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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
5η ∆ιαχειριστική Χρήση (1/1/2015 – 31/12/2015) 

 
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.∆. 315/30.12.1999) 

 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 

 

§  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 τα κλειόµενης χρήσεως. 
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 ∆εν 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 ∆ήµου.  
 

• 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. 
Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2011 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των 
λογαριασµών των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του 
∆ήµου που έγινε την 31/12/2010 και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως 
ακολούθως: 
Η αποτίµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται στη εφαρµογή των 
διατάξεων του Π.∆.315/1999. 
 

• Για τα ακίνητα (κτίρια-οικόπεδα) που αποκτήθηκαν έως και την  31/12/2015 
αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς των, ή του κόστους κατασκευής τους ,προσαυξηµένη 
µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από τον 
νόµο αποσβέσεις.  
 

• Τα λοιπά πάγια στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως ή του κόστους κατασκευής 
τους, προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων  και µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις. 

 
• ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 

 
• Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.  

 
• Τα αποθέµατα αναλωσίµων υλικών και ανταλλακτικών ειδών αποτιµήθηκαν στην αξία 

κτήσεως τους.  
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, µε βάση ειδικές διατάξεις 
της νοµοθεσίας, εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως από τις γενικά 
νοµοθετηµένες, αναφέρεται η µέθοδος που εφαρµόστηκε και τα στοιχεία των οικονοµικών 
καταστάσεων για  τα οποία οι αξίες διαµορφώθηκαν µε τη µέθοδο αυτή. Στην περίπτωση 
αυτή, οι διαφορές από την εφαρµογή της διαφορετικής µεθόδου αποτιµήσεως από τις 
γενικά νοµοθετηµένες καταχωρούνται στους λογαριασµούς «διαφορών αναπροσαρµογής» 
του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτηµα αναφέρεται και η φορολογική 
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µεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτηµα 
καταχωρείται ο πίνακας που δείχνει τις µεταβολές των λογαριασµών «διαφορές 
αναπροσαρµογής», που έγιναν µέσα στη χρήση. 

 
∆εν συνέτρεξε τέτοια  περίπτωση. 

 

(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 . 
 

 

§ 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 
 
Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη στο 
τέλος του προσαρτήµατος (συνηµµένος). 
 

(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. 
 
Ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων – εξόδων εγκαταστάσεως παρατίθεται στο 
σχετικό πολύστηλο πίνακα, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη στο τέλος του 
προσαρτήµατος.  
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές) αναλύονται στην κατωτέρω παραγρ. (4) 
                                                                                                                        
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου 
ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, µε  αναφορά των σχετικών 
διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. 
 
 ∆εν έγιναν. 
 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασµών του Ισολογισµού 
Β.1 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β.3 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου» και ΓΙ .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. 
 
  

∆εν υπάρχουν τα ανωτέρω κονδύλια. 
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§ 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

(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. 
 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόµενων τίτλων πάγιας επένδυσης και 
χρεογράφων (είδος, τεµάχια), µε την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιµήσεως 
τους στο τέλος της χρήσεως. 
 
Παραθέτουµε τον κατωτέρω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης (συµµετοχών & χρεογράφων) µε 
τις πληροφορίες που απαιτεί η σχετική διάταξη.   

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
%  

Συµµετοχής 

 
Αξία 

κτήσεως 
€ 

 
Σχηµατισµένη 
Πρόβλεψη 
Υποτίµησης 

€ 

 
Αξία Αποτιµήσεως   

  € 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. ΑΚΑ 
 

100% 
 

60.000,00 
 

0,00 
 

60.000,00 

 
Αττικό Αέριο Α.Ε. 

 
2,26% 

 
7.983,04 

 
0,00 

 
7.983,04 

Σύνολο   67.983,04 
 
0 
 

67.983,04 

 
 

 

 

§ 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 
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∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 

 

 

§ 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το Κεφάλαιο του ∆ήµου ανέρχεται την 31/12/2015  στο ποσό  € 84.916.429,59 το οποίο 
προέκυψε από το  κεφάλαιο έναρξης της 1/1/2015 ποσού € 84.916.429,59 ενώ καµία µεταβολή 
δεν υπήρξε εντός της χρήσης 01/01 – 31/12/2015. 
 
 

§ 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

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

Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού € 182.264,28 για επισφαλείς απαιτήσεις καθώς και 
ποσού € 56.310,12 για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
 
   

 (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. 
 
             Τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά ∆άνεια (ΤΠ∆), οι δόσεις των οποίων είναι εξοφλητέες 
µετά την 31/12/2016, ανέρχονται στο πόσο των € 2.001.252,14. 
     Επίσης υπάρχει  µακροπρόθεσµη υποχρεώση ποσού  € 560.316,27 η οποία αφορά το 
µακροπρόθεσµο µέρος υποχρέωσης προς ΥΠ.ΟΙΚ. λόγω της ρύθµισης  θεµάτων εξόφλησης 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της 31/07/2013 προς την εταιρία ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ως ΦΕΚ 2410Β/2013.   
 

 (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 υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται. 
 
 

§ 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. 
 

• Ο λογαριασµός Ενεργητικού  «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» ποσού € 2.639.505,22 , 
αναλύεται ως εξής: 
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 α) κατά το ποσό των € 1.211.424,57   εκκρεµείς  Χρηµατικούς Καταλόγους Ύδρευσης 
συνενωθέντων ∆ήµων & Κοινοτήτων χρήσεως 2015.  
 

 β) κατά το ποσό των € 1.428.080,65 «Έσοδα από τέλη καθαριότητας – φωτισµού, 
δηµοτικού φόρου  και ΤΑΠ» των µηνών Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2015. 

 
 

• Ο λογαριασµός του παθητικού  «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα)» ποσού € 
665.945,35  αναλύεται ως εξής: 
 
α)  κατά το ποσό των  € 303.088,45 αφορά το αντίτιµο του ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων των µηνών Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2015.  
 
β)  κατά το ποσό των  €  36.711,85 αφορά το αντίτιµο για δικαιώµατα της ∆ΕΗ & λοιπών 
παρόχων από είσπραξη τελών και φόρων και λοιπών παροχών των µηνών Νοεµβρίου – 
∆εκεµβρίου 2015. 
 
γ)  κατά το ποσό των  €  650,00 αφορά πρόβλεψη µισθωµάτων κτιρίων στα οποία 
λειτουργούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου. 
 
δ) κατά το ποσό των € 325.495,05 αφορά τακτοποιητική εγγραφή εξόδου Ε∆ΣΝΑ 
(ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) για οφειλή Γ’ & ∆΄ 
τριµήνου 2015. 
 
  

§  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 ποσού ευρώ 52.223.843,78 απεικονίζονται τα ποσά του 
προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων του έτους 2015, που προκύπτουν από το ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και συµφωνούν µε τον ταµειακό απολογιστικό πίνακα (Γενική Ανακεφαλαίωση 
Εσόδων και Εξόδων).  
 

 

§ 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15:  
 

Στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπήρχαν στις 31/12/2015 εγγυητικές επιστολές ποσού € 37.440,00 
σε ισχύ. 
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§ 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 για συντάξεις προς πρώην µέλη των παραπάνω 
οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  
 

• Έξοδα παράστασης ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ( 
αρ.173. ∆ΚΚ)                                      

                                                                    €    183.670,92 
 
    Σύνολο                            €    183.670,92 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων 
που τυχόν δόθηκαν σε µέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά 
την ηµεροµηνία  κλεισίµατος του Ισολογισµού, µε αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των 
πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους µε τη µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά 
καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 
 

∆εν 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.  
 
 
 
(1) Μέσος όρος προσωπικού   297  άτοµα   
 
 
 

       

Μόνιµοι υπάλληλοι   127 

Αορίστου χρόνου υπάλληλοι  139 

Ορισµένου χρόνου (συµβάσεις , 
ασφαλιστικά, προσωρινοί πίνακες)  25 

Ειδικών θέσεων  6 

 297 
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(2) Ανάλυση αµοιβών προσωπικού (60) : 
 
Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων  €  2.304.274,43 

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου  »  372.437,83 

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  »  40.956,19 

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων  »  2.082.491,41 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου  »  369.981,80 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου  »  96.675,85 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  »  8.182,57 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  »  614.534.73 

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ   »  597.060,31 

Παρεπόµενες παροχές προσωπικού  »  72.191,46 

   

Σύνολο  €  6.558.786,58 
 

(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. 
 
 ∆εν 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 ∆ήµου. 
 
 

(1)Έκτακτα και ανόργανα έσοδα      
   
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων              €  351.616,40 
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα  €  33,05 
                                            Σύνολο                                                          €  351.649,45 
 
 

(2)Έσοδα προηγούµενων χρήσεων     

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  €  887.159,16 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα Υδρεύσεως  €  19.207,99 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης  €  203,25 

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας  €  89.972,86 
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Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών  €  57.162,93 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων  €  201.776,55 

Λοιπά έσοδα  €  2.011,57 

Ακύρωση Παραστατικών € 2.022,36 

Έκτακτα γενικά έσοδα € 1.008.274,85 

Σύνολο  €  2.267.791,52 

 
 

(3)Εσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων           
χρηµατικών ποσών  €  6.629,04 
 
 

(4) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα      

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης                               €  6.867,11 

Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα                                                            €  8.080,24 
 
Σύνολο  €  14.947,35 

 
(5).Έξοδα προηγούµενων χρήσεων    
∆ιαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους βάσει αποφάσεων 
∆ηµοτικού Συµβουλίου €  116.148,79 
Ακυρωτικές Χρεώσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους βάσει 
αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου  €  16.187,05 

Τακτοποιητικές Εγγραφές  €  2.079,27 

 €  134.415,11 

  
 
 
 
 

§ 13 . ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
 
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25:  
 
Κατά του ∆ήµου υφίστανται εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις συνολικού 

ποσού περίπου ενός (1)  εκ. €.  
Εκκρεµεί επίσης προσφυγή της ΕΡΤ ΑΕ εναντίον ταµειακής βεβαίωσης του 

∆ήµου ποσού 1,3 εκ. €, περίπου. 
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Άγιος Στέφανος, 25/05/2017 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
∆/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ  
ΑΚΡΙΤΙ∆Η  ΑΓΓΕΛΑ 

ΦΛΩΡΟΥ 
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. 
ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. Ν 283544 

Α.∆.Τ. ΑΑ061233  Α.∆.Τ. Μ 297674 
ΑΡ. M. Α∆ΕΙΑΣ 0100724  

Α’ ΤΑΞΗΣ 
   

   

 

 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

   

  

 

 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ  

Α.∆.Τ. ΑΗ120562 
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Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από ................... σελίδες και ένα (1) 
συνηµµένο πίνακα παγίων, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε 
ηµεροµηνία .................................. 
 
 
 
 

DFK PD AUDIT  AE  

Βασιλίσσης Σοφίας 4  

& Λ.Κηφισίας 153 

151 24 Μαρούσι 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 163 

 

Αθήνα, .......................... 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Μαργαρίτα Α. Παναγιωτοπούλου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 43511 

 


