των €

4.830.743,44
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων του Δήμου Ηλιούπολης , με βάση τις συναλλαγές που έχουν
καταχωρηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του, βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
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Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής, και του προσωπικού του Δήμου.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ , 27/06/2018
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜ

ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται
στην έκθεση ελέγχου, που χορήγησα, με ημερομηνία 28/06/2018
Ευάγγελος Δ.Κοσμάτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13561

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Αντύπα, Δουβή, δηλώνοντας λευκό ο κ. Σόφης, παρών ο κ.
Κουρής ενώ βρίσκονται προσωρινά εκτός αιθούσης οι κ.κ. Δ.Πανταζόπουλος, Πούλος, Αγαδάκος)
Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα
Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Ηλιούπολης, όπως υποβλήθηκαν από τις υπηρεσίες και ελέγχθηκαν από
τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Ευάγγελο Δ. Κοσμάτου με

Αρ Μ ΣΟΕΛ 13561, της Εταιρείας

«Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε», με έδρα την Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ.11257 Αθήνα, η οποία είναι
εγγεγραμμένη στο Ελεγκτικό Μητρώο (Σ.Ο.Ε.Λ.) με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125», ως εξής:
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙ ΟΥΠΟΛ ΗΣ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2017 17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017 σε ευρώ
Αξία κτήσεως

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
II.
1.
1α.
1β.
1γ.
3.
3β.
3γ.
4.
5.
6.
7.

1.199.430,70

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν.χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις
& Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓII )

4.226.478,33
4.902.535,88
3.770.496,24
2.599.905,94
24.670.109,68
567.293,17
2.032.107,79
1.776.663,62
6.968.435,52
6.484.308,30
1.415.817,26
59.414.151,73

ΙΙΙ Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον:Προβλέψεις για υποτίμηση
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά Είδη συσκευασίας
II
1.
5.

Αποσβέσεις

219.609,14

1.160.494,63

2.788.115,67
2.806.204,21
1.402.110,39
19.006.432,15
409.959,59
1.575.786,34

4.226.478,33
2.114.420,21
964.292,03
1.197.795,55
5.663.677,53
157.333,58
456.321,45

4.226.478,33
4.811.418,28
3.568.634,01
2.599.905,94
24.262.652,08
523.136,77
1.703.805,76

179.428,16
331.219,08
1.291.421,60
1.415.817,26
17.998.204,78

1.745.006,42
6.935.206,27
6.208.220,96
2.179.348,69
58.763.813,51

1.597.235,46
6.637.216,44
5.192.886,70
41.415.946,95

Αποσβέσεις

914.196,60

246.298,03

2.524.608,61
2.662.526,74
1.231.325,24
18.448.416,65
394.568,86
1.548.401,29

4.226.478,33
2.286.809,67
906.107,27
1.368.580,70
5.814.235,43
128.567,91
155.404,47

1.569.806,23
6.546.378,13
4.960.649,01
39.886.680,76

585.668,31
585.668,31

0,00
1.137,00
17.999.341,78

Αναπόσβεστη
Αξία

175.200,19
388.828,14
1.247.571,95
2.179.348,69
18.877.132,75

1.069.626,18

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

3.761.159,40
2.040.710,60

4.830.743,44

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+ Γ+ Δ+ Ε)

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

ΙΙ

Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για εκτάκτ.κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ( πλεόνασμα)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

IV. Αποτελέσματα (πλεονασμα ) εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AII+AIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2. Προβλέψεις για αποζημ.προσ.λογω εξόδου
Γ.
Ι.
2.
4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μ ακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00
1.137,00
18.878.269,75

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

7.938.517,61
895.435,50
13.966.081,36

8.184.916,29
1.169.273,75
0,00
96.680,10
89.988,49
86.468,10

3.516.323,79
2.040.710,60

4.830.743,44

4.547.608,53

0,00
1.176.794,32
1.176.794,32

0,00
1.273.949,96
1.273.949,96

27.019.416,88 ,

27.543.684,57

26.250.370,83
1.405.837,88
27.656.208,71

29.300.230,97
1.214.936,97
30.515.167,94

1.811.229,33
0,00
492.113,78
0,00
2.355,75
0,00
281.703,53
0,00

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων
2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+ Β+ Γ+ Δ )

8.024.827,52
1.058.263,95
13.039.162,12

6.859.069,46
633.144,87

9.354.190,04
-545.222,45

545.298,47

2.303.343,11

1.508.763,27
0,00
210.966,06
0,00

1.719.729,33

284.059,28

10.575,85
0,00
1.958.689,30
0,00

1.969.265,15

1.609.745,33
1.609.745,33

0,00
248.390,81
11.644.746,62

4.626.918,85

3.249.989,19

23.459.528,20

23.529.607,53

556.125,30

466.136,81

1.056.553,70
312.797,97
1.369.351,67

1.133.887,77
426.421,65
1.560.309,42

863.386,06
107.409,28
10.790,93

984.990,65
76.121,75
3.707,72

190.957,75
25.157,60
1.197.701,62
2.567.053,29

186.649,20
189.875,09
1.441.344,41
3.001.653,83

0,00
436.710,09
436.710,09

0,00
546.286,40
546.286,40

27.019.416,88

27.543.684,57

0,00

0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

22.800.034,47
14.031.285,07
8.768.749,40
40.218,19
8.808.967,59

2.019.283,83
1.394.284,89

0,00
248.390,81
10.197.737,63

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2 Πιστωτικοί λογ/σοί Προϋπολογισμού
26.250.370,83 29.300.230,97
3 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων εμπράγματων και αμφοτεροβαρών
1.405.837,88 συμβάσεων
1.214.936,97
27.656.208,71 30.515.167,94

Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2017

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016

-79.776,49
-624.998,94

8.386.480,91

4.547.608,53
7.145.166,83

0
79.826,91
450.628,25
94.670,22

176.456,59

8.386.480,91

1.475.613,19
4.859,87
1.480.473,06

7.623.671,64

0,00
96.680,10

Ποσά
προηγουμ
χρήσεως 2016
σε ευρώ

1.117.085,24

1.720.448,80
2.853,22
1.723.302,02

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους -εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον : 1. Εξοδα διοικ. Λειτουργίας
3. Εξοδα λειτ.δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα ( έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον : 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
Διαφορές αναπροσαρμογής.&
ΙΙ.
επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές Παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙΙ.
1.
5.
6.
7.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

I
1.
2.
3.

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2017
σε ευρώ

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ )

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

2
3

Αξία κτήσεως

979.821,56

585.668,31
585.668,31

IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Ε
1.
2

Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2016 σε ευρώ

Αναπόσβεστη
Αξία

Ποσά προηγούμ

χρήσης 2016

1.394.284,89

339.416,02

3.249.989,19
4.644.274,08
17.355,23
4.626.918,85

2.927.407,01
3.266.823,03
16.833,84
3.249.989,19

7.492.214,33
1.054.423,40

0,00
79.826,91

1.646.101,30
1.646.101,30

0,00

22.122.253,59
13.612.614,78
8.509.638,81
36.998,92
8.546.637,73

Καθαρά αποτελέσματα ( πλεόνασμα)
χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων)
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολα :
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος
Κέρδη εις νέον

1.394.284,89

-465.471,56
588.951,84

-249.535,82
339.416,02

0,00
339.416,02

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27/6/ 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΑΡΗΣ

ΣΟΦ ΙΑ ΠΕΤΑΧΤΗ
Α.Αδ. Α΄ Τάξεως 18758

Α.Δ.Τ. AM625247

5

ΑΔΑ: 78Υ8ΩΡΥ-ΡΚΒ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης
Γνώμη Χωρίς Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ηλιούπολης, οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση του Δήμου Ηλιούπολης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική του
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.
315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Βάση για γνώμη
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για την γνώμη μας.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων, όπου
περιγράφεται το θέμα «Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά του Δήμου από εργαζομένους και διάφορους άλλους τρίτους,
με εργατικές απαιτήσεις και αποζημιώσεις συνολικού ποσού 898.628,21 €.» Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
6
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αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Αθήνα, 28/6/2018,
Ευάγγελος Δ. Κοσμάτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13561
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)
ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά
την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του
7
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λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη
αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών
εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις,
είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των
κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια
που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές
σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως
για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν αναμορφώσεις τέτοιων κονδυλίων.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων
στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό
προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε
περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές
αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του
μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής
καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής
κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Εφαρμόσαμε
συντελεστές
αποσβέσεων σύμφωνα με το αρθρ.3, Ν.4110/2013, με εξαίρεση τα κοινόχρηστα έργα τα οποία αποσβένονται
με τους συντελεστές του Π.Δ. 315.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως κατωτέρω παρ. 4.β.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Η αξία αποτίμησης όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο Μ.Σ.Ο η οποία
ακολουθείται κατά πάγια τακτική, λόγω εφαρμογής μηχανογραφημένης λογιστικής για τις αποθήκες του
Δήμου.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας,
εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος
που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν
με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου
αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών
αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική
μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας
πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη
χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις
σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων
στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές
διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων
εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου
ενεργητικού
Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
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ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
Υπόλοιπο
31/12/2016
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.160.494,63

Γήπεδα - Οικόπεδα

4.226.478,33

Πλατείες -Πάρκα- Παιδότοποι
κοιν. χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού
κοινής χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής
χρήσεως
Μηχανήματα-Τεχνικές
Εγκαταστάσεις &
Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Αγορές Χρήσεως

Πωλήσεις
Καταστροφές
Μεταφορές

38.936,07

Υπόλοιπο
31/12/2017
1.199.430,70
4.226.478,33

4.811.418,28

91.117,60

4.902.535,88

3.568.634,01

201.862,23

3.770.496,24

2.599.905,94

0

2.599.905,94

24.262.652,08

407.457,60

24.670.109,68

523.136,77

44.156,40

567.293,17

1.703.805,76

328.302,03

2.032.107,79

1.745.006,42

31.657,20

1.776.663,62

Μεταφορικά Μέσα

6.935.206,27

33.229,25

6.968.435,52

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

6.208.220,96

290.941,47

14.854,13

6.484.308,30

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

2.179.348,69

257.683,71

1.021.215,14

1.415.817,23

57.939.696,38

1.686.407,49

1.036.069,27

59.414.151,73

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο
31/12/2016
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Πλατείες -Πάρκα- Παιδότοποι
κοιν. χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

Αποσβέσεις
χρήσεως

Πωλήσεις
Καταστροφές
Μεταφορές

Υπόλοιπο
31/12/2017

914.196,60

65.624,96

979.821,56

2.524.608,61

263.507,06

2.788.115,67

2.662.526,74

143.677,47

2.806.204,21

1.231.325,24

170.785,15

1.402.110,39

18.448.416,65

558.015,50

19.006.432,15

394.568,86

15.390,73

409.959,59

1.548.402,29

27.385,05

1.575.786,34

& Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

1.569.806,23

27.429,23

1.597.235,46

Μεταφορικά Μέσα

6.546.378,13

90.838,31

6.637.216,44

Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού
κοινής χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής
χρήσεως
Μηχανήματα-Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

4.960.649,01

247.091,87

14.854,18

5.192.886,70

39.886.680,76

1.544.120,37

14.854,18

41.415.946,95

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και
οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται
αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον
παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως.
Οι διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων εμφανίζονται παρακάτω στον πίνακα 4β.
(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.
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(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα
ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται
σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας,
αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Α) Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκατάστασης» αναλύεται σε:
Αξία κτήσης 2016

Προσθήκες χρήσης
2017

Λογισμικά
προγράμματα

994.130,19

38.936,07

Μελέτες για
σχολεία
Γεωλογικές
μελέτες
Μελέτες
εφαρμογής
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων

Σύνολα

Αξία κτήσης
2017

Συνολικές
αποσβέσεις
31.12.2017

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2017

1.033.066,26

813.457,15

219.609,11

14.022,52

14.022,52

14.022,51

0,01

4.321,76

4321,76

4.321,75

0,01

148.020,15

0,01

1.199.430,70

219.609,14

148.020,16

1.160.494,36

38.936,07

1.042.139,36

Β) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Γ) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Οι συμμετοχές του Δήμου αναλύονται στην παράγραφο 4β.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και
χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της
χρήσεως.
Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης (συμμετοχών) με τις πληροφορίες που

απαιτεί η παραπάνω διάταξη:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση
Δ.Ε.Κ.Ε.Η.Λ.
Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Κέντρο φροντίδας
«Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Κ.Ε.Δ.Η.Λ.
ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε
ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

146.735,14

146.735,14

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

236.082,17
42.851,00

236.082,17
42.851,00

0,00
0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

585.668,31

585.668,31

0,00

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.
Υπάρχουν υποτιμήσεις σε κυκλοφορούντα στοιχεία του Ισολογισμού και είναι οι εξής:
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- Οι απαιτήσεις από ιδιώτες για φόρους τέλη έχουν υποτιμηθεί με τον σχηματισμό πρόβλεψης ποσού
2.040.710,60 € για την τυχόν μη είσπραξη των σημαντικά καθυστερημένων απαιτήσεων που έχουν
βεβαιωθεί προ πενταετίας.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών
ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών
στοιχείων
Δεν υπάρχουν διαφορές.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου ποσού ευρώ. 8.386.480,91 αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του
ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης (31.12.2000) των στοιχείων του
Ενεργητικού και Παθητικού του Δήμου πλέον ποσό € 21.425,50 που αφορά την αξία 730 μετοχών της Αττικό
Αέριο Α.Ε οι οποίες δεν είχαν εκ παραδρομής συμπεριληφθεί στην αρχική απογραφή.
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές
προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό € 556.125,30 αφορούν σχηματισθείσες προβλέψεις
για την αποζημίωση προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για την έξοδο τους από την υπηρεσία.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία
εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού,
κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες,
με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

Υπόλοιπο Δανείων
31/12/2017

ΔΑΝΕΙΟ

Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις 31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις (Δόσεις
κεφαλαίου που λήγουν στην
επόμενη χρήση)

Τ.Π & Δανείων : 05/01244/00/23

128.770,78

110.263,27

18.507,51

Δάνειο από Τ.Π & Δ 05/01244/00/24

734.951,68

699.732,99

35.218,69

Δάνειο από Τ.Π & Δ 05/01244/00/25

270.165,31

246.555,44

23607,87

1.133.887,77

1.056.553,70

77.334,07

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην
ΕΥΔΑΠ

263.323,67

204.065,87

59.257,80

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στο ΥΠΕΣ
(επιχορήγηση για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές της ΕΥΔΑΠ)

163.097,98

108.732,10

54.365,88

ΣΥΝΟΛΟ Β

426.421,65

312.797,97

113.623,88

1.560.309,42

1.369.351,67

190.957,75

ΣΥΝΟΛΟ A

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του
Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ.
αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση
ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις
αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις.
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών τ λογαριασμών 36.01 "έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα", αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Αφορούν:
Ανταποδοτικά τέλη Νοεμβρίου 2018

681.764,91
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Ανταποδοτικά τέλη Δεκεμβρίου 2018
Πρόβλεψη αστικά ενοίκια

493.157,41
1.872,00

Σύνολο :

1.176.794,32

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αφορούν:
Πρόβλεψη ΔΕΗ Νοεμβρίου 2018

67.242,20

Πρόβλεψη ΔΕΗ Δεκεμβρίου 2018
Πρόβλεψη ΙΚΑ,ΦΜΥ εργαζομένων
ΕΥΩΝΥΜΟΣ (ΑΔΣ 33/2013)

310.280,08

Σύνολο

436.310,09

58.787,81

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή
είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές
ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες
επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού 26.250.370,83 € απεικονίζονται τα ποσά εκτέλεσης του
προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2017 που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό
και ποσού 1.405.837,88 € αφορούν το ύψος των εγγυητικών επιστολών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Δήμου
για την Καλή Εκτέλεση των έργων και την καλή εκτέλεση των όρων των συμβάσεων προμηθειών .
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 (υποθήκεςπροσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς
όφελος τρίτων.
Στο ενεργητικό εμφανίζεται εγγύηση ποσού 1.137,00€ που δόθηκε στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
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.
Οι αμοιβές Δημάρχου, πέντε Αντιδημάρχων (τρεις έμμισθοι και δύο άμισθοι έως 31/7/2017 και πέντε
έμμισθοι από 1/8/2017) και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο
συνολικό ποσό των 160.743,84 €.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν
δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του
ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς
και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά
αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε
μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με
συντάξεις. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που
κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής
καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους.
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(1) Σύνολο προσωπικού άτομα

360

Μόνιμοι υπάλληλοι

220

Αορίστου Χρόνου

96

Ορισμένου χρόνου

44

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :

360

Υπαλληλικό προσωπικό

197

Εργατοτεχνικό προσωπικό

163

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
60.01

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

3.980.527,43

60.02

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου

1.462.643,85

60.03

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

60.04

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση

510.862,43

60.05

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων

1.410.980,49

60.06

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

60.07

Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

88.801,30

82.754,49
3.138,32

ΣΥΝΟΛΟ

7.539.708,31

(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

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων

€

1.811.228,70

Λοιπά Έκτακτα ανόργανα Έσοδα

€

0,63

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και Η/Φ

€

297.893,16

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

€

62.932,66

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδ.

€

19.101,46

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

€

34.157,47

Έκτακτα γενικά έσοδα

€

42.699,23

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων

€

9.561,37

Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως)

€

25.768,43

(2) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

€

492.113,78

Σύνολο 1

2.303.343,11

ΜΕΙΟΝ
(1) Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα

€

(3) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
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Διάφορα έξοδα

€

25.442,92

Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€

242.308,20

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων

€

13.952,41

281.703,53

Σύνολο 2

284.059,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2.019.283,83

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.
Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά του Δήμου από εργαζομένους και διάφορους άλλους τρίτους, με εργατικές
απαιτήσεις και αποζημιώσεις συνολικού ποσού 898.628,21 €.
Ηλιούπολη 27/06/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ. Κ 322756

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΕΤΑΧΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΔΤ. AM625247

Α. Αδ. Α’ Τάξης 18758

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται
στην έκθεση ελέγχου, που χορήγησα, με ημερομηνία 28/06/2018
Αθήνα , 28/06/2018
Ευάγγελος Δ.Κοσμάτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13561

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Γ.Χατζηδάκης, Ε.Ψυρρόπουλος,

Χ.Καλαρρύτης, Ι.Αντζινάς,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 2.7.2018

Μ.Κουρή, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Γ.Αγαδάκος, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γ.Σόφης
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