
 

                  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  51o Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ. 690 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 13Ο  
Συνεδρίαση της 27.12.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 128985/23-12-2022 
 
 
 

Στις Αχαρνές σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ.  128985/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 
72 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, 
του ΦΕΚ 6445/τ.Β’/16-12-2022. 
             
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Αντιπρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Μιχαήλ- Αντιπρόεδρος                                                                                  1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              

2. Αβραμίδης Ιωάννης 2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 

3. Αραμπαντζής Ευάγγελος 3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 

4. Δαμάσκος Νικόλαος   

5 Κατσανδρή Χρηστίνα 
 6 Παυλίδου Όλγα                                                                                  

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
«ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών» 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βρεττός Μιχαήλ  φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα 
το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και εισηγείται την υπ’ αριθμ. 38/30-11-2022 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του (Ν.Π.Δ.Δ.) Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 
ΨΗΖΜΟΕΨΓ-ΖΞ5) που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ” και αναφέρει τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1, του Ν.3463/2006, οι ΟΤΑ που εφαρμόζουν το Κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 315/1999 – ΦΕΚ Α΄ 302) υποβάλλουν δια της Οικονομικής Επιτροπής τον Ισολογισμό και 
την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με σχετική έκθεση 

ΑΔΑ: 9ΤΚ1ΩΨ8-Σ9Ι



διαχείρισης. Πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 72 N. 3852/2010, όπως τροποποιημένο 
ισχύει σήμερα, αρμόδια για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των νομικών προσώπων και 
επιχειρήσεων του Δήμου είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.4.14 τεύχος Α’) «Οι διατάξεις του π.δ. 
315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής 
Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών…». 

Από τα ανωτέρω προκύπτει η υποχρέωση για το ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ» τήρησης της διπλογραφικής μεθόδου και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή πριν την υποβολή τους 
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκριση. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο οι Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων από το 
2015 έως και το 2021. Για τον λόγο αυτό υποβάλλονται προς έγκριση στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο οι 
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015 του ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
«ΑΡΩΓΗ» και η Έκθεση Διαχείρισης, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ»  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Το 2015 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ν.Π.Δ.Δ. 
  
 Τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. αυξήθηκαν με ικανοποιητικό ρυθμό ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες 
διατηρήθηκαν σε λογικά πλαίσια, με συνέπεια την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. 
  

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των  244.469,29€.          
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 20.000,00, τα συνολικά 
έσοδα του ΝΠΔΔ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 264.469,29. 
  

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 1/1 -31/12/2015 έχει ως εξής  
 
Κ.Α. Περιγραφή  Σύνολο 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 239.291,09 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 5.178,20 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 20.000,00 

 Σύνολο € 264.469,29 
 
 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 
 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των €  170.292,77 και αφαιρουμένων 
των αποσβέσεων ποσού  €  21.857,22 στο ποσό των  € 148.435,55. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ ανήλθαν στο ποσό των € 63.979,99 και τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των € 182,00. 
 Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης και χρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό 
των € 234.454,76. 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού € 140,00 και τα έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων ποσού € 0,06, τα συνολικά έξοδα του ΝΠΔΔ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο 
ποσό των € 234.594,82. 
 Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού € 264.469,29  και των συνολικών 
εξόδων της χρήσεως ποσού € 234.594,82 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2015, που ανέρχεται σε € 
29.874,47. 
 Το σύνολο των εισπράξεων του ΝΠΔΔ της χρήσης € 636.186,51 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα 
αρχής της χρήσεως ποσού € 120.155,97 ήτοι συνολικό ποσό       € 756.342,48, μείον τις πληρωμές της 
χρήσης του ΝΠΔΔ ποσού € 655.714,87 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως που ανέρχονται στο 
ποσό των € 100.627,61. 
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 1/1 -31/12/2015 έχει ως εξής : 
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Κ.Α. Περιγραφή  Σύνολο 
25 Αναλώσιμα υλικά € 18.215,54 
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 2.790,60 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 127.633,95 
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων € 18.502,80 
62 Παροχές τρίτων € 20.382,88 
63 Φόροι-τέλη € 1.200,00 
64 Διάφορα έξοδα € 14.322,39 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 182,00 
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων € 31.224,60 
81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 140,00 
82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 0,06 

 ΣΥΝΟΛΟ € 234.594,82 
 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ της 31.12.2015 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο 
ποσό των € 996.844,21 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 288.219,35, η αναπόσβεστη αξία 
τους ανέρχεται στο ποσό των € 708.624,86.  
 

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ ανέρχεται στο ποσό των € 965,25, ενώ 
το αντίστοιχο κυκλοφορούν ενεργητικό στο ποσό των € 188.668,70. 
 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Η οικονομική πορεία του ΝΠΔΔ όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 
1/1 -31/12/2015 και την παραπάνω ανάλυση είναι καλή με θετικές προοπτικές. 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αφού έλαβε υπόψη της: 
- την υπ’ αριθμ.   16/31-05-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κέντρο Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ” (ΑΔΑ: Ω343ΟΕΨΓ-8ΓΝ) και την ανάγκη της λήψης απόφασης  
 

 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Α) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
«ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών.   
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

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

 
 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

2015 2014 χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΒΕΣΤΗ

ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης 4.366,50 218,33 4.148,17 0,00 0,00 0,00 Ι. Κεφάλαιο(εταιρικό,κλπ)

4.366,50 218,33 4.148,17 0,00 0,00 0,00 1. Καταβλημένο 877.261,02 0,00

877.261,02 0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Eνσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γηπ εδα - οικοπεδα 251.296,25 0,00 251.296,25 0,00 0,00 0,00
3 Κτήρια & τεχνικά έργα 744.311,10 286.985,52 457.325,58 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκατ.& Λοιπός εξοπ λ. 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Μεταφορικά μέσα 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
6. Επιπλα & λοιπ ός εξοπλισμός 1.236,77 1.233,83 2,94 0,00 0,00 0,00 IV Αποθεματικά κεφάλαια
Σύνολο ακινητοποιήσεων 996.844,21 288.219,35 708.624,86 0,00 0,00 0,00

ΙΙΙ. Συμμετ. & άλλες μακροπρ.απαιτήσεις V. Αποτελέσματα είς νέο
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επ ιχειρήσεις 9.706,00 0,00 1. Υπ όλοιπο απ οτελεσμάτων χρήσεως εις νέο 29.874,47 0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού 718.330,86 0,00  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 907.135,49 0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπ ορεύματα 0,00 0,00

0,00 0,00

ΙΙ. Απαιτήσεις B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1. Πελάτες 88.041,09 0,00

1.Προβλέψεις για απ οζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου απ ό την υπ ηρεσία 3.046,99 0,00

88.041,09 0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IV. Διαθέσιμα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ταμείο 0,02 0,00 1. Προμηθευτές 0,00 0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 100.627,59 0,00 5. Υπ οχρεώσεις απο φόρους-τέλη 965,25 0,00

100.627,61 0,00 965,25 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων 965,25 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 188.668,70 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ+Ε) 911.147,74 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 911.147,74 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 529.568,15 0,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 529.568,15 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014 χρήσεως 2015 χρήσεως 2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 29.874,47 0,00
Κύκλος εργασιών (υπηρεσιών) 239.291,09 0,00 Σύνολο 29.874,47 0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων 170.292,77 0,00 Πλέον 
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως 68.998,32 0,00 Υπ όλοιπ ο αποτ/των (Ζημιών) προηγ.χρήσης 0,00 0,00
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 5.178,20 0,00 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προγ.χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο 74.176,52 0,00 Σύνολο 29.874,47 0,00

ΜΕΙΟΝ: 1. ΜΕΙΟΝ:

1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 63.979,99 0,00 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 63.979,99 0,00 0,00 Κέρδη  εις νέο 29.874,47 0,00

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως 10.196,53 0,00
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Αχαρνές,    01/11/2022
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 0,00

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 182,00 182,00 0,00 0,00  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως 10.014,53 0,00 ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα απ οτελέσματα Α.Δ.Τ. ΑΗ 508990
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Μείον: Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 140,00 0,00 ΈΛΛΙΟΤΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,06 140,06 19.859,94 0,00 0,00 0,00 Α.Δ.Τ. Τ 126255

Οργανικά & έκτακτα απ οτελέσματα
(κέρδη) εκμεταλλεύσεως 29.874,47 0,00

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 31.224,60 0,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 31.224,60 0,00 0,00 0,00 ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 29.874,47 0,00 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ: 0132992

 Ν.Π.Δ.Δ.  "ΑΡΩΓΗ" ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  THΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ποσά προηγούμενης χρήσεωςΠοσά κλειόμενης χρήσεως

ΑΔΑ: 9ΤΚ1ΩΨ8-Σ9Ι



(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή 
κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του 
ισολογισμού και του λογαριασμού  αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι 
που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

 Δεν έγιναν παρεκκλίσεις. 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών 
εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν το ΝΠΔΔ 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 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 
Ν.Π.Δ.Δ..  

 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής 
κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών 
και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

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

 (3) 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. 

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. 

ΑΔΑ: 9ΤΚ1ΩΨ8-Σ9Ι



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. 

Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη:  
 

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ  
         

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπόλοιπο 
1/1/2015 

Προσθήκε
ς / 

(μειώσεις) 
χρήσης 

Υπόλοιπο 
31/12/15  

4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης 0,00 4.366,50 4.366,50  
  0,00 4.366,50 4.366,50  
         
ΙΙ  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις        
    1. Γήπεδα - οικόπεδα 251.296,25 0,00 251.296,25  
    3. Κτίρια & τεχνικά έργα 744.311,10 0,00 744.311,10  
    4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. 

και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 0,05 0,00 0,05  
     5.   Μεταφορικά μέσα 0,04 0,00 0,04  
     6.   Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 2,91 1.233,86 1.236,77  
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 995.610,35 1.233,86 996.844,21  
 

    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
          

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπόλοιπο 
1/1/2015 

Προσθήκε
ς / 

(μειώσεις) 
χρήσης 

Υπόλοιπο 
31/12/15 

Αναπόσβ. 
Αξία 

31/12/15 

4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης 0,00 218,33 218,33 4.148,17 
  0,00 218,33 218,33 4.148,17 
          
ΙΙ  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις         

    1. Γήπεδα - οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 251.296,2
5 

     3. Κτίρια & τεχνικά έργα 257.213,08 29.772,44 286.985,52 457.325,5
8 

    4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. 
και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 0,00 0,00 0,00 0,05 

     5.   Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,04 
     6.   Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 0,00 1.233,83 1.233,83 2,94 

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 257.213,08 31.006,27 288.219,35 708.624,8
6 
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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. 

 
 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 Διαφορές από αποτίμηση χρεογράφων δεν υπάρχουν.  
 

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

Δεν έγιναν. 
 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (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. 
  

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως  

  Yπόλοιπο 
31.12.2015 

ΑΞΊΑ ΚΤΉΣΕΩΣ 31.12.15 € 4.366,50 
Μείον: Αποσβέσεις € -218,33 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.15 € 4.148,17 
 
Ο Λογαριασμός αφορά Λογισμικά προγράμματα Η/Υ. 

 
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. 
  

 Δεν 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. 

 
 Δεν υπάρχουν.  

 
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 
 
 Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων. 
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των 
λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των 
περιουσιακών αυτών στοιχείων. 
 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 Το Κεφάλαιο του ΝΠΔΔ ποσού  € 877.261,02 είναι σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 7 του 
ΠΔ. 315/99. 

 
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

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

 
 Δεν υπάρχουν.  
 
 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ, για τις οποίες η προθεσμία 

εξοφλήσεώς 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. 
 

 Δεν υπάρχουν.  
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του 
ΝΠΔΔ, εφόσον η παράθεσή 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. 

 
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. 
 
  Δεν υπάρχουν. 

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 Ν.Π.Δ.Δ. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων 
βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  
 
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Προϋπολογισμού   € 529.568,15 
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10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του ΝΠΔΔ, οι οποίες δεν εμφανίζονται 
στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις  εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες 
(υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις 
που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

 
Δεν υπάρχουν. 
 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 

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

Δεν υπάρχουν. 
 

 (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.  

 
 (1) Μέσος όρος προσωπικού                 8  άτομα             
 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
   
         Ορισμένου χρόνου                6 άτομα   
         Αορίστου χρόνου                  2 άτομα  
 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΟΣΟ 
60.01.12 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  € 1.843,00 
60.02.21 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών) 
€ 24.317,04 

60.04.41 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών) 

€ 75.000,00 

60.04.42 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  € 1.171,36 
60.05.52 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 
€ 6.547,66 

60.05.53 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων € 29,04 
60.05.54 Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού € 16.525,42 
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60.05.55 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές € 2.200,43 
  ΣΥΝΟΛΟ € 127.633,95 

(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 ΝΠΔΔ. 
  

- Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                                                                                 € 20.000,00 
Αφορά επιχορήγηση έτους 2014 από τον Δήμο Αχαρνών. 
 
 

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 ΝΠΔΔ, όταν αυτό δεν 
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 

 
Δεν υπάρχουν. 
 

Αχαρνές, 1/11/2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΈΛΛΙΟΤΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 508990 Α.Δ.Τ. Τ 126255 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ: 0132992 

   
   

 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Αντιπροέδρου ,όλα τα παραπάνω, την εισήγηση του Ν.Π.Δ.Δ.  

Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις  χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
«ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών 

Β) Την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων  χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση. 
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Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 690/2022. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

    ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης  
2. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
3. Κατσανδρή Χρηστίνα 
4. Δαμάσκος Νικόλαος 
5. Παυλίδου Όλγα 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
 
 Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                       ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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