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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 
ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ 31

εο
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 

ΣΟΤ «ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ» 
(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξ. 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 315/29.12.1999, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 4604/2005) 
 
 

1. ΤΝΝΟΜΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – ΠΑΡΔΚΚΛΗΔΗ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΥΑΡΗΝ ΣΖ ΑΡΥΖ 
ΣΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 21: ε πεξίπησζε παξεθθιίζεσο, ζε κία 
ρξήζε, από ηελ αξρή θαηά ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή από ρξήζε 
ζε ρξήζε ηεο θαζνξηζκέλεο δνκήο ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ε νπνία είλαη δπλαηό λα γίλεη κόλν ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία, αλαθέξνληαη ε 
παξέθθιηζε θαη νη ιόγνη πνπ ηελ επέβαιαλ, κε πιήξε αηηηνιόγεζε ηεο 
ζθνπηκόηεηαο ηεο παξέθθιηζεο απηήο. 
 

Γελ ππάξρεη παξέθθιηζε.  
 
(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 22: Αλαιύζεηο ησλ ζπκπηπγκέλσλ ζηνηρείσλ 
ησλ θαηεγνξηώλ εθείλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο 
αξηζκνύο. Όηαλ ν Γήκνο θάλεη ηέηνηεο ζπκπηύμεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο αλαιύζεηο. 
 

Γελ έγηλαλ ζπκπηύμεηο. 
 
(γ) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη. 23: Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε 
ηε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ 
θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, όηαλ ηα θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη 
ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, δελ 
είλαη απόιπηα ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνπκέλεο 
ρξήζεσο. Δπίζεο, ζρεηηθέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, όηαλ γίλεηαη 
αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο 
ρξήζεσο γηα λα γίλνπλ απηά ζπγθξίζηκα κε ηα πνζά ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 
 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2013 

 Αρχικά Τπόλοιπα Αναμορφωμζνα 
Τπόλοιπα 

Άλλα ζςοδα 1.706.677,09 1.259.574,40 

φνολο 1.064.215,45 617.112,76 

Μερικό Αποτ/μα (ζλλειμμα) εκμετάλλευςθσ -1.482.504,98 -1.929.607,67 

Ολικό Αποτ/μα (ζλλειμμα) εκμετάλλευςθσ -1.552.886,72 -1.999.989,41 

Οργανικά και ζκτακτα αποτελζςματα (ηθμίεσ) -379.002,00 -826.104,69 

Κακαρά Αποτ/μα (ζλλειμμα) χριςεωσ προ φόρων -379.002,00 -826.104,69 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2013 

 Αρχικά Τπόλοιπα Αναμορφωμζνα 
Τπόλοιπα 

Κακαρό Αποτ/μα (ζλλειμμα) χριςεωσ -379.002,00 -826.104,69 
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Πλεόναςμα εισ νζο 541.054,71 93.952,02 
 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΧΡΗΗ 2013 

 Αρχικά Τπόλοιπα Αναμορφωμζνα 
Τπόλοιπα 

Α.Ι. Κεφάλαιο 13.024.539,46 13.471.642,15 

Α.ΙV. Τπόλοιπο πλεοναςμάτων εισ νζο 541.054,71 93.952,02 
 

Ωσ εκ τοφτου, αναμορφϊθηκαν τα ανωτζρω κονδφλια τησ Κατάςταςησ Αποτελεςμάτων, του 
Πίνακα Διάθεςησ Αποτελεςμάτων και του Ιςολογιςμοφ τησ προηγοφμενησ Χρήςησ 2013, 
λαμβάνοντασ υπόψη το υπ’ αριθμόν 10260/23 Μαρτίου 2015 ζγγραφο του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν, βάςει του οποίου οι επιχορηγήςεισ για ληξιπρόθεςμεσ οφειλζσ προσ τρίτουσ 
που ζλαβαν οι Δήμοι δεν ζπρεπε να καταχωρηθοφν ςε λογαριαςμό εςόδων αλλά να 
προςαυξήςουν απευθείασ την Καθαρή Θζςη τουσ. Συνεπϊσ, ζπρεπε να μεταφερθοφν οι 
επιχορηγήςεισ αυτζσ τησ προηγοφμενησ χρήςησ φψουσ ευρϊ 447.102,69, από τον 
λογαριαςμό «αποτελζςματα εισ νζο», ςτον οποίο κατζληξαν, ςτον λογαριαςμό «κεφάλαιο». 

 
 
 

2. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 1: Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ 
απνηίκεζε ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη νη 
κέζνδνη ππνινγηζκνύ δηνξζώζεσο αμηώλ κε ζρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ ή 
δηελέξγεηα απνζβέζεσλ, θαζώο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ 
αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά επηηξέπνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή. ε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ γίλνληαη παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηηο γεληθέο αξρέο απνηηκήζεσο, νη παξεθθιίζεηο απηέο, 
αλαθέξνληαη κε πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ ιόγσλ πνπ ηηο επέβαιαλ θαη ηνπ 
κεγέζνπο ησλ ζπλεπεηώλ, πνπ είραλ ζηε δηακόξθσζε ησλ απαηηήζεσλ – 
ππνρξεώζεσλ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
ρξήζεσο ηνπ Γήκνπ. 
 

1. Τα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ρξήζε 2014 
απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο, ε 
νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε 
κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο. 
 

2. Ζ απνηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ 
ηηο 31/12/2001 έγηλε: 

α) ησλ αθηλήησλ κε ην ζύζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ 
αθηλήησλ, 
β) ηα ινηπά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ όπσο πξνβιέπεηαη 
από ην Π.Γ. 315/1999 ζηελ ηξέρνπζα ηηκή. 
 

 3. Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο ησλ 
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
 

4. Γελ ππήξραλ απνζέκαηα ηελ 31.12.2014. 
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(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 2α: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο 
βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθώλ κεζόδσλ απνηηκήζεσο. 
 

Δθαξκόζζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999, παξάγξαθν 1.1.108. 
 
(γ) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 7α: Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηνπο, 
δειαδή εάλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό (ινγ. Πάγησλ ζηνηρείσλ), ή εάλ 
κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 
 

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη δελ 
πξνέθπςαλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 
 
 
 

3. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 16: Οη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ πάγησλ 
ζηνηρείσλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, 
γηα θάζε πξσηνβάζκην ινγαξηαζκό ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ. 
 

Παξαζέηεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηεινο πίλαθαο Νν1 κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηεί ε δηάηαμε ζην ηέινο ηνπ πξνζαξηήκαηνο. 
 
(β) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη. 4: Αλάιπζε πξόζζεησλ απνζβέζεσλ. 
 

Γελ έγηλαλ. 
  
(γ) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη. 19: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ 
εμόδσλ πνιπεηνύο απνζβέζεσο πνπ αθνξνύλ ηελ ρξήζε. 
 

Οη πξνζζήθεο ηεο ρξήζεσο πνζνύ επξώ 55.857,71 αθνξνύλ αξρηηεθηνληθέο, 

κεραλνινγηθέο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ην έξγν «Αλάδεημε - πξνβνιή παξαδνζηαθώλ 

ζηνηρείσλ πόιεο Σνπθιίνπ θαη ινηπέο έξεπλεο γηα θέληξα δηθηύσζεο θαη ειεθηξνληθήο 

εμππεξέηεζεο ησλ λέσλ. 

 
(δ) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη. 7β: πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ 
απόθηεζε παγίσλ. 
 
 Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 
 
(ε) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη. 2β: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελόκελεο 
κέζα ζηελ ρξήζε κε βάζε εηδηθό λόκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμία ησλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ε παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ 
«Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο». 
 
 Γελ έγηλε. 
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4. ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 24: Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε 
ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνληαη από εηδηθέο 
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

Παξαζέηεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηεινο πίλαθαο Νν2 κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηεί ε δηάηαμε ζην ηέινο ηνπ πξνζαξηήκαηνο. 

 
 
 

5. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ – ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 5: Οη δηαθνξέο από ππνηίκεζε 
θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ, νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο 
νθείινληαη θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε. 
 

Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ. 
 
(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 6: Οη δηαθνξέο από ηελ απνηίκεζε ησλ 
απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπώλ νκνεηδώλ ζηνηρείσλ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή ηηκή 
αγνξάο πξηλ από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ (δηαθνξέο 
ηηκήο θηήζεσο θαη ηηκήο αγνξάο), ζπλνιηθά θαηά θαηεγνξίεο ησλ 
πεξηνπζηαθώλ απηώλ ζηνηρείσλ. 
 
 Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ.  
 
 
 

6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 25β: Μεηαβνιή ζην Κεθάιαην πνπ νθείιεηαη 
ζηε ζπκπιήξσζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ηήξεζεο δηπινγξαθηθνύ βάζεη ηνπ 
Π.Γ. 315/99 παξ. 8β. 
 

Σηελ ρξήζε 2014 έγηλε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ε νπνία αλαιύεηαη σο εμήο: 
α) Αύμεζε θαηά πνζό επξώ 447.102,69 πνπ αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε νξζήο 
θαηαρώξηζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2013 γηα 
ηελ εμόθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο ιακβάλνληαο 
ππόςε ην ππ’ αξηζκόλ 10260/23 Μαξηίνπ 2015 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη επηρνξεγήζεηο γηα ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο 
ηξίηνπο πνπ έιαβαλ νη Γήκνη δελ έπξεπε λα θαηαρσξεζνύλ ζε ινγαξηαζκό εζόδσλ 
αιιά λα πξνζαπμήζνπλ απεπζείαο ηελ Καζαξή Θέζε ηνπο. 
β) Αύμεζε θαηά πνζό επξώ 1.685.301,42 πνπ αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε νξζήο 
θαηαρώξηζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ζηελ ρξήζε 2014 γηα ηελ εμόθιεζε 
ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο ιακβάλνληαο ππόςε ην 
αλσηέξσ έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 
 
 

7. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 20: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ 
Ηζνινγηζκνύ «Λνηπέο Πξνβιέςεηο» όηαλ είλαη αμηόινγεο. 
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Α) Σηνλ ινγαξηαζκό «Λνηπέο Πξνβιέςεηο» πθίζηαληαη πξνβιέςεηο δηθαζηηθώλ 

ππνζέζεσλ-αγσγώλ θαηά ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ πνζνύ επξώ 181.632,00. 
Β) Πξνβιέςεηο πνπ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ: 
- γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνύ επξώ 1.179.478,56 πνπ πξνθύπηνπλ από 

ππόινηπα ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ ηνπ 2011 θαη παιηόηεξα ηδησηώλ θαη 
- γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνύ επξώ 696.875,02 από ηηο πξώελ δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο: 
α) ΓΔΤΑ Τπρεξνύ (πιένλ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ «Τπρεξό» Α.Δ. ΟΤΑ), 
ε νπνία είλαη ππό εθθαζάξηζε, ιόγσ παξαθξάηεζεο από ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε 
ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε (€ 110.094,49) θαη ζε πξνεγνύκελεο 
ρξήζεηο (€ 535.348,42) γηα απνπιεξσκή δαλείνπ απηήο θαη  
β) Οηθνηνπξηζηηθό Κέληξν Βηνηόπνπ Γαδηάο, ην νπνίν έρεη ζπγρσλεπζεί ζηε ΣΟΔΓΖΣ 
γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, ε νπνία δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ 
31.12.2014.   
 
(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 9: Οη Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο νπνίεο 
ε πξνζεζκία εμνθιήζεώο ηνπο είλαη κεγαιύηεξε από πέληε ρξόληα από ηελ 
εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξία ινγαξηαζκώλ θαη 
πίζησζε, θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ θαιύπηνληαη κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ηεο 
θύζεσο θαη ηεο κνξθήο ηνπο. 
 

Γάλεηα από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο ύςνπο επξώ 84.561,69 θαη ην Τακείν 
Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ύςνπο επξώ 986.840.81. (Σπλνιηθά ύςνπο επξώ 
1.071.402,20). 
 
(γ) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη. 10: Οη ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη 
ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. 
 

Γελ ππάξρνπλ. 
 
(δ) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη. 18: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από 
ζπκβάζεηο θιπ. Πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. Τπνρξεώζεηο 
θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ γηα νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο γηα 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 
 

Γελ ππάξρνπλ. 
 
 
 

8. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 17β: Αλαιύζεηο ησλ θνλδπιίσλ ησλ 
ινγαξηαζκώλ 36.01 «Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη 56.01 «Έμνδα ρξήζεσο 
πιεξσηέα», αλ ηα πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά. 
 
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα: αλέξρνληαη ζην πνζό επξώ 16.412,96 θαη αθνξά αμία 
απαιινηξίσζεο γεπέδσλ Ακνξίνπ. 
 
 
 
 



6 

 

9. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 18: Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θάζε είδνπο 
νηθνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ από ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, εγγπήζεηο θαη 
άιιεο ζπκβάζεηο ή από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία επηβαιιόκελεο πηζαλέο 
ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο ηνπ 
Ηζνινγηζκνύ, εθόζνλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεσο ηνπ Γήκνπ. Σπρόλ ππνρξεώζεηο γηα θαηαβνιέο 
εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ, όπσο π.ρ. κεληαίσλ βνεζεκάησλ, θαζώο θαη νη 
νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, αλαθέξνληαη ρσξηζηά. 
 

Αλέξρνληαη ζην πνζό επξώ 54.271.413,39. 
 
 
 

10.  ΥΟΡΖΓΖΘΔΗΔ ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΑΦΑΛΔΗΔ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 15: Οη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο ηνπ Γήκνπ, νη 
νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθό ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξίεο. ε 
πεξίπησζε πνπ νη εγγπήζεηο εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο, 
γίλεηαη αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ. Οη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 
(ππνζήθεο – πξνζεκεηώζεηο) αλαθέξνληαη ρσξηζηά. Υσξηζηά, επίζεο, 
αλαθέξνληαη νη ηπρόλ εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη πξνο όθεινο ηξίησλ. 
 

Παξαζέηεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηεινο πίλαθαο Νν3 κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηεί ε δηάηαμε ζην ηέινο ηνπ πξνζαξηήκαηνο. 

 
 
 

11. ΑΜΟΗΒΔ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΠΗΣΧΔΗ Δ ΟΡΓΑΝΑ 
ΓΗΟΗΚΖΔΧ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 13: Σα πνζά ησλ ακνηβώλ πνπ 
θαηαινγίζζεθαλ ζηε ρξήζε γηα ηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη 
δηεπζύλζεσο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζώο θαη νη δεκηνπξγεκέλεο 
ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο πξνο πξώελ κέιε ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ. Σα 
πνζά απηά θαηαρσξνύληαη γηα θάζε θαηεγνξία. 
 

Οη ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη δηεπζύλζεσο ηνπ δήκνπ ζηελ ρξήζε 
2014 αλήιζαλ ζην ζπλνιηθό πνζό επξώ 151.385,60. 
 
(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 14: Σα πνζά ησλ πξνθαηαβνιώλ θαη ησλ 
πηζηώζεσλ πνπ ηπρόλ δόζεθαλ ζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο 
θαη νθείινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, κε αλαθνξά 
ηνπ εηήζηνπ επηηνθίνπ ησλ πηζηώζεσλ απηώλ θαη ησλ νπζησδώλ όξσλ ηνπο, 
θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο κε ηε 
κνξθή νπνηαζδήπνηε εγγπήζεσο. Σα πνζά απηά θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα 
θάζε θαηεγνξία. 
 

Γελ ππάξρνπλ. 
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12. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 11: Ο κέζνο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, αλαιπκέλνο θαηά θαηεγνξίεο, 
θαη νη ακνηβέο – έμνδα πξνζσπηθνύ αλάιπζε ζε κηζζνύο – εκεξνκίζζηα θαη 
θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο, κε ρσξηζηή αλαθνξά απηώλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε 
ζπληάμεηο. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε εηδηθέο 
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα λα παξνπζηάδεηαη κία 
πηζηή εηθόλα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ, όηαλ απηό δελ επηηπγράλεηαη κε όζα αλαθέξνληαη 
ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο. 
 
 
(1)  Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ άηνκα:   79 
(2)  Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά θαηεγνξίεο: 
- Μόληκν πξνζσπηθό 75 
- Δηδηθνί ζπλεξγάηεο 2 
- Σπκβαζηνύρνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ 1 
- Πξαθηηθή άζθεζε Σπνπδαζηώλ 1 

ύλνιν 79 

 
(3)  Αλάιπζε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ: 
 
60.01 Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ 837.823,10 € 
60.02 Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ 

ρξόλνπ 423.522,47 € 
60.03 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 27.600,00 € 
60.04 Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ 44.726,12 € 
60.05 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 473.223,37 € 
60.06 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 5.414,77 € 
60.07 Γαπάλεο πξόζιεςεο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ 700,00 € 

ύλνιν 1.813.009,83 € 

 
(β) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 12: Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ν ππνινγηζκόο ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο επεξεάζηεθε από απνηίκεζε πνπ έγηλε θαηά 
παξέθθιηζε από ηηο λνκνζεηεκέλεο αξρέο απνηηκήζεσο, είηε ζηε ρξήζε ηνπ 
ηζνινγηζκνύ, είηε ζε πξνεγνύκελε ρξήζε. 
 

Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 
 
(γ) Άξζξν 1. παξ. 4.1.501 πεξηπη.17α: Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
«Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα» θαη «Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα», θαζώο θαη 
γηα ηα «Έζνδα θαη έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ», ηα νπνία εκθαλίδνληαη 
ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, όηαλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ Γήκνπ. 
 
Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα           1.760.604,46 € 
 Αθνξνύλ αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ. 
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Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ            962.094,52 € 
 

Αθνξνύλ θπξίσο βεβαίσζε Φ.Κ. Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 2012 θαη 2013, 
Τέιε Νεθξνηαθείσλ 2013, Τέινο 0,5% επί Αθαζάξηζησλ Δζόδσλ Δπηηεδεπκαηηώλ 
2009 θαη 2011, Άξδεπζε 2013,  Αζηηθά θαη Αγξνηηθά Μηζζώκαηα 2009-2013, θαη 
ινηπέο δηαγξαθέο πνζώλ από πξνκεζεπηέο. Δπίζεο, θαηά πνζό επξώ 114.347,12 
αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο ηελ Γ.Δ.Υ.Α.Σ., ε νπνία είρε 
πξνθύςεη κεηά ηηο εγγξαθέο εθθαζάξηζεο γηα ηελ ρξήζε 2010, ζύκθσλα κε ηελ 
έθζεζε απνγξαθήο 01.01.2011. 

 
Έζνδα από επηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ                     562,34 € 

  
Αθνξά έζνδα από επηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ θαη 

έζνδα από επηζηξνθή πνζνύ ππέξ Γήκνπ ιόγσ απεξγίαο – απνπζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ. 
 
 
Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα                12.937,56 € 
  

Αθνξά ξύζκηζε ρξεώλ πξνο ΗΚΑ. 
 
Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ         1.705.011,18 € 
 

Αθνξνύλ ζε δαπάλεο θαη έμνδα έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη αλαισζίκσλ ΠΟΔ 
θπξίσο ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ γηα παξαζηαηηθά – ηόθνπο - δηθαζηηθά έμνδα -
δηθαζηηθνύο επηκειεηέο, ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ΗΚΑ θαη Διιεληθό Γεκόζην νη 
εμνθιήζεηο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη 
Γαλείσλ, κε ζρεηηθή παξαθξάηεζε από ηνλ νηθείν ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ, 
ζε εθηέιεζε ησλ ππ’ αξηζκόλ 18294/14 θαη 37258/14 ρξεκαηηθώλ εληνιώλ ηνπ Υπ. 
Δζσηεξηθώ θαζώο θαη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ θαη 
αλαθιήζεηο ρξεκαηνδνηήζεσλ. 
 
Έθηαθηεο δεκίεο                             17.588,67 € 

 
Αθνξά ζε δηαγξαθέο απαηηήζεσλ ζηελ ρξήζε 2014, βάζεη ησλ ππ’ αξηζκόλ 
32/27.01.14, 78/31.03.14, 130/07.08.14, 188/31.10.14 θαη 221/28.11.14 απνθάζεσλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
 
Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο            276.174,45 € 

  
Πξόβιεςε ρξήζεο 2014 πνζνύ επξώ 110.094,49 από παξαθξάηεζε ηαθηηθήο 

επηρνξήγεζεο γηα απνπιεξσκή δαλείσλ ηεο ΓΔΤΑ Τπρεξνύ θαη πξνβιέςεηο 

επηζθαιώλ απαηηήζεσλ έηνπο 2014 ύςνπο επξώ 166.079,96. 
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13. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΑΡΣΗΟΣΔΡΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΗΣΖ 
ΔΗΚΟΝΑ 
 
(α) Άξζξν 1 παξ. 4.1.501 πεξηπη. 25: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζα θαζνξηζηνύλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο 
γηα λα παξνπζηάδεηαη κία πηζηή εηθόλα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ, όηαλ 
απηό δελ επηηπγράλεηαη κε όζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο 
παξαγξάθνπο. 
 

Α) Ζ θιεηόκελε ρξήζε είλαη ε ηέηαξηε, θαηά ηελ νπνία ν Καιιηθξαηηθόο Γήκνο 
Σνπθιίνπ ηήξεζε ην Γηπινγξαθηθό ζύζηεκα, πνπ πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 315/1999 
θαη ειέγρεηαη γηα ηε ρξήζε απηή από Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ. 315/1999 θαη ηνπ Ν. 2880/2001. 

Β) Βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 6 – 29/05/2012 απνζπάζκαηνο ηνπ πξαθηηθνύ 
ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Σνπθιίνπ (αξ. απόθαζεο 126 / 
2012) θαη θαηόπηλ ηεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ & Οηθνλνκηθώλ 
αξηζκ. πξση. 47497 - 18/12/2012, απνθαζίζζεθε ν ζπκςεθηζκόο νθεηιώλ ηνπ 
Γήκνπ Σνπθιίνπ πνπ αθνξνύζε ππνρξεώζεηο ηνπ ηδίνπ θαζώο θαη ηνπ Γήκνπ 
Οξθέα, ηεο ΓΔΥΑ Σνπθιίνπ, ηεο ΓΔΣΖΜΔ Σνπθιίνπ, ηνπ Οηθνηνπξηζηηθνύ Κέληξνπ 
Βηνηόπνπ Γαδηάο Σνπθιίνπ θαη ηεο Καηαζθεπαζηηθήο Δηαηξείαο Γήκνπ Τπρεξνύ, 
πνζνύ επξώ 1.156.739,40 πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην θαη πνζνύ επξώ 543.475,36  
πξνο ην Η.Κ.Α. Γηδπκνηείρνπ θαη ην Η.Κ.Α. Σνπθιίνπ, κε ηα ζπλνιηθά πξνβιεπόκελα 
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3756/2009 (Α' 53) έζνδά ηνπ.  

Ωο εθ ηνύηνπ, δελ απνδίδνληαη ζην Γήκν Σνπθιίνπ ην ππόινηπν ηεο Γ’ δόζεο 
έηνπο 2012 πνζνύ επξώ 234.507,71 [460.668,98 € - (75.387,09 € Φ 3)], νη Δ’, ΣΤ’ θαη 
Ε’ δόζεηο ησλ εηώλ 2013-2015 (460.668,98 €  Φ 3) θαη πνζό 83.700,11 € από ηελ 
ηειεπηαία Ζ’ δόζε έηνπο 2016. Ο Γήκνο Σνπθιίνπ, εθόζνλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 
άιινο ζπκςεθηζκόο, ζα ιάβεη ην πνζό ησλ επξώ 376.968,87 σο Ζ’ δόζε έηνπο 
2016.  

Να ηνλίζνπκε όηη δελ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί, νύηε ζηελ παξνύζα, νύηε ζηελ 
πξνεγνύκελε ρξήζε, ηα έμνδα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλάιεςε ησλ αλσηέξσ 
ππνρξεώζεσλ, θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα ζπκςεθηζζέληα έζνδα ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
3756/2009. 

Γ) Σην θνλδύιη ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γ.ΗΗΗ.1 «Τίηινη Πάγηαο Δπέλδπζεο» έρεη 
ζπκπεξηιεθζεί  ε αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ 
Σνπθιίνπ» (ΚΟ.Δ.ΓΖ.Σ.) ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην ΦΔΚ 778/06.05.2011 θαη πξνήιζε 
από ηε ζπγρώλεπζε ησλ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ. Σνπθιίνπ, ΓΖ.Κ.Δ.Γ. Οξθέα & Πνιύθεληξν 
Τπρεξνύ. Ζ ΚΟ.Δ.ΓΖ.Σ., κε ηελ ππ’ αξηζκ. 158/16.09.2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ, ηέζεθε ππό θαζεζηώο ιύζεο θαη εθθαζάξηζεο. Ζ 
ΚΟ.Δ.ΓΖ.Σ. ελώ εκθαλίδεη αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ύςνπο επξώ 635.512,98 θαηά ηελ 
31/12/2014, απνηηκήζεθε ζηελ αμία θηήζεσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 
315/1999.  

Γ) Δπίζεο, ζην αλσηέξσ θνλδύιη ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γ.ΗΗ.1 «Τίηινη Πάγηαο 
Δπέλδπζεο» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αμίεο θηήζεσο ησλ ζπκκεηνρώλ ζηελ 
«Σεξνηξνθηθή Οηθνηνπξηζηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σνπθιίνπ» (Σ.Ο.Δ.ΓΖ.Σ.) θαη ζηελ 
«Δηαηξεία Καηαζθεπήο Τερληθώλ Έξγσλ Γήκνπ Τπρεξνύ Α.Δ. Ο.Τ.Α.» (ΓΔΤΑΤ 
Γήκνπ Τπρεξνύ), νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε εθθαζάξηζε. Οη αλσηέξσ εθθαζαξίζεηο δελ 
έρνπλ μεθηλήζεη δηόηη γηα ηελ Σ.Ο.Δ.ΓΖ.Σ. δελ έρεη ιεθζεί ΑΦΜ, νύηε έρεη δεισζεί ζην 
κεηξών ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζε απηό έσο ηεο 
21.06.2011 θαη γηα ηε ΓΔΤΑΤ Γήκνπ Τπρεξνύ δελ έρνπλ παξαδνζεί ηα βηβιία θαη 
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ζηνηρεία ζηνλ εθθαζαξηζηή γηα ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο. Οη αλσηέξσ ζπκκεηνρέο 
έρνπλ ππνηηκεζεί νινζρεξώο. 

Δ) Με ην ΦΔΚ 1319/16.06.2011 ιύεηαη ε εληαία επηρείξεζε ύδξεπζεο 
απνρέηεπζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 
Γήκνπ Σνπθιίνπ», ε νπνία δελ απεηθνλίζηεθε πνηέ σο ζπκκεηνρή ζηα βηβιία ηνπ 
Γήκνπ. Τε ιύζε ηεο επηρείξεζεο αθνινύζεζε ε εθθαζάξηζε ηεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 262 Ν.3463/2006. Από ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ΦΔΚ θαη κεηά, νη ιεηηνπξγίεο ηεο αλσηέξσ Γ.Δ.Υ.Α. εθηεινύληαη από ην Γήκν 
Σνπθιίνπ. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 44/18.02.2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 
Γήκνπ Σνπθιίνπ, εγθξίζεθε ν Ηζνινγηζκόο ιήμεο εθθαζάξηζεο ηεο 12.02.2014 ηεο 
αλσηέξσ Γ.Δ.Υ.Α., ε αλαδνρή από ηνλ Γήκν Σνπθιίνπ ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο 
αλσηέξσ Γ.Δ.Υ.Α., ζπλνιηθνύ ύςνπο 847.929,77 ζηεο 12.02.2014 θαη ε εηζθνξά ηνπ 
Δλεξγεηηθνύ θαη ησλ ινηπώλ ινγαξηαζκώλ Παζεηηθνύ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Σνπθιίνπ ζηνλ 
Γήκν. 

Σνπθιί,  29/05/2015 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

  

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΤΛΗΛΗΟ 
Α.Γ.Σ. ΑΖ 422827 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΣΗΑΚΗΡΖ 
Α.Γ.Σ.:  ΑΔ 922606 

 
 

H ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 
 

ΒΑΗΛΗΚΖ ΒΑΨΣΑΚΖ 
Α.Γ.Σ. ΑΕ 919005 

 
Ζ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΓΗΑ ΤΟ ΛΟΓΗΣΤΖΡΗΟ ΤΟΥ ΓΖΜΟΥ ΣΟΥΦΛΗΟΥ 

 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΣΤΑΚΔΛΖ 

Α.Γ.Τ.: ΑΔ 202755 

Αρ.Αδ.Ο.Δ.Δ.: 33396 

Το ανωηέρω προζάρηημα ποσ αποηελείηαι από δέκα (10) ζελίδες και ηρεις (3) 

επιζσναπηόμενοσς πίνακες, είναι ασηό ποσ αναθέρεηαι ζηην έκθεζη ελέγτοσ ποσ τορήγηζα, 

με ημερομηνία 22 Ιοσλίοσ 2016. 

Θεζζαλονίκη, 22 Ιοσλίοσ 2016 

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΔΛΔΓΚΤΖΣ ΛΟΓΗΣΤΖΣ 

 

ΓΖΜΖΤΡΗΟΣ Γ. ΕΗΓΚΔΡΗΓΖΣ 

Α.Μ.ΣΟΔΛ.  15851 

Σπλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
κέινο ηεο Crowe Horwath International                                                                                                                                                                                                                     
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