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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1549 / 02-11-2015
ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 54
Απόσπασμα από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2015 του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκθεση Γ' Τριμήνου του έτους 2015 για την
εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σήμερα στις 02 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που
επιδόθηκε στις 29-10-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν.
3852/2010.
Από τα 49 μέλη ήταν:
Παρόντες: 42

1. Παναγιώτης Αβραμόπουλος
2. Δημήτριος Κούβελας
3. Γλυκερία Καλφακάκου
4. Γεώργιος Αβαρλής
5. Στυλιανή Αβραμίδου
6. Μαρία Αγαθαγγελίδου
7. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
8. Αλέξανδρος Άγιος
9. Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα
10. Γεώργιος Αρβανίτης
11. Σοφία Ασλανίδου
12. Simon Bensasson – Chimchi
13. Καλυψώ Γούλα
14. Στέφανος Γωγάκος
15. Ιωάννης Δελής
16. Γεώργιος Δημαρέλος
17. Σωκράτης Δημητριάδης
18. Λάζαρος Ζαχαριάδης
19. Νικόλαος Ζεϊμπέκης
20. Κωνσταντίνος Ζέρβας
21. Ελένη – Άννα Ιωαννίδου
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22. Σταύρος Καλαφάτης
23. Στέλιος Κανάκης
24. Ελευθέριος Κιοσέογλου
25. Ανδρέας Κουράκης
26. Εφραίμ Κυριζίδης
27. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
28. Πέτρος Λεκάκης
29. Στυλιανός Λιακόπουλος
30. Μαγδαληνή Λιάκου
31. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
32. Ευστάθιος Παντελίδης
33. Χρήστος Παπαστεργίου
34. Αθανάσιος Παππάς
35. Μαρία Πασχαλίδου
36. Σπύρος Πέγκας
37. Γεώργιος Ρακκάς
38. Γεωργία Ρανέλλα
39. Δημήτριος Ράπτης
40. Αναστάσιος Τελίδης
41. Νικόλαος Φωτίου
42. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου
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Απόντες: 7
1.
2.
3.
4.

Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου
Κωνσταντίνα - Ευριδίκη Ασλανίδου
Χασδάι Καπόν
Αρτέμιος Ματθαιόπουλος

5. Αθανάσιος Παπαναστασίου
6. Αρμόδιος Στεργίου
7. Στεφανία Τανιμανίδου

Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας:
Παρόντες: 4

1.
2.
3.
4.

Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα)
Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα)
Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα)
Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

Απόντες: 2
1. Ελένη Χοντολίδου (Α' Δημοτική Κοινότητα)
2. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα)
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης
στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα
με το αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Ελισάβετ Τσακιλιώτου
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 34
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 34 θέμα Ημερήσιας
Διάταξης «Έγκριση έκθεσης Γ' Τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης» αναφερόμενος στην υπ’ αρ. 1794/2910-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και στην υπ' αρ. 83216/24526/2015
εισήγηση Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης) η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με το παραπάνω θέμα γνωστοποιούνται τα εξής :
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.
3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και
υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην
οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών
υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία
έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το
προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν
παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
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προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου
κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα
έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το
οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή
Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση,
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η
αριθμ. οικ.
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα
οποία
περιλαμβάνονται
στην
έκθεση
αποτελεσμάτων
εκτέλεσης
του
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου
Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού
των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που
επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Σύμφωνα με το αρθρ.39 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-04-2014) η παρ. 9
του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των
οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει
στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους
έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν
παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου
οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση
μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε
οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την
πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν
εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως
το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή,
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το
σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο
προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο
με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να
προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο
εδάφιο.
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Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για
έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»),
γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη
συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Στις 04-07-2014 εκδόθηκε το υπ΄αριθ.27161 έγγραφο του Υπ. Εσωτ.
σύμφωνα με το οποίο οι ΟΤΑ πρέπει να εφαρμόσουν όλες τις προαναφερόμενες
διατάξεις και τις συγκεκριμένες προθεσμίες που τίθενται σε αυτές και αν προκύψει
ανάγκη αναμόρφωσης αυτή να εκτελεστεί ώστε να υπηρετηθεί ο καθ αυτός σκοπός
του νόμου και για το λόγο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ.5 του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
Με
ψηφίστηκε
εγκρίθηκε
Γραμματέα

την υπ’ αριθ. 1284/18-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2015 και
με τις αριθ. 107860+107858/09-12-2014 αποφάσεις του Γενικού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Με βάση τα ανωτέρω η Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
συνέταξε τους προβλεπόμενους πίνακες σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2015.
Επίσης συντάχθηκε η σχετική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2015 της
υπεύθυνης του Προϋπολογισμού.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την υπ’ αρ. 1794/29-10-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με το υπ'
αρ. 85498/2015 διαβιβαστικό έγγραφο
 την υπ' αρ. 83216/24526/2015 εισήγηση Δ/νσης Οικονομικής και
Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής
Πληροφόρησης) και την εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2015
προς την Οικονομική Επιτροπής
 Πίνακες τριμηνιαίας έκθεσης (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού
εσόδων τριμήνου και στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου 2015)
 τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
(ΦΕΚ 3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)
 τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων
Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.
3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»
και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης,
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010
Αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Ε. Κυριζίδης, Σ. Ασλανίδου, Σ. Αβραμίδου, Δ.
Ράπτης, Στ. Καλαφάτης, Ε. Ιωαννίδου
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει
1. την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γ΄ τριμήνου
του οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως:
Έσοδα και Εισπράξεις (Από 01-01-2015 έως και 30-09-2015)
Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ
196.091.441,42

Απολογισμός
σε ευρώ
126.315.962,74

46.820.638,51

2.717.143,73

16.282.843,16

11.658.699,12

208.000,00

0,00

0

Τακτικά ΄Εσοδα

1 (πλην 13)
2

Έκτακτα ΄Εσοδα πλην Επιχορηγήσεις για
Επενδύσεις
΄Εσοδα παρελθόντων Ετών

31

Εισπράξεις Από Δάνεια

32

91.192.807,01

2.657.197,54

44.281.784,95

21.935.069,00

5

Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου Ασφ. Φορέων
και τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. έτους

24.415.720,75

24.415.720,75

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

44.823.798,00

14.245.976,20

464.117.033,80

203.945.769,08

4

Σύνολο Πόρων

Έξοδα και Πληρωμές (Από 01-01-2015 έως και 30-09-2015)
Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

60
61, 62

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και παροχές τρίτων

63, 64
651
66

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
Τοκοχρεολύσια δανείων
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά
έξοδα
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε
Επιχορηγούμενες Πληρωμές
Υποχρ. ΠΟΕ
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

67, 68
81
83
82, 85

Επενδύσεις

5

Προϋπολογισμός
σε ευρώ
69.275.055,95
20.658.042,30

Απολογισμός σε
ευρώ
50.907.741,30
8.719.782,28

4.922.485,10
3.786.300,00
6.643.134,45

847.395,20
2.100.140,43
1.631.099,81

113.390.756,69

70.950.889,82

7.446.000,00

4.951.882,56

0,00

0,00

170.243.862,21

21.510.293,50

ΑΔΑ: 79ΩΙΩΡ5-ΧΣΘ

71
73
74

Αγορές
Έργα
Μελέτες

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

652

Τοκοχρεολύσια δανείων
επενδύσεων

9111

Αποθεματικό
Σύνολο εξόδων και πληρωμών

18.833.927,20
46.181.734,00
1.027.574,00

277.113,15
14.474.042,41
50.127,96

10.000,00

0,00

835.700,00

515.717,89

862.461,90

0,00

464.117.033,80

176.936.026,31

2.- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους
2015, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
3. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους
2015, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
4. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2015 όπως εμφανίζονται στον
συνημμένο πίνακα 3.
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του
προϋπολογισμού
Αναθέτει στον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψηφούν οι Δ.Σ. κ.κ. Δ. Κούβελας, Στ. Γωγάκος, Σ. Δημητριάδης, Σ.
Αδαμίδου – Γκιουλέκα, Ε. Παντελίδης, Ν. Ζεϊμπέκης, Ι. Δελής, Μ.
Κωνσταντινίδης
Λευκό οι Δ.Σ. κ.κ. Γλ. Καλφακάκου, Γ. Αβαρλής, Μ. Αγαθαγγελίδου, Γ. Ρακκάς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
Τέλος
Προηγούμενου
έτους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α.
1.
2.
3.
Β.
1.
2.
Β.
1.
2.
3.

Β Τρίμηνο
2015

Γ Τρίμηνο 2015

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απατήσεις από φόρους ,τέλη,κλπ
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

50.294.150,65
27.622.765,49
4.129.311,68
18.542.073,48
23.520.979,27
2.200,00
23.518.779,27
23.159.906,94
51.386,00
23.108.520,94

91.481.994,51
70.240.851,69
3.867.657,22
17.373.485,60
26.618.118,88
105.731,82
26.512.387,06
0,00

94.904.163,10
73.665.813,24
3.867.526,18
17.370.823,68
26.399.634,93
2.200,00
26.397.434,93
0,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους ,τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)
Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

29.941.816,00
27.253.570,27
2.688.245,73
10.902.974,23
4.321.381,55
3.903.692,57
488.576,20
2.189.323,91
2.547.866,79
47.747,50
2.500.119,29

28.610.505,79
27.253.570,27
1.356.935,52
16.606.087,65
8.777.574,28
4.007.607,82
1.231.412,79
2.589.492,76
29.638,13

28.610.505,79
27.253.570,27
1.356.935,52
12.540.349,20
4.402.820,32
4.175.974,84
1.217.458,57
2.744.095,47
0,00

29.638,13

0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.
2.
Β.
1.
3.
4.
Γ.
1.
2.
3.

Μεταβολή %
3/2
1,04
1,05
1,00
1,00
0,99
0,02
1,00

3/2
1,00
1,00
1,00
0,76
0,50
1,04
0,99
1,06

