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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.14/2019 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης 165/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

« Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2018» 

 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30 του μηνός Σεπτεμβρίου  
έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 18.30,μ.μ συνήλθε σε Ειδική δημόσια 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
19378/26.9.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως 
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  

  Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
  τριάντα δύο   (32) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
3.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
4 ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                     ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
8. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ             « 
9. ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ             « 
10. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    « 
11. ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      «      
12. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
13. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     « 
14. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
15. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       « 
16. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      « 
17. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     « 
18.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ       « 
19.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
20. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    « 
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21. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
22. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ        « 
23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     « 
24. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
25. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      « 
26. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      «  
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (προσήλθε) 
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (προσήλθε) 
3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ        ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 
4. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ          «                     (προσήλθε)  
5. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       « 
6. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ            «                     (προσήλθε) 
7. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          «                     (προσήλθε) 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν) 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 
Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Κρανιώτης Παναγιώτης και η Δημοτική Σύμβουλος κα 
Μαντέλη Θέκλα προσήλθαν στο πλαίσιο των ενημερώσεων – ανακοινώσεων 
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Κολιός Μιχαήλ και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα 
Μαρκαντώνη Φωτεινή ,κα Πολίτη Ελένη και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κος Αποστολάκος 
Δημήτριος προσήλθαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του μοναδικού θέματος της ημερήσιας 
διάταξης 
 

• Παρούσα ήταν  η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή  για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 

• Παρούσα ήταν και η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Καπετσώνη 
Βασιλική. 

• Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη από την εταιρεία ΣΟΛ Ορκωτοί λογιστές ο ορκωτός 
ελεγκτής – λογιστής κος Παναγιώτης Γ. Θεοδωρόπουλος για την υποβοήθηση της διαδικασίας 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κα Μητροπούλου Γεωργία η οποία  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 
υπ’αριθμ. 93/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού,  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  έτους 2018 του Δήμου 
Πεντέλης και  Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
       Σύμφωνα με το άρθρο 163  παρ. 1, 2 και 3  του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006):  
       «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει 
δια  μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή* λογαριασμό της διαχείρισης του 
οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης 
ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται 
ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων 
που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 
       2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή 
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τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει 
τον  απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της 
στο  δημοτικό συμβούλιο. 
* ΄Oπου αναφέρεται δημαρχιακή επιτροπή ισχύει Οικονομική Επιτροπή (Ν. 3852/2010). 
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, 
ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο 
των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 
        Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής 
που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές 
των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός 
ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων 
και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 
των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό 
και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων.     Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις 
που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή 
ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 
       Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει 
και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, 
παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου 
υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα 
της οικείας Περιφέρειας». 
     Σύμφωνα με την παρ.1γ΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον 
απολογισμό. 
 
     Έχοντας υπόψη : 

• Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06). 

• Την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

• Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης  του οικονομικού  έτους 2018 της ταμία του 
Δήμου κ. Γαλανούλη Βασιλικής, που μέσω του Δημάρχου υποβλήθηκαν για προέλεγχο στην 
Οικονομική Επιτροπή,  στην 8η/20-5-2019 συνεδρίασή της. 

• Τα άρθρα 40-44 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959 

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, όπως κυρώθηκε με την υπ’  αριθ.  264/06-11-2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7Γ21ΩΞ3-ΞΑ8)     και επικυρώθηκε  με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.97575/34334 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  και τροποποιήθηκε ανάλογα 
με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα. 
 
Παραθέτουμε  ενώπιόν σας  τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους  
2018, το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31-12-2018  του Δήμου καθώς  και Σχέδιο Έκθεσης της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβείτε στη λήψη  της σχετικής απόφασης και την   
υποβολή  της  στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης 

για τον Ισολογισμό χρήσεως 2018 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Το 2018 ήταν  η όγδοη  χρονιά  λειτουργίας του Καλλικρατικού  Δήμου  Πεντέλης που προέκυψε 
από την  συνένωση  των Δήμων Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μελισσίων. 
 Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω,  θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η  εφαρμογή   του Διπλογραφικού  Λογιστικού  Συστήματος, συμβάλλει στην   σωστή 
αποτύπωση της  οικονομικής  κατάστασης και   διάρθρωσης  του Δήμου, καθώς  και στην διαχρονική  
παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων. 
     Επίσης  ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή 
και η δημοσίευση τους  συμβάλλουν σημαντικά στην  εδραίωση της  διαφάνειας  και αξιοπιστίας  
όσον αφορά τα οικονομικά  πεπραγμένα του Δήμου. 
 

2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018  ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 
12.455.814,36. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους 
ευρώ 2.000.631,92 και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 510.825,90,  προκύπτουν 
τα συνολικά έσοδα του Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 14.967.272,18. 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής : 
 

(Ποσά σε ευρώ) 

72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα – προσαυξήσεις 652.205,81 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 6.322.388,36 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.227.839,10 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 243.273,57 

76 Έσοδα κεφαλαίων  10.107,52 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων 12.455.814,36 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.000.631,92 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  510.825,90 

 Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. Χρήσεων 2.511.457,82 

  Γενικό Σύνολο 14.967.272,18 

 
3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: 
(Ποσά σε ευρώ) 

25,26 
Αναλώσεις  αναλωσίμων υλικών & αντ/κών παγίων 

στοιχείων 656.290,04 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.461.646,52 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 794.032,03 

62 Παροχές τρίτων 1.016.226,48 

63 Φόροι-τέλη 22.043,54 

64 Διάφορα έξοδα 1.242.467,55 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 62.036,28 

66 
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 2.863.507,02 

67 
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-

Δωρεές 3.379.513,58 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 47.759,46 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 14.545.522,50 
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81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 3.500,01 

81 Έκτακτες ζημίες 0,00 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 555.399,52 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων 558.899,53 

  Γενικό Σύνολο 15.104.422,03 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 12.912.509,88. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 1.567.037,54 και τα 
έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ 3.938,80. Το συνολικό κόστος παροχής 
υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων, εκτάκτων και 
ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 15.104.422,03. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών 
εσόδων της χρήσεως 2018, ποσού ευρώ 14.967.272,18 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, 
ποσού ευρώ 15.104.422,03 αποτελεί το αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσεως 2018, το οποίο 
ανέρχεται σε ευρώ 137.149,85. 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2018 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 15.117.644,92. 
Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 15.935.969,72 προστεθούν τα χρηματικά 
διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 3.955.581,46 και αφαιρεθούν οι πληρωμές του 
Δήμου κατά το έτος 2018, ποσού ευρώ 15.117.644,92  προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο  του 
Δήμου κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 4.773.906,26.  Αντίστοιχα τα χρηματικά διαθέσιμα   
στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ανέρχονται στο ποσό των  ευρώ 4.773.906,26. Στο ανωτέρω 
χρηματικό υπόλοιπο ευρώ 4.773.906,26 συμπεριλαμβάνεται και η μη λογιστικοποιημένη καταβολή 
ποσού ευρώ 22.583,89 προς τη ΔΕΤΕΜ, εκκρεμότητα που προέρχεται από τον Δήμο Μελισσίων. 
Ποσό ευρώ 4.746.537,90 αφορά καταθέσεις όψεως σε συνεργαζόμενες τράπεζες με το Δήμο. 
     5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2018 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσόν των ευρώ 87.471.501,28  και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 
45.642.182,05, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 41.829.319,23. 

6. ΔΑΝΕΙΑ 
Τα δάνεια του Δήμου  ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.901.956,44. Το εν λόγω ποσό αναλύεται 
σε βραχυπρόθεσμες δόσεις ευρώ 301.659,47 οι οποίες είναι πληρωτέες το 2019 και σε 
μακροπρόθεσμες δόσεις  ευρώ 2.600.296,97. 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του Δήμου  ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των ευρώ 
2.122.425,85. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του Δήμου 
ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 410.126,65. 
Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά της εκθέσαμε, παρακαλούμε να εγκρίνετε της οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσεως 2018  του Δήμου. 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, τα 
Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού έτους 2018 του Δήμου Πεντέλης,  
συνοδευόμενα από την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως επισυνάπτονται στην παρούσα 
απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου. 
Έλαβε υπόψη του: 

⎯ Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και ειδικότερα το άρθρο 163  παρ. 1-6.  

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α΄ 87)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το 
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άρθρο 72 παρ. 1γ΄. 

⎯ Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης του οικονομικού  έτους 2018 της ταμία του 
Δήμου κ. Γαλανούλη Βασιλικής που μέσω του Δημάρχου υποβλήθηκαν για προέλεγχο στην 
Οικονομική Επιτροπή  στην 8η/20-5-2019 συνεδρίασή της. 

⎯ Τα άρθρα 40-44 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959. 

⎯ Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, όπως κυρώθηκε με την υπ’  αριθ.  264/06-11-
2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7Γ21ΩΞ3-ΞΑ8),  επικυρώθηκε  με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.97575/34334 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  και τροποποιήθηκε 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα. 

⎯ Την υπ’αρ. 93/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
Μετά από διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται 

αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
Διαφώνησε και ψήφισε ΚΑΤΑ ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος 
Κωνσταντάς Σπυρίδων. 

Με ψήφους τριάντα μία  (31) ΥΠΕΡ - μία (1) ΚΑΤΑ  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντά Σπυρίδωνα 
 

1. Εγκρίνει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το προσάρτημα του 
ισολογισμού έτους  2018 του Δήμου Πεντέλης, όπως υποβλήθηκαν με την υπ’αριθμ. 93/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ελέγχθηκαν από τον ορκωτό λογιστή ελεγκτή κο 
Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη  και επισυνάπτονται στην παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν.3548/07 άρθρο 6 παρ. 
7. 
3.  Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του 
ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και την ανακοίνωση της υποβολής τους στον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής: 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης 
για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2018 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Το 2018 ήταν  η όγδοη  χρονιά  λειτουργίας του Καλλικρατικού  Δήμου  Πεντέλης που προέκυψε 
από την  συνένωση  των Δήμων Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μελισσίων. 
 Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω,  θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η  εφαρμογή   του Διπλογραφικού  Λογιστικού  Συστήματος, συμβάλλει στην   σωστή 
αποτύπωση της  οικονομικής  κατάστασης και   διάρθρωσης  του Δήμου, καθώς  και στην διαχρονική  
παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων. 
     Επίσης  ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή 
και η δημοσίευση τους  συμβάλλουν σημαντικά στην  εδραίωση της  διαφάνειας  και αξιοπιστίας  
όσον αφορά τα οικονομικά  πεπραγμένα του Δήμου. 

2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018  ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 
12.455.814,36. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους 
ευρώ 2.000.631,92 και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 510.825,90,  προκύπτουν 
τα συνολικά έσοδα του Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 14.967.272,18. 
            Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής : 
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(Ποσά σε ευρώ) 

72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα – προσαυξήσεις 652.205,81 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 6.322.388,36 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.227.839,10 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 243.273,57 

76 Έσοδα κεφαλαίων  10.107,52 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων 12.455.814,36 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.000.631,92 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  510.825,90 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. Χρήσεων 2.511.457,82 

  Γενικό Σύνολο 14.967.272,18 

3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 

25,26 

Αναλώσεις  αναλωσίμων υλικών & αντ/κών παγίων 

στοιχείων 656.290,04 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.461.646,52 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 794.032,03 

62 Παροχές τρίτων 1.016.226,48 

63 Φόροι-τέλη 22.043,54 

64 Διάφορα έξοδα 1.242.467,55 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 62.036,28 

66 

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 2.863.507,02 

67 

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-

Δωρεές 3.379.513,58 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 47.759,46 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 14.545.522,50 

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 3.500,01 

81 Έκτακτες ζημίες 0,00 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 555.399,52 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων 558.899,53 

  Γενικό Σύνολο 15.104.422,03 

                          ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 12.912.509,88. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 1.567.037,54 και τα 
έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ 3.938,80. Το συνολικό κόστος παροχής 
υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων, εκτάκτων και 
ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 15.104.422,03. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών 
εσόδων της χρήσεως 2018, ποσού ευρώ 14.967.272,18 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, 
ποσού ευρώ 15.104.422,03 αποτελεί το αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσεως 2018, το οποίο 
ανέρχεται σε ευρώ 137.149,85. 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2018 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 15.117.644,92. 
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          Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 15.935.969,72 προστεθούν τα 
χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 3.955.581,46 και αφαιρεθούν οι 
πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2018, ποσού ευρώ 15.117.644,92  προκύπτει το χρηματικό 
υπόλοιπο  του Δήμου κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 4.773.906,26.  Αντίστοιχα τα 
χρηματικά διαθέσιμα   στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ανέρχονται στο ποσό των  ευρώ 
4.773.906,26. Στο ανωτέρω χρηματικό υπόλοιπο ευρώ 4.773.906,26 συμπεριλαμβάνεται και η μη 
λογιστικοποιημένη καταβολή ποσού ευρώ 22.583,89 προς τη ΔΕΤΕΜ, εκκρεμότητα που προέρχεται 
από τον Δήμο Μελισσίων. Ποσό ευρώ 4.746.537,90 αφορά καταθέσεις όψεως σε συνεργαζόμενες 
τράπεζες με το Δήμο. 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2018 τα πάγια στοιχεία 
ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 87.471.501,28  και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 
45.642.182,05, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 41.829.319,23. 
 
                                                                  6. ΔΑΝΕΙΑ  
Τα δάνεια του Δήμου  ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.901.956,44. Το εν λόγω ποσό αναλύεται 
σε βραχυπρόθεσμες δόσεις ευρώ 301.659,47 οι οποίες είναι πληρωτέες το 2019 και σε 
μακροπρόθεσμες δόσεις  ευρώ 2.600.296,97. 
 

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
          Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του Δήμου  ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των 
ευρώ 2.122.425,85. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του 
Δήμου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 410.126,65. 
 
Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά της εκθέσαμε, παρακαλούμε να εγκρίνετε της οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσεως 2018  του Δήμου. 

Πεντέλη, 17/7/2019  

                                συντάχθηκε και υπογράφεται: 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος 
 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Αντιπρόεδρος 
 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

Τακτικό Μέλος  

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

 

Τακτικό Μέλος  

ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 
Τακτικό Μέλος  

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τακτικό Μέλος  

ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Αναπληρωματικό 

Μέλος 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     

1. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

      2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
      3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

      4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
      5. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
      7. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  

      8. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
             9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

      10. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  
      11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

      12. ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ    13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

      14. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      15. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      16. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ            17. ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      18. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      19. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
      20. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      21. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
      22. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

      23. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      24. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

      25. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
      26. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ 

      27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
      28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

29. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
      30. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

31. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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