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Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνης. 
 

Θέµα: «Έγκριση της απογραφής περιουσίας και του Ισολογισµού έναρξης του 
Καλλικρατικού ∆ήµου Ρεθύµνης »   

 

Η συνεδρίαση  έγινε  στις 13.04.2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα του 
∆ηµαρχείου υπό την Προεδρία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Λίτινα 
Εµµανουήλ,  αφού επεδόθη η µε αρ. 5/8.04.11 πρόσκληση προς όλα τα µέλη του ∆.Σ.   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                              ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

1. ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ                                             1. ΓΑΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                      2. ∆ΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
4. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
6. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 
7. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
8. ΛΑΧΝΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
9. ΛΕΛΕ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
10. ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 
11. ΜΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ – ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 
13. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ – ΠΙΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
14. ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
15. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
16. ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ -  ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΖΩΗ 
18. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
20. ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
21. ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
22. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
23. ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
24. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
25. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
26. ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
27. ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
28. ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
29. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
30. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
 

  Παρόντες Τοπικοί Σύµβουλοι: Παπαλεξάκης Αλέξανδρος – ∆.Κ. Ατσιποπούλου, Χριστουλάκης 
Οθωνας – ∆.Κ Ρεθύµνης, Κολυβάκης Γεώργιος – Τ.Κ. Αρµένων, Παρασύρης Κων/νος – Τ.Κ 
Αρχαίας Ελεύθερνας, Κλαψινός Ανδρέας – Τ.Κ Γερανίου, Παπασηφάκης Αντώνιος – Τ.Κ. Κούφης, 
Μανωλακάκης Ιωάννης – Τ.Κ. Κυριάννας, Βασιλακάκης Ελευθέριος – Τ.Κ Μαρουλά, 
Βουγιουκαλάκης Ιωάννης – Τ.Κ. Μούντρους, Καφφάτος Ευστάθιος – Τ.Κ. Πηγής,  Γαγάνης 
Βασίλης – Τ.Κ. Φρατζεσκιανών Μετοχίων, Βαρούχας Αντώνιος- Τ.Κ Αδελε, Τζιράκης Μιχαήλ – Τ.Κ 
Αρχοντικής, ∆εληγιαννάκης Νικόλαος -  Τ.Κ, Χρωµαναστηρίου, Βιδιαδάκης Στυλιανός – Τ.Κ 
Γουλεδιανών, Παπαδάκης Μαρίνος – Τ.Κ Ορους, Βαρδάκης Ανδρέας Τ.Κ Σαϊτούρων.   
      Ο κ. Γαλλιός Μιχάλης  ήρθε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θεµάτων και των 1

ου
 ,2

ου
 και 3

ου
 θέµατος της ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

     Ο κ. ∆ρυγιαννάκης Γεώργιος ήρθε µετά την ολοκλήρωση των εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θεµάτων και κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης θέµατος. 

    Παρόντος του ∆ηµάρχου Ρεθύµνης κ.Μαρινάκη Χ. Γεωργίου, και της ∆ηµοτικής Υπαλλήλου κας 
Γαργερού Ελευθερίας, ειδικής Γραµµατέως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  της ∆/ντριας των 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κας Πελαντάκη Χρυσούλας, της  ∆/ντριας των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κας Κελέκη Γεωργίας και της Πρ/νης της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου κας Καλογεράλη Στυλιανής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ο κ.Πρόεδρος αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και υπενθύµισε ότι,(σύµφωνα µε 

την 50α/91 απόφαση του ∆.Σ), τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά µε τρόπο σαφή και ακριβή και 
παράλληλα  θα τηρούνται  οι µαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε 
ενδιαφερόµενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προς συζήτηση του 1

ου
 θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 

Σκεπτ: 145 
 



 
 

  
 

     Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέµα: «Έγκριση της απογραφής περιουσίας και 
του Ισολογισµού έναρξης του Καλλικρατικού ∆ήµου Ρεθύµνης». 

Ο κ. Παπαδουράκης µίλησε για την προσπάθεια που έγινε από την Επιτροπή 
Απογραφής, είπε ότι η εικόνα που αποτυπώνεται είναι σχεδόν στο 100% της 
πραγµατικότητας. Είπε επίσης ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια 
του έτους, οι οποίες όµως δεν θα διαφοροποιήσουν πολύ τη σηµερινή εικόνα. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Χρυσανθοπούλου Μαρίνα, Ορκωτή Ελέγκτρια 
Λογίστρια, η οποία παρουσίασε και ανέλυσε την απογραφή και τον έλεγχο της 
έκθεσης. Παρουσίασε τις παρατηρήσεις της, όπως αυτές καταγράφονται στην έκθεση 
ελέγχου, και έκλεισε την παρουσίασή της λέγοντας ότι ο ∆ήµος Ρεθύµνης έχει πάρει 
πολύ καλή ρότα και διαθέτει την εµπειρία και τη δυνατότητα να φέρει και τις 
Υπηρεσίες των συνενούµενων ∆ήµων σε µια οργάνωση, ώστε να µπορεί να 
αποδώσει το ∆ηµοτικό Σύστηµα.  

Ο κ. ∆ήµαρχος, αφού είπε ότι δεν πρόκειται να κωλύσουν στο παρελθόν διότι θα 
χάσουν το µέλλον, είπε ότι η απογραφή δίνει πολλή δουλειά για τη συνέχεια, διότι 
µέσα από αυτήν εντοπίστηκαν παραλείψεις υπηρεσιακών παραγόντων σε διάφορες 
φάσεις της λειτουργίας τους και παραλείψεις ή παράτυπες διαδικασίες των αιρετών, 
που µπορούν να οδηγήσουν σε απαιτήσεις. 

Ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στη συνέχεια στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
∆ήµος και είπε ότι πρέπει όλοι µαζί να παλέψουν και να δώσουν τις κατευθύνσεις 
στις Υπηρεσίες και τους Νοµικούς Συµβούλους του ∆ήµου, ώστε ο ∆ήµος να παράγει 
έργο. Τα υπηρεσιακά στελέχη πρέπει να µελετήσουν τις παρατηρήσεις του ελέγχου, 
ώστε στην επόµενη απογραφή να µην διαπιστωθούν οι ίδιες αστοχίες. 

Ο κ. ∆ήµαρχος κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι πρέπει να φύγουµε από 
τη µιζέρια της απογραφής του παρελθόντος, να µπούµε στη δηµιουργική φάση του 
πως λειτουργεί ένας σύγχρονος ∆ήµος, ο οποίος πρέπει καταρχήν να γνωρίζει την 
περιουσία του. Πρέπει να γίνει παραγωγική δύναµη ο ∆ήµος Ρεθύµνης. 

Ο κ. Νίνος είπε ότι από τη διαδικασία της απογραφής προκύπτει ότι έχουµε 
πολλή δουλειά µπροστά µας. Είπε ότι έχουν έρθει εδώ για να προσφέρουν στον 
τόπο, ο οποίος έχει ανάγκη από έργο. Ο κ. Νίνος συµπλήρωσε ότι θα είναι δίπλα στο 
∆ήµο, είτε σαν ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι είτε σαν άτοµα, και θα βοηθήσουν ώστε να 
προχωρήσει ο ∆ήµος και να γίνει αυτός που πρέπει. 

Ο κ. Μαθιουδάκης είπε ότι µε τη συνένωση των ∆ήµων δηµιουργήθηκε µια 
καινούρια κατάσταση και είναι φυσικό να υπάρχουν χρέη. Είπε ότι έγινε σωστή 
δουλειά, όµως υπάρχει ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό το οποίο εκκρεµεί. Γι’ αυτό το 
λόγο, όπως είπε, θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, να δούµε την πραγµατικότητα µε 
χαµηλούς τόνους, µε ενότητα και να προσπαθήσουµε όλοι για το καλό του ∆ήµου. 

Ο κ. Βλαστός είπε ο ∆ήµος έχει ένα αρκετά µεγάλο χρέος και θα έπρεπε να 
σκεφτεί την επαναδιαπραγµάτευσή του. Η παράταξη την οποία εκπροσωπεί θα 
ψηφίσει λευκό. 

Ο κ. Μανουσογιάννης είπε ότι η απογραφή δεν είναι µια απλά λογιστική 
υπόθεση. Καταγράφει και αποτυπώνει µια κατάσταση στην οποία το κράτος δεν 
πληρώνει τις υποχρεώσεις του και έχει ένα µεγάλο χρέος από την ΚΑΠ, τα οποία τα 
έχει εισπράξει για να τα αποδώσει στους ∆ήµους. Επίσης, συνέχισε ο κ. 
Μανουσογιάννης, δεν πρέπει να κινούµαστε στη λογική το κράτος να µην πληρώνει 
τις υποχρεώσεις τους και να λέει στους ∆ήµους να τα παίρνουν από τον κόσµο. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, ο κ. Μανουσογιάννης είπε ότι θα καταψηφίσει την 
απογραφή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στο πέρας της οποίας ο κ. Πρόεδρος έθεσε σε 
ψηφοφορία την έγκριση της απογραφής περιουσίας του ∆ήµου και του Ισολογισµού 
έναρξης. Από την ψηφοφορία προέκυψε ότι όλοι οι κ.κ. Σύµβουλοι εγκρίνουν την 
απογραφή περιουσίας του ∆ήµου και τον Ισολογισµό έναρξης (σύνολο ψήφων είκοσι 
εννέα – 29 -) εκτός των κ.κ. Βλαστού και Ανδρουλάκη που ψήφισαν λευκό και του κ. 
Μανουσογιάννη που ψήφισε αρνητικά.  

Κατόπιν αιτήµατος της κας Χρυσανθοπούλου για αιτιολόγηση των ψήφων των 
παρατάξεων του κ. Βλαστού και του κ. Μανουσογιάννη, ο κ. Βλαστός είπε ότι δεν 
έχουν πρόβληµα µε την αρτιότητα της απογραφής και η ψήφος τους είναι 



αποτέλεσµα πολιτικής άποψης, και ο κ. Μανουσογιάννης είπε ότι οι απογραφείς δεν 
µπορούσαν να κάνουν αλλιώς και ότι οι λόγοι της ψήφου του είναι πολιτικοί. 
   Το Συµβούλιο µετά τα παραπάνω και αφού είδε τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 267 του Ν.3852/10, την υπ’ αριθµ. 74445/29.12.10 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ, 
εξέδωσε κατά πλειοψηφία την 145/11 απόφαση του ως εξής: 
 
Αριθµός  Απόφασης 145 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την απογραφή περιουσίας και τον Ισολογισµό έναρξης του Καλλικρατικού 
∆ήµου Ρεθύµνης, όπως εµφανίζονται συνηµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας απόφασης. 

 

 
 
 

 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΛΙΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΓΑΡΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

          

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

           

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Αξία Κτήσης  Αποσβέσεις  
Αναπόσβεστο 

Υπόλοιπο Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

        Ι.  Καθαρή Θέση Απογραφής Έναρξης   358.602.293,15 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  317.363.894,08 0,00 317.363.894,08    358.602.293,15 

1α. Πάγια κοινής Χρήσεως (Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι-Οδοί-
Οδοστρώµατα-Πεζοδρόµια-Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού-
Λοιπές εγκαταστάσεις)  27.482.023,54 12.052.495,30 15.429.528,24      

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  23.864.418,39 10.750.682,46 13.113.735,93   ΙΙΙ. ∆εσµευµένες επιχορηγήσεις επενδύσεων    

4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός µηχανολ.εξοπλ.  2.222.307,68 1.001.466,11 1.220.841,57 
       1α. ∆εσµευµένες Επιχορηγήσεις σε Εκτέλεση Συνεχιζόµενων  
Έργων   2.444.624,27 

5. Μεταφορικά µέσα  2.134.356,10 1.527.985,43 606.370,67         1β. ∆εσµευµένες Επιχορηγήσεις σε Εκτέλεση Νέων Έργων   369.356,16 

6. Επιπλα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπός 
εξοπλισµός  2.685.416,15 1.806.319,41 879.096,74 

        2. Επιχορηγήσεις για έργα από το Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  4.979.971,48 

7. Έργα υπό εκτέλεση  19.254.423,11 0,00 19.254.423,11    7.793.951,91 

8. Απαλοτριώσεις ακινήτων µε κάλυψη δεσµευµένων καταθέσεων 
από δάνειο  1.533.864,70  1.533.864,70      

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)  396.540.703,75 27.138.948,71 369.401.755,04 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  366.396.245,06 

           

ΙΙΙ.Συµµετοχές & µακρ.απαιτήσεις     Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α    

1.Συµµετοχές   3.752.515,42  
1.  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία  325.788,80 

Μειον: Προβλέψεις Αποτίµησης   89.205,61 3.663.309,81    325.788,80 

2. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις    714.318,40      

Σύνολο Συµµετοχές & µακρ.απαιτήσεις (ΓΙΙΙ)    4.377.628,21      

           

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)    373.779.383,25 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

      Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      2. ∆άνεια από Τ.Π.∆ και λοιπών Τραπεζών  9.200.676,41 

I.Αποθέµατα          

4. Υλικά κατασκευής & επισκ.τεχ.εργων,αναλώσιµα υλ.    79.420,34  ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    



      1. Υποχρεώσεις σε προµηθευτές έργων  2.454.243,88 

      1α.  Υποχρεώσεις από Πιστοποιηµένα µη τιµολογηµένα έργα  2.879.604,57 

ΙΙ. Απαιτήσεις      1β. Υποχρεώσεις σε λοιπούς προµηθευτές  1.868.325,81 

1.   Απαιτήσεις από ιδιώτες για φόρους και τέλη   4.302.799,66   5.  Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  159.858,51 

   Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από φόρους και 
τέλη   1.023.530,15 3.279.269,51 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί  64.150,64 

1α.  Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες    965.472,05 
7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις για δάνεια ΤΠ∆ και Λοιπών 
Τραπεζών  1.111.624,21 

3.  Επίδικες Απαιτήσεις από Ταµειακό Έλλειµα    963.360,85 8. Υποχρεώσεις σε διάφορους πιστωτές  2.329.033,58 

11. Χρεώστες διάφοροι/Λοιπές απαιτήσεις   4.019.726,42   
8α. Υποχρεώσεις προς δικαιούχους απαλλοτριώσεων-
ρυµοτ/σεων  1.533.864,70 

   Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες/λοιπές απαιτήσεις   1.223.700,39 2.796.026,03 8β.Καλυµµένη υποχρέωση από δεσµευµένες καταθέσεις από ∆άνειο -1.533.864,70 

     8.004.128,44 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  10.866.841,20 

      Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)  20.067.517,61 

ΙV. ∆ιαθέσιµα          

1. Ταµείο    1.676,33      

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας    5.563.874,42 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    

     5.565.550,75 1α. Έσοδα εισπρακτέα Σχεδίου Πόλεως  965.472,05 

       2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  537.567,41 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)    13.649.099,53 
3α. Αδιάθετες δεσµευµένες επιχορηγήσεις για κάλυψη ειδικών 
δαπανών  131.508,76 

         1.634.548,22 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα    995.616,92     

     995.616,92     

           

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)    388.424.099,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)  388.424.099,69 

           

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ    

1. Ανεκτέλεστο τµήµα συνεχιζόµενων έργων    11.989.675,62 1. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων έργων  11.989.675,62 

2. Αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσµέυσεις πιστώσεων)    83.614,48 2. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο λοιπών συµβάσεων  83.614,48 

3. Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης καλής εκτέλεσης 
συµβάσεων έργων    3.251.755,55 

3. Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 
συµβάσεων έργων  3.251.755,55 

5. Απαιτήσεις από Ιδιώτες προς Βεβαιώση    13.698.112,20 5. Έσοδα εισπρακτέα προς βεβαίωση   13.698.112,20 

     29.023.157,85    29.023.157,85 

                

  


