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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               26.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  132/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021. 

 

Σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την  8359/22-4-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος 4) 

Καράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 5)Γυμνόπουλος Κοσμάς ( Αναπλ. Μέλος) 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 

(Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κουσίδης Γεώργιος  3) Τσομπανοπούλου Μελίσα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή 

του ως έκτακτο.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

            Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από 

τις διατάξεις των άρθρων 252,253, 254-264 «Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς            Η Δημοτική 

κοινωφελής επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από επιχειρήσεις» - «Γενικοί 

Κανόνες Οργάνωσης και Λειτουργίας» του Ν.3463/2006. 

Σύμφωνα με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων 

γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την 

υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων 

συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.  

Με τη παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, ορίζεται: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, (…). Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: γ) Εγκρίνει (…), καθώς και τους προϋπολογισμούς, (…) των νομικών προσώπων και 

επιχειρήσεων του Δήμου.». 
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Με την υπ΄ αριθμό υπ΄ αριθ. 113/2020 ΑΔΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. (ΑΔΑ:Ψ1ΥΝΟΞ3Ι-Φ45) καταρτίστηκε, 

εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για το Έτος 2021, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 

354/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΑΔΑ:  69ΩΧΩΨΕ-

ΥΝ3). Οι ανωτέρω Αποφάσεις, στάλθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με τα με 

ΑΠ 777/6-11-2020, 776/6-11-2020, 775/6-11-2020 και 774/6-11-2020 έγγραφα της ΚΔΕΔΑΜ και 

αναφορικά με τις υπ’ αριθμ. 353/2020, και 352/2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Αμπελοκήπων-

Μενεμένης και τις υπ αριθμ. 114/2020 και 111/2020 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΚΔΕΔΑΜ περί 

έγκρισης μεταξύ άλλων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Στοχοθεσίας της ΚΔΕΔΑΜ έτους 2021, 

ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες, σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ: 55349+55343+55342+55338/ 31-12-

2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

 

Σύμφωνα με τη περιπτ. δ του άρθρου 33 του Ν.4270/2014, «κάθε οικονομική και δημοσιονομική 

πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς 

δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες 

προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα 

ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4270/2014, οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α., πρέπει να είναι σύμφωνοι με 

τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να είναι 

ρεαλιστικοί. 

 

Μετά τη λήξη της χρήσης 2020 η ΚΔΕΔΑΜ επανέλεγξε τις παραδοχές με βάση τις οποίες καταρτίστηκε ο 

Π/Υ του έτους 2021 και προχωράει στην αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά 

οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2020, 

προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2021, προέκυψαν νέες ανάγκες και 

γεγονότα, τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό, για την 

πραγματοποίηση των οποίων, προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2021.  

 

Με βάση τα παραπάνω, οι απαιτούμενες τροποποιήσεις των λογαριασμών του Προϋπολογισμού του 

έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., συνοπτικά έχουν ως εξής:  

 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 

 

1. Στο σκέλος των Εσόδων (ΜΕΡΟΣ Ι), του Προϋπολογισμού έτους 2021 διαφοροποιείται  το ποσό του 

προϋπολογισμού της ομάδας Β. «Εισπράξεις από Απαιτήσεις- Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», σύμφωνα με τις τιμολογημένες και δουλευμένες απαιτήσεις όπως 

πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν και εμφανίζονται στα βιβλία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, με ημερομηνία 

31.12.2020.  

Το σύνολο αυτής της Ομάδας Εσόδων αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 73.438,28 €.  

 

2. Επίσης διαφοροποιείται το ποσό του προϋπολογισμού έτους 2021 που αφορά την ομάδα            Γ. 

«Χρηματικό Υπόλοιπο» (Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα), σύμφωνα με τα τελικά ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα με ημερομηνία 31.12.2020, όπως εμφανίζονται στα βιβλία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ και 
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προκύπτουν από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη 

κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές. 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 94.936,51 

€. 

 

- Έτσι, το σύνολο των Εσόδων του Προϋπολογισμού του έτους 2020, αυξάνεται κατά 168.374,79 € 

(73.438,28  + 94.936,51 €) και κατ΄ επέκταση ο Προϋπολογισμός Εσόδων του έτους 2021 αυξάνεται από 

το ποσό των 2.633.091,82 € στο ποσό των 2.801.466,61 € (2.633.091,82 € + 168.374,79 €). 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ 

 

1. Στο σκέλος των Εξόδων (ΜΕΡΟΣ ΙΙ), του Προϋπολογισμού έτους 2021, διαφοροποιείται το ποσό του 

προϋπολογισμού της ομάδας Γ. «Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών», σύμφωνα με τις 

τιμολογημένες και δουλευμένες υποχρεώσεις όπως πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν και εμφανίζονται 

στα βιβλία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, με ημερομηνία 31.12.2020. 

Το σύνολο αυτής της Ομάδας Εξόδων αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 74.428,16 €. 

 

2. Στο σκέλος των Εξόδων (ΜΕΡΟΣ ΙΙ), του Προϋπολογισμού έτους 2021, της ομάδας Α. «Λειτουργικές 

Δαπάνες Χρήσης», θα πρέπει να  ενισχυθούν, ορισμένοι κωδικοί Εξόδων, λόγω νέων αναγκών που 

έχουν προκύψει και δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έτους 2021.  

Το σύνολο των ενισχύσεων των κωδικών αυτών των εξόδων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 64.802,04 

€.  

Οι κωδικοί των εξόδων ενισχύονται α) από μεταφορά πιστώσεων άλλων κωδικών εξόδων, τα οποία 

αναμένεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και β) από τα πρόσθετα ταμειακά διαθέσιμα, όπως 

προέκυψαν κατά την 31.12.2020, δια μέσω του αποθεματικού. 

 

- Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις (1 + 2), το σύνολο των εξόδων αυξάνεται κατά: 139.230,20 € 

(74.428,16 + 64.802,04 € ). 

 

3. Εξ΄ αιτίας των παραπάνω τροποποιήσεων, μεταβάλλεται το προβλεπόμενο Αποθεματικό-ταμειακό 

Πλεόνασμα του έτους 2021, αύξηση κατά το ποσό των: 29.144,59 €. (168.374,79 € μείον 139.230,20 €). 

 

- Έτσι, το σύνολο των Εξόδων του Προϋπολογισμού του έτους 2021, αυξάνεται κατά 168.374,79 € 

(74.428,16 € + 64.802,04 € + 29.144,59 € ), ποσό ίσο με αυτό της αύξησης των Εσόδων και έτσι, ο 

Προϋπολογισμός Εξόδων του έτους 2021 αυξάνεται από το συνολικό ποσό των 2.633.091,82 € στο ποσό 

των 2.801.466,61 € (2.633.091,82 € + 168.374,79 €), και, κατά συνέπεια ισοσκελίζει ο Προϋπολογισμός 

του έτους 2021. 

 

  Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις στους λογαριασμούς του Προϋπολογισμού του έτους 2021, ο 

αρχικός εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους 2021, αναμορφώνεται για 1
η
  φορά και 

διαμορφώνεται στο ποσό των 2.801.466,61 €, (2.633.091,82 € πλέον 168.374,79 €).  

 

Με τις παραπάνω αναμορφώσεις: 

 

Ι. Ως προς τα Έσοδα: 

- Διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων  πριν   :   2.633.091,82 € 

- Ποσό αναμόρφωσης εσόδων  με την παρούσα :      168.374,79 € 
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- Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων  : 2.801.466,61 € 

 

ΙΙ. Ως προς τα Έξοδα: 

- Διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων  πριν   :   2.633.091,82 € 

- Ποσό αναμόρφωσης εξόδων  με την παρούσα :      168.374,79 € 

- Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων  : 2.801.466,61 € 

 

 

Και έτσι : 

 Αρχικός 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 2021 

Ποσό  

1ης 

αναμόρφωσης 

Τελική 

διαμόρφωση 

Π/Υ 2021 

Το σύνολο των εσόδων, 

διαμορφώνεται στο ποσό των..........: 

 

2.633.091,82 € 

 

168.374,79 €  

 

2.801.466,61 € 

Το σύνολο των εξόδων, διαμορφώνεται 

στο ποσό των..……: 

 

2.633.091,82 € 

 

168.374,79 €  

 

2.801.466,61 € 

 

 

Η Απόφαση για την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2021, είναι απαραίτητο να ληφθεί, 

για: 

- Την επικαιροποίηση των εγγραφών κωδικών Εσόδων της Ομάδας Β. «Εισπράξεις από   Απαιτήσεις» 

(Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη), βάσει των οικονομικών 

στοιχείων με ημερομηνία 31.12.2020. 

-  Τον επακριβή προσδιορισμό του Χρηματικού Υπολοίπου. 

- Την επικαιροποίηση των εγγραφών κωδικών Εξόδων της Ομάδας Γ. «Πληρωμές Οφειλών Παρελθόντων 

Ετών» για την αποτύπωση των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με  ημερομηνία 

31.12.2020. 

- Την ενίσχυση κωδικών Εξόδων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που έχουν 

δημιουργηθεί και δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έτους 2021. 

 

Οι τροποποιήσεις των αναλυτικών λογαριασμών του προϋπολογισμού του έτους 2021, περιλαμβάνονται 

και επεξηγούνται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης, καθώς επίσης περιλαμβάνεται και ολόκληρος ο Προϋπολογισμός του έτους 2021, της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης όπως αυτός διαμορφώνεται μετά 

την 1
η
 αναμόρφωση του.  

 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 

- Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την 1
η
 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 

33/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει την 1
η
 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 33/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  132/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 

Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός μετά την 1η Αναμόρφωση έτους 2021 (Ολόκληρος) 

Α. ΜΕΡΟΣ Ι : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

Κωδ. Ονομασία 
Αρχικός 

Εγκεκριμένος 
1
η
 Αναμόρφωση Διαμορφωμένος 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΤΡΟΩΝ (Α+Β) 2.579.164,97 73.438,28 2.652.603,25 

Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.268.319,72 0,00 2.268.319,72 

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.035.653,33 0,00 1.035.653,33 

70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες 289.258,33   289.258,33 

70.07 
Έσοδα από υπηρεσίες σε ωφελούμενους voucher, 
(Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογ/κής και Επαγγ/κής Ζωής)  

746.395,00   746.395,00 

71 Λοιπά συνήθη έσοδα 1.148.666,39 0,00 1.148.666,39 

71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 326.454,39   326.454,39 

71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα  22.212,00   22.212,00 

71.05 
Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες  
(Χρηματοδότηση από Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, 
άρθρο 259 παρ.1 Ν.3463/2006)  

800.000,00   800.000,00 

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.000,00 0,00 4.000,00 

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 4.000,00   4.000,00 

79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 20.000,00 0,00 20.000,00 

79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 20.000,00   20.000,00 

  Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 60.000,00 0,00 60.000,00 

35 54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 60.000,00   60.000,00 

 41 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 

 41 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 0,00   0,00 

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 310.845,25 73.438,28 384.283,53 

30 Πελάτες 43.880,48 -4.116,57 39.763,91 

30.01 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες 43.880,48 -4.116,57 39.763,91 

33 Λοιπές απαιτήσεις 146.537,34 0,00 146.537,34 

33.03 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες 146.537,34   146.537,34 

37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου 120.427,43 77.554,85 197.982,28 

37.01 Προπληρωμένα έξοδα 35.387,20 -35.387,20 0,00 

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 85.040,23 112.942,05 197.982,28 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 53.926,85 94.936,51 148.863,36 

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 53.926,85 94.936,51 148.863,36 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ  ( Ι ) 2.633.091,82 168.374,79 2.801.466,61 

 
Β. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

Κωδ. Ονομασία 
Αρχικός 

Εγκεκριμένος 
1
η
 Αναμόρφωση Διαμορφωμένος 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ( Α + Β + Γ ) 2.547.164,97 139.230,20 2.686.395,17 

  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  ( Α+ Β ) 2.268.319,72 64.802,04 2.333.121,76 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.254.559,72 64.802,04 2.319.361,76 

60 Παροχές σε εργαζόμενους 1.693.753,35 23.400,00 1.717.153,35 

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 459.883,44 51.402,04 511.285,48 

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 80.922,93   80.922,93 

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.760,00 0,00 13.760,00 

12 Κτήρια- τεχνικά έργα 1.860,00   1.860,00 

15 Λοιπός εξοπλισμός 11.900,00   11.900,00 

Γ. 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &  
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

278.845,25 74.428,16 353.273,41 

Γ.1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 216.064,51 74.428,16 290.492,67 

50 Προμηθευτές 19.796,20 -496,75 19.299,45 

53 Λοιπές υποχρεώσεις 124.415,56 100.014,07 224.429,63 

54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 22.189,75 -3.138,95 19.050,80 

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 49.663,00 -21.950,21 27.712,79 

Γ.2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 62.780,74 0,00 62.780,74 

56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 35.387,20 0,00 35.387,20 

56.02 (64.08) Υλικά άμεσης αναλώσεως 35.387,20   35.387,20 

57 Προβλέψεις 27.393,54 0,00 27.393,54 

57.02 Λοιπές προβλέψεις 27.393,54   27.393,54 

Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 85.926,85 29.144,59 115.071,44 

  Αποθεματικό - Πλεόνασμα περιόδου 85.926,85 29.144,59 115.071,44 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  ( ΙΙ ) 2.633.091,82 168.374,79 2.801.466,61 

 


