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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από το αριθ.16/7-11-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 292

Περίληψη
Συμπλήρωσης – διόρθωση της με αριθμό 186/2018 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση
απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος
– κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.31827/2-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
16) Μπεκήρ Ογλού Σουά
2) Γκιρτζίκη Αλεξία
17) Μποζ Ραμαδάν
3) Γουναρίδης Στυλιανός
18) Παπαδόπουλος Κυριάκος
4) Δημούδη Χρυσούλα
19) Παρτσαλίδου Δέσποινα
5) Ηλιάδης Θωμάς
20) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
21) Σδρέβανος Μαρίνος
7) Ιγιαννίδης Στέφανος
22) Ταρενίδης Παναγιώτης
8) Καμαρίδης Ιπποκράτης
23) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
9) Κολλάρος Γεώργιος
24) Τσέπελης Εμμανουήλ
10) Κυριακίδης Αλέξανδρος
25) Τσιακίρογλου Σωτήριος
11) Λομβαρδέας Μιχαήλ
26) Φανουράκης Εμμανουήλ
12) Λύρατζης Πασχάλης
27) Χαριτωνίδου Ειρήνη
13) Μιχαλοπούλου Αλίκη
28) Χασάν Ογλού Ορχάν
14) Μούρκας Χρήστος
29) Χασάν Ογλού Φερτούν
15) Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
8) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
9) Πυρνάρη Ειρήνη
3) Γιαννώτα Θεοδώρα
10) Τσαρεκτσή Τζενάν
4) Καρά Αχμέτ
11) Τσεγγελίδης Ιωάννης
5) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
12) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
6) Κιρατζή Ερκάν
7) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση:
Αλέξανδρος Κυριακίδης κατά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο
προτάθηκε για συζήτηση ως 1ο θέμα, Μπεκήρ Ογλού Σουά μετά την ψήφιση του 23ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1ο θέμα, Εμμανουήλ Τσέπελης μετά την
ψήφιση του 3ου θέματος, Αναστάσιος Θεοδωρίδης μετά την ψήφιση του 8ου θέματος, Πασχάλης
Λύρατζης μετά την ψήφιση του 16ου θέματος, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, μετά την ψήφιση του
22ου θέματος
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.30118/19-10-2018
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : 1) Το με αριθμ. πρωτ. 52730/2018 έγγραφο του Γραφείου Κοινωφελών
Περιουσιών Κομοτηνής 2) Η με αριθμό 134/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 3) Η με αριθμό
186/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης
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Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Ξάνθης της 10-10-2018 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 204/2018 απόφασή της σχετικά με τη
«Συμπλήρωση της 134/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Σύνταξη έκθεσης και
κατάρτισης του απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του
κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου»» και παρακαλούμε για την
έκδοση απόφασης».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.204/2018 απόφαση της ΟΕ
σχετικά με τη Συμπλήρωση – διόρθωση της με αριθμό 186/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η
οποία αφορά «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου
αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου» και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συμπληρώνει τη με αριθμό 186/2018 προγενέστερη απόφασή του η οποία αφορά «Σύνταξη έκθεσης και
κατάρτισης του απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του
κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου» και συγκεκριμένα στο
αποφασιστικό μέρος της, συμπληρώνει τον Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού
έτους 2017, που αφορά στο Κληροδότημα «Πολυξένης Κουγιουμτζόγλου» ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Π. ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΣΟΔΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
9002,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
0,10
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016
426,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
9428,88
ΕΞΟΔΑ
Αγορές εξοπλισμού & συντήρησης
3069,68
Γραφική ύλη & εποπτικά αναλώσιμα
2519,54
Βιβλία –έντυπα
455,12
Διάφορα έξοδα
1645,11
Σύνολο εξόδων
7689,45
Υπόλοιπο προς μεταφορά στη νέα χρήση
1739,43
Σύνολο εξόδων με χρηματικό υπόλοιπο
9428,88
Κατά τα λοιπά, η 186/2018 προγενέστερη απόφασή της ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την ανωτέρω
τροποποίηση έχει ως εξής:
Εγκρίνει τον απολογισμό και ισολογισμό οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου
αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου όπως αυτός επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης απόφασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος δήλωσε ότι απέχει.
.........................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-11-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου
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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 «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ»
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 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 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 γίνονται τέτοιες συμπτύξεις,
είναι υποχρεωτικό να παρουσιάζονται οι 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 ανακατατάξεις.
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.
(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.
(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.
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.
(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.
Οι μεταβολές (αγορές) των παγίων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Μητρώο Παγίων.
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(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 (4) «Λοιπά
έξοδα 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.
Δεν υπάρχουν
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.
(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.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε 185.769,22.
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 , 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.
Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό,
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.
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
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θέσεως. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων,
καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Δεν έχουν λογιστικοποιηθεί τέτοια ποσά.
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.
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.
Δεν υπάρχουν.
(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.
Τα έσοδα του κληροδοτήματος προέρχονται από την εκμίσθωση, δύο καταστημάτων που
βρίσκονται στις οδούς Μπρωκούμη και Σταθμού, στην εταιρεία Ζουμπούλης Θεοχάρης & ΣΙΑ ΟΕ.
Το ποσό που εμφανίζεται στον ισολογισμό στο κονδύλι οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
2.280,51 προέρχεται από παλαιές οφειλές του και αποτελείται :α) τμηματική καταβολή των 50,00€ με
σύνολο είσπραξης το έτος 2017 500,00 β) είσπραξη εγγύησης 500,40€ και γ)από υπολειπόμενη
καταβολή 1.280,11€.
13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: 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, όταν αυτό δεν
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Δεν υπάρχουν.
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ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

29/1/1977

ΠΑΡΑΣ/ΚΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
Νο1500

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΔΩΝ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ-ΣΤΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΤΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣ
ΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
2017

0

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ 2017

0

ΤΜ

123,03

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 14 ΞΑΝΘΗ

ΤΜ

59,85

69062,4

4%

2762,50

8287,49

60774,91

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 39 ΞΑΝΘΗ

ΤΜ

53,32

116706,82

4%

4668,27

14004,82

102702,00

29/1/1977

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
Νο1500

29/1/1977

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
Νο1500

16/3/2017

ΤΔΑ 3706

ΦΩΤ/ΚΟ KM BIZHUB C35 ΑΝΑΚΑΤ/ΝΟ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΜ

1

558,00

10%

557,99

557,99

0,01

27/6/2017

ΤΔΑ 3813

ΛΑΜΠΑ BENQ MP620C ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΜ

1

250

20%

249,99

249,99

0,01

25/8/2017

ΤΔΑ 257

ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ BLOCK 2,5Χ2

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΕΜ

1

270,32

10%

270,31

270,31

0,01

25/8/2017

ΤΔΑ 257

ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ BLOCK 1,5Χ1

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΕΜ

2

270,32

10%

270,30

270,30

0,02

13/9/2017

ΤΔΑ 3876

DESK TOWER DELL 7010 i5 3470/4GB RA & MONITOR HP LA2206xc

ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

TEM

1

580,44

20%

580,43

580,43

0,01

13/9/2017

ΤΔΑ 3877

PROJECTOR EPSON EB-X27

ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

TEM

1

471,2

20%

471,19

471,19

0,01

18/9/2017

ΤΔΑ 3884

ΠΛ/ΓΙΟ MS WIRE DSKTP 600 USB GR

ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΜ

1

30

20%

29,99

29,99

0,01

18/9/2017

ΤΔΑ 3884

ΔΙΣΚΟΣ SSD KINGSTON SUV400 240GB

ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΜ

1

206,16

20%

206,15

206,15

0,01

18/9/2017

ΤΔΑ 3884

ΤΗΛΕΦ.ΑΣΥΡΜΑΤΟ PANASONOC KX-TG2511

ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΜ

1

40

10%

39,99

39,99

0,01

17/10/2017

TIM 2170

ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ.& ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΜ

2

620

8,33%

619,98

619,98

0,02

17/10/2017

TIM 2170

ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ.& ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΜ

2

74,4

8,33%

74,38
10801,47

74,38
25663,01

0,02

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΌ 1500,00 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

3370,84

0,14
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3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017
Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Αξία
κτήσεως

Αναπόσβεστη Αξία

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ι. Κεφάλαιο
185.769,22

22.292,31

163.476,91

3.370,84

3.370,70

0,14

189.140,06

25.663,01

163.477,05

185.769,22

14.861,54

170.907,68

185.769,22

14.861,54

170.907,68

IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο
Υπόλοιπο ελλείματος προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ )

163.477,05

170.907,68

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙV)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Απαιτήσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών

1. Προμηθευτές

4. Επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις & χρεώστες

5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

Μείον: Προβλέψεις

0,00

0,00

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

5. Χρεώστες διάφοροι

1.280,11

0,00

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

0,00

0,00

1.280,11

0,00

0,00

0,00

1.739,43

426,78

1.739,43

426,78

1.739,43

426,78

0,00

0,00

166.496,59

171.334,46

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔIV)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ+ Ε)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων

7. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων

ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

0,00

500,40

0,00

500,40

ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

8.001,60

8.001,60

8.001,60

8.001,60

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

15.120,08

15.162,42

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

-7.118,48

-7.160,82

0,10

0,10

-7.118,38

-7.160,72

2.280,51

0,00

Σύνολο

Καθαρά αποτελέσματα (Ελλειμα) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων

Έλλειμα εις νέο

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

2.280,51

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

10.801,47

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

10.801,47

0,00
-4.837,87

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00
7.430,77
7.430,77

0,00
-7.160,72

ΑΔΑ: ΩΚΤ5ΩΚ8-ΖΥΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Π. ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΣΟΔΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9002,00

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

0,10

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016

426,78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

9428,88

ΕΞΟΔΑ
Αγορές εξοπλισμού & συντήρησης

3069,68

Γραφική ύλη & εποπτικά αναλώσιμα

2519,54

Βιβλία –έντυπα

455,12

Διάφορα έξοδα

1645,11

Σύνολο εξόδων

7689,45

Υπόλοιπο προς μεταφορά στη νέα χρήση

1739,43

Σύνολο εξόδων με χρηματικό υπόλοιπο

9428,88

