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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 23/28-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  146/2016 

Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των ετησίων 
οικον. καταστάσεων  της ∆.ΕΥ.Α.Μ. χρήσεως από 

24/3/2015 – 23/4/2016, της απαλλαγής του 
εκκαθαριστή  από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα 
της χρήσης 24/3/2015 – 23/4/2016 και παράτασης 

της εκκαθάρισης έως την 30/9/2017.  
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Ιουλίου 2016 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 13255/22-7-2016 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Ρήγα Ελένη-Γραµµατέας 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ιωάννα 

Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Ζάλης Αθανάσιος 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Βαρελάς Κλεάνθης 

Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Κόττας Βασίλειος 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ------- 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  Ηλ. Μουσταϊρας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Μεγαρέων 

  ----- 

  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
  Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος  

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 141/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως προσήλθε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ελένη Ρήγα. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Κορώσης Σπυρίδων. 

Στο τέλος  της υπ’ αριθ. 146/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
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Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 147/2016 αποφάσεως αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης και                    
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
 Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 14ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου  τα κάτωθι: 

α) την υπ’ αριθ. 2/2010 απόφασή τους «περί λύσεως της ∆ΕΥΑΜ» η 
οποία ελύθη µε την υπ’ αριθ.441/1-2-2010 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ 299/τ. Β’/23-3-2010) και σε εφαρµογή των ∆/ξεων του άρθρου 262 του Ν. 
3463/2006 και 

β) την υπ’ αριθ. 168/2014 απόφασή τους µε την οποία ορίζει ως 
εκκαθαριστές της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΓΑΡΩΝ (∆.Ε.Υ.Α.Μ.) λόγω λύσεως αυτής, τους Ορκωτούς Ελεγκτές: 
Μπαδήµα Γεώργιο του Βασιλείου, µε ΑΜ ΣΟΕΛ 24651 ως τακτικό, µε 
αναπληρωµατικό τον Πάτση Παναγιώτη του Βασιλείου, µε  ΑΜ ΣΟΕΛ 11921. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Προεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Σ/λίου το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ήµου 12448/8-7-2016 έγγραφο του Εκκαθαριστή 
Γεώργιου Βασ. Μπαδήµα,  Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΑΜ ΣΟΕΛ 24 651, το 
οποίο έχει ως εξής: 
Θέµα:  Έγκριση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης 

Σας υποβάλλω τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» χρήσεως από 24/03/2015– 23/04/2016 για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων:  
1. Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. χρήσεως από 

24/3/2015 – 23/4/2016, 
2. Απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 

24/03/2015– 23/04/2016 σύµφωνα µε το νόµο. 
3. Παράταση της εκκαθάρισης έως την 30/9/2017. 
Επισυνάπτονται: 
Πρακτικό Προσωρινού Ισολογισµού Εκκαθάρισης της «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» περιόδου 24.03.2015 έως 23.03.2016. 
 Ο Προσωρινός Ισολογισµός Εκκαθάρισης της 23ης Μαρτίου 2016. 

 
Το Πρακτικό Προσωρινού Ισολογισµού Εκκαθάρισης της «∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» περιόδου 
24.03.2015 έως 23.03.2016, έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
της 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
(∆.Ε.Υ.Α.Μ.) 

περιόδου 24.03.2015 έως 23.03.2016  

I. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Εντολή Εκκαθάρισης  
Με την υπ’ αριθ. 194/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγάρων 

και την υπ’ αριθ. 441/1-2-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η λύση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» και η υπαγωγή της 
σε καθεστώς εκκαθάρισης. 

Με την απόφαση αριθ. 168/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγάρων, η 
οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν 3463/2006 
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«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ορίστηκε εκκαθαριστής από την 1 
Οκτωβρίου 2014 ο κάτωθι υπογράφων, Γεώργιος Βασιλείου Μπαδήµας Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24651, της Ελεγκτικής Εταιρείας «P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
Α.Ε». 

Στόχος της εκκαθάρισης είναι να διεκπεραιωθούν οι εκκρεµείς υποθέσεις της 
επιχείρησης, να εισπραχθούν οι απαιτήσεις, να ρευστοποιηθεί η περιουσία, να εξοφληθούν 
οι υποχρεώσεις και η τυχόν εναποµείναν περιουσία να περιέλθει στο ∆ήµο που έχει 
συστήσει την επιχείρηση. Ως εκκαθαριστής διενεργώ όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
πράξεις διοίκησης, προκειµένου να διασφαλίσω και να διαφυλάξω την περιουσία της 
επιχείρησης, εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις.  

Η «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» παράλληλα µε 
την υπαγωγή της σε καθεστώς εκκαθάρισης συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και 
αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Μεγάρων όπως αυτές καθορίζονταν κατά 
την ίδρυσή της. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το έργο της εκκαθάρισης τόσο από πλευράς 
χρονικής ολοκλήρωσης όσο και από τεχνικής πλευράς (µη οριστικοποίηση απαιτήσεων - 
υποχρεώσεων, µη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσίας). 

Σηµειώνεται επίσης ότι η εργασία του εκκαθαριστή δεν αποτελεί διαχειριστικό έλεγχο 
προηγούµενων χρήσεων, ο οποίος διενεργείται βάση συγκεκριµένων ελεγκτικών 
διαδικασιών και απαιτεί ιδιαίτερη εντολή ελέγχου. Αν παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης προκύψουν θέµατα διαχειριστικής φύσεως αυτά θα τεθούν υπόψη του 
δηµοτικού συµβουλίου. 

2. Σύντοµο ιστορικό της επιχείρησης 
Η επιχείρηση είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και 

συστάθηκε µε το υπ. αριθ. 24/1993 Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο δηµοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. αριθµ.9/5.2.1993 Τεύχος Α΄, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 1069/1980 «Περί 
κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».  

Έδρα της επιχείρησης είναι ο ∆ήµος Μεγάρων, περιοχή δε αρµοδιότητας είναι η 
περιφέρεια του ∆ήµου Μεγάρων και στην περιουσία της ανήκουν τα έργα ύδρευσης  και 
αποχέτευσης της περιοχής. 

Πόροι της επιχείρησης είναι οι απαριθµούµενοι στο άρθρο 10 του Ν.1069/1980, οι 
οποίοι αναφέρονται ειδικότερα και στο άρθρο του Π.∆. 24/1993. 

Η επιχείρηση τηρεί υποχρεωτικά τα λογιστικά της βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο 
και συναλλάσσεται µε τους τρίτους µε Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 090131322. Οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 
από 23/3/2010 µέχρι σήµερα µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές. Η επιχείρηση 
δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
να καταλογισθούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατιστεί σχετική 
πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. 

Η επιχείρηση διοικούνταν από ∆ιοικητικό Συµβούλιο εννέα µελών µε θητεία 
ακολουθούµενη αυτή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εκπροσωπούνταν σε όλες τις σχέσεις 
της από τον Πρόεδρο της. Με την υπ’ αριθ. 194/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Μεγάρων και την υπ’ αριθ. 441/1-2-2010 απόφαση του Γ.Γ γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί λύσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης και υπαγωγής 
της σε καθεστώς εκκαθάρισης, η διοίκηση και εκπροσώπηση διενεργείται από τον 
εκκαθαριστή.  

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 23ης Μαρτίου 2016 
Ο Προσωρινός Ισολογισµός Εκκαθάρισης της 23ης Μαρτίου 2016 έχει συνοπτικά όπως 
παρουσιάζεται κατωτέρω και αναλυτικότερα παρατίθεται στο τέλος της παρούσας. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.03.2016 

(Ποσά σε ευρώ) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  3.383,34 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  16.644.453,34 
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  3.832.806,29 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  20.480.642,97 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Η καθαρή περιουσία της επιχείρησης (Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) κατά την 23/03/2016 ανέρχεται στο 
ποσό € 10.375.789,50 έναντι προηγούµενης χρήσης ποσό € 13.584.651,02 και αφορά εξ 
ολοκλήρου περιουσία του ∆ήµου Μεγάρων, όπως αυτή αναλύεται παρακάτω στους 
λογαριασµούς Ενεργητικού και Παθητικού. Κατά την παρούσα χρήση από 24/3/2015 έως 
23/3/2016, τα Ίδια Κεφάλαια µειώθηκαν µε τις ζηµίες που προέκυψαν την περίοδο αυτή. 
 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ                 
της 23ης Μαρτίου 2015 

Κατωτέρω παρατίθενται αναλύσεις των σηµαντικότερων κονδυλίων του ισολογισµού καθώς 
και παρατηρήσεις που αφορούν τις διαδικασίες της εκκαθάρισης. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

 Αξία κτήσης € 20.400.300,53 
 Μείον αποσβέσεις € -3.752.463,85 

 Αναπόσβεστη αξία € 16.647.836,68 

 
Ο λογαριασµός αφορά σε Πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και αντιπροσωπεύει 
την αναπόσβεστη αξία αυτών κατά την 23/3/2016. Η κίνηση για την τρέχουσα χρήση και 
κατά γενική κατηγορία, συµπεριλαµβανοµένων και των Εξόδων Εγκατάστασης, έχει ως 
εξής: 

    Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης περιλαµβάνονται αναλυτικά στο Μητρώο 
Παγίων τα οποία και συµφωνήθηκαν µε την πρόσφατη διενεργηθείσα φυσική απογραφή. Οι 
διαφορές που προέκυψαν αφορούσαν κυρίως διαγραφές παγίων λόγω παρελθουσών 
λογιστικών λαθών (καταχώριση δαπανών ως πάγια περιουσιακά στοιχεία), χρονικής και 
τεχνικής απαξίωσης αυτών. Μετά τις τακτοποιήσεις αυτές, ο ανωτέρω ισολογισµός 
εκκαθάρισης απεικονίζει την πραγµατική αξία όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης. Ιδιαίτερα για τα Ακίνητα της επιχείρησης σηµειώνεται ότι διενεργήθηκε 
νοµικός έλεγχος στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Μεγάρων την 9.12.2015, έλεγχος 
ύπαρξης τυχών εµπράγµατων βαρών και δεν προέκυψαν θέµατα προς αναφορά. 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  10.375.789,50 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  10.094.853,47 
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  10.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  20.480.642,97 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
23.03.2016 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

  

Γήπεδα ΟικόπεδαΚτίρια Τεχνικά έργα
Μηχανήµατα Τεχνικές 
εγκ/σεις κλπ µηχ/κος 
εξοπλισµός 

Μεταφ/κά µέσα
Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

Μακρ/σµες 
απαιτήσεις & Έξοδα    
Πολυετούς   
Απόσβεσης 

ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία κτήσεως  
 23-03-2015 

202.069,32 20.055.746,11 522.355,34 87.244,57 176.919,62 6.316,64 21.050.651,60 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 24.887,06 0,00 3.188,41 8.284,59 36.360,06 

Πωλήσεις, µειώσεις -5.373,14 -328.167,48 -230.819,90 -27.728,13 -93.470,47 -1.152,01 -686.711,13 

Αξία κτήσεως 
 23-03-2016 

196.696,18 19.727.578,63 316.422,50 59.516,44 86.637,56 13.449,22 20.400.300,53 

        

Αποσβέσεις έως 23-03-201 0,00 2.817.429,93 320.647,29 82.080,75 170.306,31 2.452,00 3.392.916,28 

Αποσβέσεις χρήσεως  0,00 797.318,71 43.012,32 2.845,45 7.227,88 116,67 850.521,03 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 -210.827,97 -157.795,71 -27.728,00 -93.469,77 -1.152,01 -490.973,46 

Αποσβέσεις έως 
23-03-2016 

0,00 3.403.920,67 205.863,90 57.198,20 84.064,42 1.416,66 3.752.463,85 
 

Αναπόσβεστη αξία  
23-03-2016 

196.696,18 16.323.657,96 110.558,60 2.318,24 2.573,14 12.032,56 16.647.836,68 
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    Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται δίκτυα όµβριων υδάτων, συνολικής 
αναπόσβεστης αξίας την 23.3.2016 ευρώ 4.430.740,70. Σηµειώνεται ότι είναι δυνατή η 
άµεση µεταβίβαση αυτών των περιουσιακών στοιχείων – δίκτυα όµβριων υδάτων – στον 
∆ήµο Μεγάρων ως προβλεπόµενο φορέα εκµετάλλευσής τους. 
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
 Αποθέµατα € 13.993,68 
 Πελάτες € 2.598.487,54 
 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες € 682.273,55 
 Μείον: Προβλέψεις επισφάλειας € -537.797,15 
 Χρεώστες διάφοροι € 1.064.420,18 
 ∆ιαθέσιµα € 11.428,49 

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού € 3.832.806,29 

Για τους λογαριασµούς του κυκλοφορούν ενεργητικού σηµειώνουµε τα εξής: 
α) Ο λογαριασµός Αποθέµατα αφορά την αξία διάφορων ανταλλακτικών δικτύου ύδρευσης, 
λοιπών αναλωσίµων που βρίσκονταν στην αποθήκη της επιχείρησης την 23.3.2016 και 
επαληθεύτηκαν µε φυσική απογραφή.  
β) Οι λογαριασµοί Πελάτες ποσό ευρώ 2.598.487,54 και Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες 
ποσό ευρώ 682.273,55 αφορούν απαιτήσεις της επιχείρησης για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και ανά τοµέα αναλύεται σε: 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΜΗΚΟΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΟΣΑ 
(σε χιλ. Ευρώ) 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α 146 2,7 χλµ 16,1  

ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ 144 3,3 χλµ 40,9  

ΚΑΝΤΗΛΙ 130 9,0 χλµ 25,1  

ΚΙΝΕΤΤΑ 1583 50,0 χλµ 123,2  

ΚΟΥΜΙΝ∆ΡΙ 34 2,6 χλµ 8,9  

ΠΛΑΤΕΙΕΣ 99 224,3  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΑ 123 47,1  

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 70 36,5  

ΣΤΡΑΤΟΣ  5 28,1  

ΣΧΟΛΕΙΑ 20 27,4  

ΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 8.793 

137,7 χλµ 

2.519,0 

ΛΟΙΠΑ 0  166,3 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ 0  17,9  

Γενικό Άθροισµα 11.147 205,3 χλµ 3.280,8 

Μετά από εκτίµηση – ανάλυση των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου απαιτήσεων 
της βάσης δεδοµένων της επιχείρησης, ενηµερώσεων από το προσωπικό της επιχείρησης, 
επιτόπιο δειγµατοληπτικό έλεγχο προέκυψαν τα εξής:  

Σηµαντικός αριθµός υδροµετρητών δεν βρίσκεται σε λειτουργία µε συνέπεια οι 
χρεώσεις να γίνονται κατά προσέγγιση και συνήθως υπέρ του καταναλωτή. Η πρακτική 
αυτή εφαρµόζεται σε εκτεταµένη κλίµακα στην περιοχή της Κινέτας και σε δηµοτικές 
παροχές.  
Για τους κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους (πλατείες, πάρκα κλπ.) δεν έχει διενεργηθεί 
µέχρι σήµερα καταγραφή - αυτοψία των υδροµετρητών και αντιστοιχία µε τους χρηµατικούς 
καταλόγους µε συνέπεια να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα αφενός να καταλογίζονται 
αχρεωστήτως ποσά σε ανενεργές παροχές και αφετέρου να υδρεύονται δηµοτικοί χώροι 
χωρίς τοποθέτηση υδροµετρητών, µε συνέπεια την µη έκδοση λογαριασµών και φυσικά την 
µη είσπραξη της κατανάλωσης αυτής. Με την από 9.11.2015 επιστολή µας προς την 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (Αρ.Πρωτ. 21767-10.11.2015) έχει ζητηθεί από την αρµόδια 
υπηρεσία του δήµου (εξωτερικά συνεργεία) η καταγραφή όλων των δηµοτικών χώρων που 
υδρεύονται προκειµένου να εντοπιστούν τέτοιες περιπτώσεις και να διορθωθούν. Μέχρι 
σήµερα δεν έχει ληφθεί σχετική απάντηση. Σηµειώνεται επίσης ότι η τοποθέτηση 
υδροµετρητών διενεργείται µόνο από συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. και απαγορεύεται σε 
οποιονδήποτε να επεµβαίνει στις εγκαταστάσεις της. Για τυχόν βλάβη ο δράστης διώκεται 
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ποινικά (άρθρα 381,382 στοιχ. Α Ποινικού Κώδικα).  
Σηµειώνεται ότι για τα ανωτέρω θέµατα, σηµαντικός παράγοντας επίλυσης τους θα  

αποτελέσει η ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου δικτύου ύδρευσης.  
Το υπόλοιπο του λογαριασµού πελατών περιλαµβάνει στο µεγαλύτερο µέρος του, 

απαιτήσεις που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις. Για την είσπραξή των 
καθυστερηµένων απαιτήσεων, η επιχείρηση έχει προβεί σε διευκολύνσεις µέσω ρύθµισης, 
σε διακοπές παροχών λόγω οφειλών και σε αγωγές κατά πελατών. 
 Για τις απαιτήσεις αυτές δεν είχε διενεργηθεί ποτέ στο παρελθόν πρόβλεψη επισφάλειας. 
Κατά γενική κατηγορία, σηµαντικό χρόνο καθυστέρησης είσπραξης παρουσιάζουν: 
1) Πελάτες της περιοχής Βλυχό (371 χιλ. ευρώ).  
2) Πελάτες ιδιώτες λογαριασµοί -τέλη χρήσης δικτυών οµβρίων έως το 2008 και απαιτήσεις 
περιοχής Βλυχάδα έως το 2000 (166 χιλ. ευρώ). 
3) Λοιποί πελάτες ιδιώτες σε δικαστική διεκδίκηση (145 χιλ. ευρώ). 
4) Ο ∆ήµος Μεγάρων και τα Νοµικά πρόσωπα αυτού (514 χιλ. ευρώ). 
5) Ιερές Μονές και Σχολεία (41 χιλ. ευρώ). 
6) Λοιποί πελάτες ιδιώτες λογαριασµοί (1.300 χιλ. ευρώ). 
Οι ανωτέρω απαιτήσεις από 1 έως 3, συνολικής αξίας ποσού ευρώ 682.274,25 
µεταφέρθηκαν σε ιδιαίτερο λογαριασµό «Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες». 
Στην παρούσα περίοδο έγινε εκτίµηση είσπραξης των απαιτήσεων από Πελάτες και 
καταλογίσθηκε σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για τη ζηµιά που ενδεχοµένως θα προκύψει 
κατά τη ρευστοποίηση τους, συνολικού ποσού ευρώ 537.797,15 και συγκεκριµένα αφορά 
τις απαιτήσεις µε αριθµό 1 και 2.  
γ) Ο λογαριασµός Χρεώστες ∆ιάφοροι περιλαµβάνει: 
Απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσό ευρώ 904.405,83, για επιστροφή Φ.Π.Α. 
αναλυόµενο σε: 

• Απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσό ευρώ 768.253,73, για επιστροφή Φ.Π.Α. 
περιόδου 22/03/2010 – 31/12/2014, κατόπιν αιτήσεως µε αριθµ. πρωτοκόλλου 
6859/20.2.2015. Από την ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµόν 138/1/1303 - 
28.05.2015 εντολή προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι σήµερα και κατά συνέπεια δεν δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο η τύχη 
του άνω ποσού. 

• Απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσό ευρώ 136.152,10, για επιστροφή Φ.Π.Α. 
περιόδου 01/01/2015 – 23/03/2016, για το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει κατατεθεί 
αίτηση επιστροφής στην ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας.  

Απαίτηση από ∆ήµο Μεγάρων ποσό ευρώ 89.030,41, για τα τιµολόγια υπ. αριθ.: 
32/12.12.2005 (Έργο κατασκευής δικτύου ύδρευσης στην επέκταση του νέου σχεδίου 
πόλεως στα Ο.Τ. 564 έως 606 στην περιοχή τσιγγάνων στα Μέγαρα) και 23/8.9.2004 
(Υδροδότηση του 2ου Λυκείου Μεγάρων σε διαταγή ΟΣΚ). Για το σύνολο των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων µεταξύ ∆.Ε.Υ.Α.Μ και ∆ήµου Μεγάρων που αναφέρονται στην παρούσα, 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επαλήθευσης και συµφωνίας αυτών µε την οικονοµική 
υπηρεσία του ∆ήµου Μεγάρων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν διαφορές θα 
τακτοποιηθούν έτσι ώστε ο τελικός ισολογισµός εκκαθάρισης να απεικονίζει την πραγµατική 
αξία των υπολοίπων αυτών. 

Επίδικη απαίτηση προς «Μ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ν.ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΟΕ» ποσό ευρώ 
64.353,23 για το οποίο δεν πιθανολογείται η είσπραξή του και λοιπές απαιτήσεις ποσό 
ευρώ 6.630,71.  
γ) Ο λογαριασµός ∆ιαθέσιµα περιλαµβάνει τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο της 
επιχείρησης καθώς και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών την 23.3.2016, τα οποία 
και συµφωνούν µε τα αντίστοιχα extraits την ηµεροµηνία αυτή.  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
 Κεφάλαιο € 2.365.673,20 
 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων και Αποθεµατικά 

Κεφάλαια 
€ 31.029.568,40 

 Αποτελέσµατα εις νέο € -23.019.452,10 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. € 10.375.789,50 
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Η καθαρή περιουσία της επιχείρησης (Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) κατά την 23/03/2016 
ανέρχεται στο ποσό € 10.375.789,50 και αφορά εξ ολοκλήρου περιουσία του ∆ήµου 
Μεγάρων. Κατά την παρούσα χρήση, από 24/3/2015 έως 23/3/2016, τα Ίδια Κεφάλαια 
µειώθηκαν από τις ζηµίες που προέκυψαν την περίοδο αυτή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
παρόλες τις ζηµιές που παρουσιάζει η επιχείρηση κατά τις περιόδους της εκκαθάρισης, από 
την έναρξη της εκκαθάρισης 24/3/2010 έως και την 23/3/2016, τα Ίδια Κεφάλαια 
παρουσίασαν στο σύνολό τους σηµαντική αύξηση ποσό € 8.534.200,89 και αναλυτικά 
εµφανίζουν την κατωτέρω κίνηση:  
Ίδια Κεφάλαια την 23/3/2010                                          €   1.841.588,61 
Ίδια Κεφάλαια µεταβολή περιόδων Εκκαθάρισης           €   8.534.200,89 
Ίδια Κεφάλαια την 23/3/2016                                          € 10.375.789,50 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΕΠΙΧ.ΥΠ.ΕΣ. ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΥ∆ΑΠ 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Θ.ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Ι.Κ.

23/3/2011 -2.265.020,99 0 790.208,14 -1.474.812,85 

23/3/2012 -1.797.764,81 0 287.245,16 -1.510.519,65 

23/3/2013 -1.639.356,06 0 0 -1.639.356,06 

23/3/2014 -3.336.317,67 22.245.416,83 
0 18.909.099,16 

23/3/2015 -2.541.348,19 0 0 -2.541.348,19 

23/3/2016 -2.796.961,39 0 -411.900.13 -3.208.861,52 

ΣΥΝΟΛΑ -14.376.769,11 22.245.416,83 1.077.453,30 8.534.200,89 

 Για τις Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων και Αποθεµατικά Κεφάλαια διενεργήθηκε 
συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και διαπιστώθηκε ποια από αυτά αποτελούσαν 
επιχορηγήσεις εξόδων και µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων και 
ποια επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων και παρέµειναν σε ιδιαίτερο λογαριασµό των ιδίων 
κεφαλαίων. Στον ισολογισµό εκκαθάρισης περιλαµβάνονται οι Επιχορηγήσεις που 
αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα παγία περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και µε ποσοστό 
που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις επιχορηγήσεων και αναλύονται σε: 

 (*) Αφορά Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ΕΥ∆ΑΠ, βάσει 
Κ.Υ.Α. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β΄ /26.9.2013) Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών. 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
 ∆άνεια τραπεζών – µακροπρόθεσµα € 1.978.486,43 
 Προµηθευτές € 5.683.606,07 
 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη € 97.588,69 
 Ασφαλιστικοί οργανισµοί € 445.947,27 
 Πιστωτές διάφοροι € 1.889.225,01 

 Σύνολο Υποχρεώσεων € 10.094.853,47 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 743.432,92 59.474,64 683.958,28 

ΕΠΙΧΟΡ.ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΑΤΖΑ & ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 85% 645.692,60 192.881,32 452.811,28 

ΕΠΙΧ.∆ΗΜΟΥ ΜΕΓ.ΚΑΤ.ΑΓ.Υ∆Ρ.ΕΠΕΚΤ.Ν.ΣΧΕ∆. 155.217,39 24.537,53 130.679,86 

ΕΠΙΧ.ΥΠΟΥΡΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ.ΘΗΣΕΑΣ 2.512.422,98 376.863,45 2.135.559,53 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΧΩ∆Ε ΠΡΟΓΡ.ΕΠΠΕΡ 6.240.736,19 859.593,57 5.381.142,62 

ΕΠΙΧ.ΥΠ.ΕΣ.ΣΕ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥ∆ΑΠ (*) 22.245.416,83 0,00 22.245.416,83 

 32.542.918,91 1.513.350,51 31.029.568,40 
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 Για τους λογαριασµούς των υποχρεώσεων σηµειώνουµε τα εξής: 
α) Ο λογαριασµός δάνεια τραπεζών - µακροπρόθεσµα αφορά 3 δάνεια που χορηγήθηκαν 

πριν από το 2008 από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αναλύονται σε 
υπόλοιπο κεφαλαίου ποσό ευρώ 1.928.020,62 και ανεξόφλητο υπόλοιπο τόκων έως 
31.12.2015 ποσό ευρώ 50.465,81. Για τα δάνεια αυτά έχει δοθεί περίοδος χάριτος έως 
31.12.2015 στην οποία καταβάλλονται µόνο τόκοι. Σηµειώνεται επίσης ότι η 
εξυπηρέτηση των δανείων  πραγµατοποιείται από τον ∆ήµο Μεγάρων ως εγγυητής 
αυτών και οι σχετικές πληρωµές µεταφέρονται σε υποχρέωση προς τον ∆ήµο Μεγάρων. 

β) Το υπόλοιπο του λογαριασµού Προµηθευτές αφορά στο µεγαλύτερο µέρος του 
υποχρέωση προς τον προµηθευτή ΕΥ∆ΑΠ, ποσού ευρώ 5.460.609,11, από αγορά 
ύδατος διαστήµατος 5ο / 2013 έως 1ο / 2016 και για το οποίο η επιχείρηση δεν έχει µέχρι 
σήµερα την οικονοµική δυνατότητα εξόφλησής του. Σηµειώνεται επίσης ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη διαδικασία επαλήθευσης του ανωτέρω υπολοίπου σε συνεργασία µε την 
οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Μεγάρων. 

γ) Ο λογαριασµός Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη αφορά υποχρεώσεις για Φ.Μ.Υ., 
παρακρατούµενο φόρο αµοιβών τρίτων, εργολάβων και λοιπούς φόρους 
προηγούµενων χρήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της 
επιχείρησης την 23.3.2016. Με την επιφύλαξη της επόµενης περιπτώσεως, δεν 
υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές από φόρους και τέλη πέραν από εκείνες που 
εµφανίζονται στους οικείους αναλυτικούς λογαριασµούς. Οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την περίοδο από 
24/3/2010 έως σήµερα µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις 
αυτές. 

δ) Οι τρέχουσες υποχρεώσεις προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς είναι ενήµερες και 
καταβάλλονται κανονικά. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο σύνολο του ασφαλιστικές 
εισφορές µισθοδοσίας προγενέστερα της περιόδου εκκαθάρισης, έχει υπαχθεί σε 
ρύθµιση (Απόφαση Ρύθµισης Αρ. Πρωτ. 3318/30-4-2012) και εξυπηρετείται κανονικά. 
Στην τρέχουσα χρήση έγινε καταβολή των 12 µηνιαίων δόσεων της ρύθµισης συνολικού 
ποσό ευρώ 75.872,03. 

ε) Ο λογαριασµός Πιστωτές διάφοροι περιλαµβάνει υποχρεώσεις προς: α) ∆ΕΗ ποσό ευρώ 
295.044,52 από ανεξόφλητους λογαριασµούς παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, από το 
οποίο ποσό ευρώ 280.187,52 την 23/3/2016 ήταν ληξιπρόθεσµο. β) ∆ήµο Μεγάρων 
ποσό ευρώ 1.097.366,47 για το σύνολο των πληρωµών του προς Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων προς εξυπηρέτηση των τριών δανείων που αναφέρονται 
ανωτέρω. γ) ∆ήµο Μεγάρων ποσό ευρώ 495.762,03 για ΤΑΠ προερχόµενο 
προγενέστερα της χρήσεως 2000. δ) Λοιπούς πιστωτές ποσό ευρώ 1.051,99. Όπως 
επισηµάνθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επαλήθευσης και συµφωνίας υπολοίπων 
µε την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Μεγάρων.  

 
    ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   
 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα € 10.000,00 

      Ο λογαριασµός αφορά αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην 
επιχείρηση έως την 23/3/2016, οι οποίες δεν είχαν τιµολογηθεί την ηµεροµηνία αυτή και 
βαρύνουν την παρούσα χρήση. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 24.03.2015 έως 23.03.2016 
      Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1.567.109,34 ευρώ έναντι 1.516.517,34 
ευρώ του 2015 της σχετικής αύξησης ανερχόµενης σε 50.592,00 ευρώ ή ποσοστό 3,34%. 
Τα µικτά αποτελέσµατα (ζηµιές) ανήλθαν σε 1.976.381,61. ευρώ έναντι 1.996.832,19 ευρώ 
του 2015 και εµφάνισαν βελτίωση κατά 20.450,58 ευρώ ή 1,35%.  
      Τα έξοδα διοικήσεως  ανήλθαν σε 320.155,94. ευρώ έναντι 334.094,15 ευρώ το 2015, 
δηλαδή υπήρξε µείωση κατά 13.938,21 ευρώ ή 0,92%. Σαν ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών διαµορφώθηκε σε ποσοστό 20,43% για το 2016 έναντι ποσοστού 22,03% για το 
2015. Αντίστοιχα το 2016 τα έξοδα διαθέσεως ανήλθαν σε 48.570,07 ευρώ, ποσοστό 
3,10% επί των πωλήσεων, έναντι 49.901,18 ευρώ του 2015, ποσοστού επί των πωλήσεων 
3,30% και παρουσίασαν µείωση κατά 1.331,11 ευρώ ή 2,67%. 
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      Οι χρεωστικοί τόκοι µετά την αφαίρεση των πιστωτικών ανήλθαν σε 106.252,25 ευρώ 
έναντι 101.591,85 ευρώ το 2015, της σχετικής αύξησης ανερχόµενης σε 4.660,40 ευρώ ή 
4,59%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση των πιστωτικών τόκων από 
τρεχούµενους λογαριασµούς. 
     Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (ζηµιές) ανήλθαν σε 2.451.359,87 ευρώ το 2016 έναντι 
2.482.419,37 ευρώ το 2015, δηλαδή βελτιώθηκαν κατά 31.059,50 ευρώ ή 1,25%. Η 
βελτίωση αυτή οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και του µικτού 
αποτελέσµατος και αφετέρου στη µείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 
     Μετά την αφαίρεση των έκτακτων και ανόργανων εσόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών 
τα καθαρά προ φόρων αποτελέσµατα (ζηµιές) ανήλθαν σε 2.796.961,39 ευρώ έναντι 
2.541.348,19 ευρώ το 2015. Όπως σηµειώθηκε και ανωτέρω η χρήση επιβαρύνθηκε µε 
σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για τη ζηµιά που ενδεχοµένως θα προκύψει κατά τη 
ρευστοποίηση απαιτήσεων προηγούµενων ετών, συνολικού ποσού ευρώ 537.797,15. 
Τα κατ’ είδος οργανικά έξοδα παρουσιάζονται κατωτέρω, µε παράθεση των αντίστοιχων 
ποσών του Μέσου Όρου των προηγούµενων περιόδων εκκαθάρισης. 
 
ΓΕΝΙΚΗ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΩΣ 
23/3/2015 

ΧΡΗΣΗΣ  23/3/2016∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ  
23/3/2016 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΗΣΗΣ %

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 645.401,64 622.769,81 -22.631,83 -4% 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 90.049,90 35.625,00 -54.424,90 -60% 

Παροχές τρίτων 724.015,50 572.525,81 -151.489,69 -21% 

Φόροι-τέλη  3.629,27 2.745,05 -884,22 -24% 

∆ιάφορα έξοδα  34.858,54 28.424,09 -6.434,45 -18% 

Τόκοι και συναφή έξοδα  133.314,13 112.105,30 -21.208,83 -16% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.631.268,98 1.374.195,06 -257.073,92 -16% 

      
 Η σηµαντική µείωση του οργανικών εξόδων που επιτεύχθηκε, ποσού 257.073,92 ευρώ 
έναντι των προηγούµενων χρήσεων της εκκαθάρισης, περιόρισε το ύψος των ζηµιών που 
παρουσίασε η τρέχουσα χρήση, οι οποίες στο µεγαλύτερο µέρος τους προκύπτουν από µη 
τιµολογηµένες και διαρρέουσες ποσότητες νερού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιχείρησης, 
σας γνωρίζω ότι κατά το περασµένο έτος (2015) η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. προµηθεύτηκε από την 
Ε.Υ.∆.Α.Π. την ποσότητα των 3.417.881 κυβικών µέτρων νερού, από τα οποία τιµολόγησε 
µόλις τα 1.383.754 κυβικά µέτρα, δηλαδή µόνο το 40,48% της ποσότητας που αγόρασε. Οι 
συνολικές απώλειες της τάξεως του 59,52% οφείλονται κατά κύριο λόγο σε διαρροές λόγω 
παλαιότητας του δικτύου αλλά και σε µη τιµολογηµένες καταναλώσεις που προέρχονται 
από διάφορες αιτίες, όπως, τα ελαττωµατικά υδρόµετρα, σφάλµατα καταµέτρησης, κλοπή 
νερού, µη καταµέτρηση καταναλώσεων σε Υπηρεσίες και για το πράσινο του ∆ήµου, κλπ. 
Από τη µη τιµολογηµένη ποσότητα των 2.034.127 κ.µ. νερού προκλήθηκε οικονοµική ζηµία 
στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ. ποσού 1.200.949 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Στην 
πραγµατικότητα, το τελικό κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η επιχείρηση είναι µεγαλύτερο 
από το παραπάνω διότι πρέπει να προστεθούν τα έξοδα λειτουργίας - διαχείρισης και το 
κόστος επισκευής του παλαιού δικτύου ύδρευσης. 
       Σηµαντικοί επίσης παράγοντες επιβάρυνσής των αποτελεσµάτων της επιχείρησης 
αποτελούν αφενός το ποσό των αποσβέσεων παγίων στοιχείων το οποίο ανήλθε σε ποσό 
850.521,03 ευρώ και αφετέρου το κόστος προσωπικού το οποίο ανήλθε σε ποσό 
622.769,81 ευρώ. Η επιχείρηση κατά το µήνα Μάρτιο του 2016 απασχολούσε 16 
εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 2 εργαζόµενους αποσπασµένους από τον 
∆ήµο Μεγάρων και 11 δηµοτικούς υπαλλήλους που έχουν παραχωρηθεί και προσφέρουν 
την εργασία τους στην ∆ΕΥΑΜ µισθοδοτούµενοι από τον ∆ήµο Μεγάρων. Κατόπιν της 
ανωτέρω παραχώρησης προσωπικού που είχε σαν αποτέλεσµα να µην επαρκεί το 
προσωπικό να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του ∆ήµου Μεγάρων και να παρατηρούνται 
σηµαντικές δυσλειτουργίες, ζητήθηκε από τον ∆ήµαρχο Μεγάρων και στα πλαίσια 
αµοιβαίας συνεργασίας µεταξύ ∆.Ε.Υ.Α.Μ. και ∆ήµου Μεγάρων έγινε αποδεκτή η 
πρόσληψη 15 εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. 
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IV.      ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 

     Από τη διοίκηση και το προσωπικό της επιχείρησης, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση σε όλους τους τοµείς. Στο τρέχον 
οικονοµικό περιβάλλον κρίσης και συνεχόµενης ύφεσης βασικός σκοπός είναι µείωση του 
κόστους λειτουργίας ο οποίος σε σηµαντικό επίπεδο έχει επιτευχθεί και ο περιορισµός των 
επιπτώσεων από την γενικότερη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Το υπό κατασκευή νέο 
δίκτυο ύδρευσης µε την ολοκλήρωση του θα συµβάλει σηµαντικά στην περαιτέρω 
οικονοµική εξυγίανση της επιχείρησης επιτυγχάνοντας: µείωση αφανών διαρροών 
ποσοτήτων νερού, µε την αντικατάσταση των παλαιών - χαλασµένων υδροµετρητών 
αύξηση τιµολογηµένων ποσοτήτων και σε συνδυασµό µε την είδη διενεργηθείσα προµήθεια 
νέου σύγχρονου εµπορικού προγράµµατος, ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση.  
     Σε ότι αφορά το έργο της εκκαθάρισης της επιχείρησης «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» όπως προκύπτει από τα ανωτέρω της 
παρούσας, συνάγεται ότι σε µεγάλο βαθµό και σε συγκεκριµένους τοµείς έχει ολοκληρωθεί 
και είναι δυνατόν η σταδιακή µεταφορά τους στον ∆ήµο Μεγάρων. 
      Για την εύρυθµη και χωρίς προβλήµατα συνέχιση της λειτουργίας παροχής υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Μεγάρων, προτείνεται η 
εκπόνηση ενός κατάλληλου σχεδίου «υποδοχής» από πλευράς ∆ήµου Μεγάρων, µεταξύ 
των οποίων θα προβλέπεται: 
-∆ιοικητική οργάνωση (Οργανόγραµµα, κανονισµοί λειτουργίας, διοίκηση). 
-Λογιστική οργάνωση (Νέο λογιστικό πλαίσιο, λογιστική απορρόφηση περιουσιακών 
στοιχείων, έκδοση νέων λογιστικών εντύπων και στοιχείων, πιθανές µεταβολές στις 
φορολογικές υποχρεώσεις). 
-Στελέχωση διευθύνσεων µε κατάλληλο και επαρκή προσωπικό. 
      Μετά την εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου και την υλοποίησή του, θα είναι δυνατή η 
µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας στον τοµέα ύδρευσης 
και αποχέτευσης του ∆ήµου Μεγάρων, σε διαφορετική περίπτωση θα ελλοχεύουν 
σηµαντικοί κίνδυνοι δυσλειτουργίας κατά το στάδιο της µετάβασης. Ως εκκαθαριστής 
αναµένω τις σχετικές µε τα ανωτέρω οδηγίες - ενέργειες της διοίκησης. 
      Σας υποβάλλουµε την παρούσα έκθεση των πεπραγµένων διαχειριστικής περιόδου 
από 24/3/2015 έως 23/04/2016, τον Ισολογισµό για την παραπάνω διαχειριστική περίοδο, ο 
οποίος καταρτίστηκε µε κάθε προσοχή και επιµέλεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 
απεικονίζει δε την οικονοµική κατάστασή της επιχείρησης κατά την 23-03-2016 καθώς και 
τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση αυτή. 
Υπ’ όψη των ανωτέρω, καλείστε όπως: 
Εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης χρήσεως από 24/03/2015– 
23/04/2016. 
Να απαλλάξετε τον εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 
24/03/2015– 23/04/2016 σύµφωνα µε το νόµο. 
Εγκρίνετε παράταση της εκκαθάρισης για ένα έτος, έως την 30/09/2017. 
Τελειώνοντας, σηµειώνουµε ότι είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή 
διευκρίνιση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23/3/2016 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 23ης MAΡΤΙΟΥ 2016 -  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ 24/03/15-23/03/16

Ποσά προηγουμένης  χρήσης 23/03/2015 Ποσά Ποσά

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕ- ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕ- κλειομένης προηγούμενης

ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΗ  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΗ  ΑΞΙΑ χρήσης 23/03/2016 χρήσης 23/03/2015

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4 Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως 4.800,00 1.416,66 3.383,34 2.452,01 2.452,00 0,01 Α.

4.800,00 1.416,66 3.383,34 2.452,01 2.452,00 0,01 Ι. Κεφάλαιο 2.365.673,20 2.365.673,20

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων

1 Γήπεδα-Οικόπεδα 196.696,18 0,00 196.696,18 202.069,32 0,00 202.069,32 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 31.029.568,40 39.826.205,63

2 Κτίρια και τεχνικά έργα 19.727.578,63 3.403.920,67 16.323.657,96 20.055.746,11 2.817.429,93 17.238.316,18

3 Μηχανήματα τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ. Εξοπλισμός 316.422,50 205.863,90 110.558,60 522.355,34 320.647,29 201.708,05 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

4 Μεταφορικά μέσα 59.516,44 57.198,20 2.318,24 87.244,57 82.080,75 5.163,82 2. Αποθεματικά καταστατικού 0,00 12.834.633,35

5 Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός 86.637,56 84.064,42 2.573,14 176.919,62 170.306,31 6.613,31 V. Αποτελέσματα εις νέο

6 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζημιών  χρήσεως -2.796.961,39 -2.541.348,19

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 20.386.851,31 3.751.047,19 16.635.804,12 21.044.334,96 3.390.464,28 17.653.870,68 Υπόλοιπο  ζημιών προηγ. χρήσεων -20.222.490,71 -38.900.512,97

ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  -23.019.452,10 -41.441.861,16

1 Δοσμένες εγγυήσεις 8.649,22 3.864,63

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) 16.644.453,34 17.657.735,31 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Α Ι+ΑΙIΙ+A IV+Α V) 10.375.789,50 13.584.651,02

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ι. Αποθέματα 3. Δάνεια ταμιευτηρίων 1.978.486,43 1.999.814,05

4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα  - Αντ/κά και Είδη συσκευασίας 13.993,68 14.535,68

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πελάτες 2.598.487,54 3.416.173,49 1. Προμηθευτές 5.683.606,07 3.753.284,16

Μείον: Προβλέψεις επισφάλειας 0,00 2.598.487,54 0,00 3.416.173,49 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 682.273,55 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 97.588,69 113.605,25

Μείον: Προβλέψεις 537.797,15 144.476,40 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 445.947,27 521.819,30

11. Χρεώστες διαφοροι 1.064.420,18 1.076.188,20 7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00

12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 0,00 11. Πιστωτές διάφοροι 1.889.225,01 2.188.215,84

3.807.384,12 4.492.361,69 8.116.367,04 6.576.924,55

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 6.402,02 2.537,60 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+Γ ΙΙ) 10.094.853,47 8.576.738,60

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.026,47 2.219,33

11.428,49 4.756,93 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι+Δ ΙI+Δ IV) 3.832.806,29 4.511.654,30 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 10.000,00 8.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 20.480.642,97 22.169.389,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 20.480.642,97 22.169.389,62

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων 2 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων

& εμπραγμάτων Ασφαλειών 200,00 200,00 & εμπραγμάτων Ασφαλειών 200,00                           200,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

23ης MAΡTΙΟΥ 2015  (24/03/2013 - 23/3/2015) Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Ποσά Ποσά

χρήσης 23/3/2016 χρήσης  23/3/2015 κλειομένης προηγούμενης

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσης 23/3/2016 χρήσης 23/3/2015

Κύκλος εργασιών 1.567.109,34 1.516.517,34 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως -2.796.961,39 -2.541.348,19

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 3.543.490,95 3.513.349,53  μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00 0,00

Μικτά αποτελέσματα  εκμετάλλευσης(ζημίες) -1.976.381,61 -1.996.832,19 -2.796.961,39 -2.541.348,19

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 320.155,94 334.094,15 (+) Ζημιές προηγούμενων χρήσεων -20.222.490,71 -38.900.512,97

              3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 48.570,07 368.726,01 49.901,18 383.995,33

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Έλλειμμα) -2.345.107,62 -2.380.827,52 Ζημιές  εις νέο -23.019.452,10 -41.441.861,16

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα 5.853,05 9.166,64

 Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 112.105,30 -106.252,25 110.758,49 -101.591,85

Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως(Ζημιές) εκμεταλλευσης -2.451.359,87 -2.482.419,37

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

                1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 216.375,78 0,00

                3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 216.375,78 232,87 232,87

     Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 16.429,55 5.151,01

                2. Έκτακτες Ζημίες 213,95 15.225,00

                3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 7.536,65 38.785,68

                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 537.797,15 561.977,30 -345.601,52 0,00 59.161,69 -58.928,82

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες) -2.796.961,39 -2.541.348,19

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 850.521,03 854.819,77

 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 850.521,03 0,00 854.819,77 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ -2.796.961,39 -2.541.348,19

Ποσά κλειομένης χρήσης 23/03/2016

 
 

  Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
και του εκκαθαριστή της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. κ. Γεωργίου Βασ. Μπαδήµα, ο οποίος 
παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε  απόψεις.  
      Αφού είδε  & τις ∆/ξεις του  άρθρου 262  του Ν. 3463/06.   



 12 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  (22) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  (25) 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ/ΛΩΝ 

 
Α) Εγκρίνει : 
α)  τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της «∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (∆.Ε.Υ.Α.Μ.)» χρήσεως από 
24/03/2015 – 23/04/2016, 

 β) την απαλλαγή του εκκαθαριστή κ.Γεωργίου Βασ. Μπαδήµα,  Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή ΑΜ ΣΟΕΛ 24 651, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της 
χρήσης 24/3/2015 – 23/4/2016 και 

 γ) την παράταση της εκκαθάρισης της ως άνω δηµοτικής επιχείρησης έως 
την 30/9/2017. 
     Οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης 
και  Χοροζάνης Αντώνιος µειοψηφούν. 
    Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 146/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Σταµούλης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


