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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 116/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 5ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών)σήμερα στις 17 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 
2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
13842/22/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 6) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  3) 
Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5)  Τάφας Ηλίας και 6) 
Κουτσάκης Μιχαήλ, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Παΐδας Αδαμάντιος      2) Κόντος Σταύρος  και 3) Πολίτης Σταύρος 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 

 Ο κ. Η.Τάφας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 7ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13914/15-10-2013 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του θέματος:  
 
Θ Ε Μ Α : 5η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Φ.Χ. οικ. έτους 2013 
 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες  οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας του τρέχοντος έτους παρίσταται 
ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 
Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από 
συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές 
είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και 
στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού 
προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία 
ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού 
απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να 
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ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη 
την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και 
δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του 
ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική 
επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία 
κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική 
επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και 
αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής 
διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 
5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και 
την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και 
διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.  
Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, με την Πράξη 192/2012 Κλιμ. 
Τμ. 7, γίνεται δεκτό ότι συντελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του β.δ/τος 
17.5./15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄, διόρθ. 145 και 197 Α΄), το άρθρο 161 του «Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» καιτο άρθρο 23 παρ. 5 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), δίχως να γίνεται 
καμία αναφορά στη διαδικασία και στον τύπο που ακολουθείται για τον 
προϋπολογισμό. Βέβαια εδώ παρατηρούμε ότι με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, 
εμμέσως ο νομοθέτης, δέχεται ότι η διαδικασία της αναμόρφωσης ακολουθεί τον τύπο 
και τη διαδικασία του προϋπολογισμού, διότι ρητά εξαιρεί συγκεκριμένα βήματα από 
την αναμόρφωση.  
Συνεπώς, σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, πρέπει να 
λαμβάνεται και απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία θα γίνεται 
εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προς το Δημοτικού 
Συμβούλιο.  
 
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της  

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2013, καθώς και την υπ’ αρ. 155/2013 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 3η Αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού και το αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 
9.162,62 € 

 
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την 5η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, ως στον συνημμένο πίνακα αναλυτικά 
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περιγράφεται κατά Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων, προκειμένου στη συνέχεια να την 
εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την οριστική έγκρισή της. 
Επιπροσθέτως σε σχέση με την προτεινόμενη αναμόρφωση και για καλύτερη 
ενημέρωσή σας, σας θέτουμε υπόψη και τα εξής: 
Ως προς τα έσοδα αυξάνονται οι πιστώσεις στους Κ.Α. που αναλυτικά εκτίθενται στον 
συνημμένο πίνακα στο ύψος που ήδη έχουν εισπραχθεί ή βεβαιωθεί μέχρι σήμερα. Η 
μη αύξηση μέχρι σήμερα των εν λόγω Κ.Α. δημιουργεί Ταμειακό πρόβλημα, αφού 
απολογιστικά παρουσιάζεται υπέρβαση εσόδων κατά παράβαση των κείμενων 
διατάξεων. Η αύξηση ειδικότερα του Κ.Α. 40.4123.001 με τίτλο «Φόροι προμηθευτών, 
εργολάβων κ.λ.π.» κατά 150.000,00 οφείλεται στο γεγονός της αποπληρωμής μεγάλου 
όγκου συναλλασσόμενων εξαιτίας της χρηματοδότησης του Δήμου για την 
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και αφορά λογιστικές τακτοποιήσεις και ως εκ 
τούτου και ταυτόχρονη εγγραφή ισόποσης πίστωσης και στον Κ.Α. 80.8223.001 των 
δαπανών, γεγονός που στην ουσία ουδεμία επίπτωση έχει στον προϋπολογισμό του 
δήμου. Το αυτό ισχύει και για την δημιουργία του Κ.Α. 40.4142.003 με τίτλο 
«Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπου 
εγγράφηκε πίστωση 20.000,00 € και αντίστοιχα ισόποση στον Κ.Α. 80.8042.001 των 
δαπανών για λογιστικές τακτοποιήσεις, όπως αυτό προβλέπεται με την παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν. 4013.2011. 
 
Ως προς τις δαπάνες η μείωση των Κ.Α. 10.6021.001, 10.6052.001, 50.6011.001 και 
50.6051.001 αφορά μειώσεις δαπανών μισθοδοσίας κατά περίπτωση, λόγω 
κατάργησης υπηρεσιών και διαθεσιμότητας υπαλλήλων, κατόπιν και σχετικού 
εγγράφου του Τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου. Η αύξηση των Κ.Α. 10.6011.001, 
10.6021.001 και 10.6051.001 αφορά επίσης μισθοδοσία προσωπικού της Δημοτικής 
Αστυνομίας, κατόπιν εγγράφου του Τμήματος μισθοδοσίας, οφειλόμενη σε μετατάξεις 
προσωπικού (εξαιρουμένων της διαθεσιμότητας υπαλλήλων) και υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων των οποίων η μετάταξη στο δήμο έχει εγκριθεί). 
Η αύξηση του Κ.Α. 00.6115.001 με τίτλο «Ανάθεση εργασίας σε ορκωτό λογιστή» 
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνει η ανάθεση σε ορκωτό Λογιστή για τον 
Ισολογισμό του 2012, δεδομένου ότι η αρχικώς προβλεπόμενη πίστωση δεσμεύτηκε 
για την πληρωμή του ορκωτού Λογιστή που ολοκλήρωσε τις εργασίες Ισολογισμού 
έτους 2011 εντός του τρέχοντος έτους. 
Η αύξηση του Κ.Α. 00.6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων» κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι εκκρεμεί η αποπληρωμή 
του εν λόγω ποσού που ήδη έχει παρακρατηθεί δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης. 
Η δημιουργία του Κ.Α. 15.7134.001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 
ΠΠΙΕΔ κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι το εν λόγω  ποσό βρίσκεται στο αποθεματικό 
κεφάλαιο του Δήμου, προέρχεται από προϊόν χρηματοδότησης που πρέπει να 
δαπανηθεί μόνο για τον σκοπό αυτό και ως εκ τούτου η μη δημιουργία Κ.Α. κρατά ένα 
σεβαστό ποσό μη αξιοποιήσιμο και ανεκμετάλλευτο. 
Η αύξηση των Κ.Α. 10.6271.001, 35.6213.001 και 45.6213.001 αφορά δαπάνες 
ύδρευσης και κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν 
και πιθανή καθυστέρηση θα δημιουργήσει εκ νέου ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 
ΕΥΔΑΠ.  
Η αύξηση του Κ.Α. 15.6232.002 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική» 
κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι προέκυψε τρίμηνη παράταση μίσθωσης του ακινήτου 
που στεγαζόταν το ΚΑΠΗ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Οι μειώσεις δαπανών στους Κ.Α. 10.6273.004, 10.6662.002, 30.6117.013 και 
30.7312.006 έγινε στο ισόποσο ύψος των πιστώσεων που αυξήθηκαν στους Κ.Α. 
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10.6261.001, 30.6117.014, 30.6661.002 και 30.6262.003, σύμφωνα με έγγραφα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Η αύξηση των πιστώσεων στους Κ.Α. 35.7131.011 και 35.7135.002 κρίνεται αναγκαία 
και επιτακτική σύμφωνα με έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Πρασίνου. 
Η αύξηση κατά 1.000,00 € στους Κ.Α. 00.6495.005 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» 
και 35.6062.001 «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων» έγινε κατόπιν αιτημάτων 
των αρμόδιων υπηρεσιών και κρίνονται επίσης αναγκαία. 
Η αύξηση στους Κ.Α. 80.8111.001, 80.8113.001 και 80.8117.001 κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να καλυφθεί η υποχρεωτική πληρωμή δαπανών παρελθόντων ετών που 
εκ παραδρομής δε συμπεριελήφθησαν στην αρχική ψήφιση του προϋπολογισμού και 
συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα οφειλών. 
 
Εφόσον εγκριθεί η προαναφερόμενη αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 θα διαμορφωθεί σε 64.387,12 € 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου με την 
δικαιολόγηση των αυξομειώσεων των κατά περίπτωση κωδικών, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 
4172/13, το αριθ. πρωτ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ως επίσης:  
 

 Την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 

 Την Πράξη 192/2012 Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συνεδρίου 

 Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 161 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), 

 Τα άρθρα 8, παρ. 3.83 και 86 του Β.Δ. 17/5-15.06.1959 (ΦΕΚ 114/59 
τεύχος Α') 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013, καθώς και την υπ’ αρ. 
155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 3η 
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, μετά την οποία το αποθεματικό 
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 9.162,62 € 

 
 και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
    Εγκρίνει την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013, σύμφωνα με 
τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας και το συνημμένο σε 
αυτήν σχέδιο των τροποποιήσεων και μεταβολών που τέθηκε υπόψη της. 
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 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. 
Σ.Κοσκολέτος, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη της δημοτικής  παράταξης κατά τη συζήτηση του θέματος στη 
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  116/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική Διανομή : 

 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 

- Τμήμα Ταμείου 

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
 

 
Συν.: -       Πίνακας των εισηγούμενων τροποποιήσεων και μεταβολών 5ης 

αναμόρφωσης του Δήμου οικ. έτους 2013 και παραστατικά Π.Ο.Ε. 
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Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

00.0111.002
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.0111.002 και τίτλο "Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ" 

εκ 1.620,80 €, κατά 3260,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου. 1.620,80 3.260,00 4.880,80

Ήδη έχει βεβαιωθεί στο εν

λόγω ύψος το έσοδο.

00.0121.002
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 00.0121.002 και τίτλο "Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε 

στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών" εκ 2.500,00 για τον λόγο ότι ήδη έχει εισπραχθεί το εν λόγω έσοδο.
0,00 2.500,00 2.500,00

Ήδη έχει εισπραχθεί το εν

λόγω έσοδο.

00.0441.002
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.0441.002 και τίτλο "Εισπράξεις ΤΑΠ ετών 2008-09-10-11-12" εκ 500,00 

€, κατά 1.150,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου. 500,00 1.150,00 1.650,00

Ήδη έχει εισπραχθεί το εν

λόγω έσοδο.

00.0461.005
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.0461.005 και τίτλο "Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων από 

τραπεζοκαθίσματα" εκ 20.000,00 €, κατά 6.000,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου.
20.000,00 6.000,00 26.000,00

Ήδη έχει εισπραχθεί το εν

λόγω έσοδο.

00.0512.001
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.0512.001 και τίτλο "Φόρος ζύθου και οινοπνευματοδών ποτών" εκ 

26.000,00 €, κατά 12.100,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου. 26.000,00 12.100,00 38.100,00

Ήδη έχει εισπραχθεί το εν

λόγω έσοδο.

00.0713.001

Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.0713.001 και τίτλο "Παράβολα για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειον. Ενδ/ντος" εκ 10.000,00 €, κατά 6.000,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση 

εσόδου. 10.000,00 6.000,00 16.000,00

Ήδη έχει βεβαιωθεί και

εισπραχθεί επιπλέον έσοδο.

00.1312.001
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.1312.001 και τίτλο "Έσοδο από ΣΑΤΑ σχολείων" εκ 68.600,00 €, κατά 

800,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου.
68.600,00 800,00 69.400,00

Ήδη έχει εισπραχθεί

επιπλέον έσοδο κατά το

ποσόν αυτό.

00.1512.002
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.1512.001 και τίτλο "Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ." εκ 150.000,00 €, 

κατά 55.000,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου.
150.000,00 55.000,00 205.000,00

Ήδη έχει εισπραχθεί

επιπλέον έσοδο κατά το

ποσόν αυτό.

00.2111.001
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.2111.001 και τίτλο "Τέλη καθαριότητας προηγούμενης χρήσης" εκ 

683.341,78 €, κατά 2.445,15για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου.
683.341,78 2.445,15 685.786,93

Ήδη έχει εισπραχθεί

επιπλέον έσοδο κατά το

ποσόν αυτό.

00.2115.001
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.2115.001 και τίτλο "Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ προηγούμενης 

χρήσης" εκ 76.755,73 €, κατά 276,55 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου.
76.755,73 276,55 77.032,28

Ήδη έχει εισπραχθεί

επιπλέον έσοδο κατά το

ποσόν αυτό.

00.2119.001
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.2119.001 και τίτλο "Λοιπά τακτικά έσοδα προηγούμενης χρήσης" εκ 

324.911,63 €, κατά 64,62 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου.
324.911,63 64,62 324.976,25

Ήδη έχει εισπραχθεί

επιπλέον έσοδο κατά το

ποσόν αυτό.

00.2211.002
Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.2211.002 και τίτλο "Βεβαίωση προστίμων του Κ.Ο.Κ. προηγούμενης 

χρήσης" εκ 324.911,63 €, κατά 111.125,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου. 150.000,00 111.125,00 261.125,00

Ήδη έχει βεβαιωθεί έσοδο

κατά το ποσόν αυτό.

40.4123.001

Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.4123.001 και τίτλο "Φόροι προμηθευτών, εργολάβων & ελεύθερων 

επαγγελματιών" εκ 50.000,00 €, κατά 150.000,00 για τον λόγο ότι ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου, 

λόγω δε της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων θα ανέλθει σε αυτό το ύψος περίπου. 50.000,00 150.000,00 200.000,00

Ήδη υπάρχει υπέρβαση εσόδου.

Αφορά λογιστικές τακτοποιήσεις

και θα αυξηθεί αντίστοιχα κατά

το ποσό αυτό και η δαπάνη.

40.4142.003
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 40.4142.003 και τίτλο "Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων" εκ 20.000,00 €
0,00 20.000,00 20.000,00

Νόμος 4013/11 άρθρο 4 παρ. 2

(Λογιστικές τακτοποιήσεις,

ΕΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ)

370.721,32

9.162,62
370.721,32

379.883,94

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο των €
Αυξάνεται κατά:

και διαμορφώνεται σε:
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Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

10.6021.001

Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 10.6021.001 με τίτλο "Αποδοχές υπαλλήλων

αορίστου χρόνου" κατά 14.498,00 € και από 370.965,60 € μειώνεται σε

356.467,60 €  (Σχολικοί Φύλακες) 370.965,60 -14.498,00 356.467,60
Σύμφωνα με το αριθ. 13131/30-9-2013

έγγραφο του τμήματος Μισθ/σίας.

10.6052.001

Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 10.6052.001 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ

ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου" κατά 3.980,00 € και από 120.009,06 €

μειώνεται σε 116.029,06 € (Σχολικοί Φύλακες) 120.009,06 -3.980,00 116.029,06
Σύμφωνα με το αριθ. 13131/30-9-2013

έγγραφο του τμήματος Μισθ/σίας.

50.6011.001

Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 50.6011.001 με τίτλο "Αποδοχές υπαλλήλων

Δημοτικής Αστυνομίας" κατά 30.900,00 € και από 228.336,706 € μειώνεται σε

197.436,70 € 228.336,70 -30.900,00 197.436,70

Σύμφωνα με τα αριθ. 13131/30-9-2013 και

13476/3-10-2013 έγγραφα του τμήματος

Μισθ/σίας.

50.6051.002

Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 50.6051.001 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ

ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας" κατά 3.000,00 € και από 28.336,80 €

μειώνεται σε 25.336,80 € 28.336,80 -3.000,00 25.336,80

Σύμφωνα με τα αριθ. 13131/30-9-2013 και

13476/3-10-2013 έγγραφα του τμήματος

Μισθ/σίας.

15.7134.001
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α 15.7134.001 ποσού 5.977,46 € με τίτλο "Προμήθεια

ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΠΠΙΕΔ" 0,00 5.977,46 5.977,46

Όσο το ποσό του χρηματικού υπολοίπου που

υποχρεωτικά πρέπει να διατεθεί γι' αυτό τον

σκοπό.

00.6115.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6115.001 με τίτλο "Ανάθεση εργασίας σε ορκωτό

Λογιστή" κατά 12.000,00 € ο οποίος από 15.000,00€ αυξάνεται σε 27.000,00 € 
15.000,00 12.000,00 27.000,00

Είχε προβλεφθεί αρχικώς η πληρωμή εργασιών για

τον ισολογισμό 2012, αλλά λόγω καθυστέρησης

ολοκλήρωσης των αντίστοιχων εργασιών για το

2011, προκύπτει η επιπλέον δαπάνη.(8568/19-6-13

έγγραφο Τμ. Λογ.)

00.6492.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6492.001 με τίτλο "Δικ/κά έξοδα και έξοδα

εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων " κατά 8.222,05€ ο οποίος από

25.000,00€ αυξάνεται σε 33.222,05€ 25.000,00 8.222,05 33.222,05

Σύμφωνα με την ΑΠ 3072/2013 τελεσίδικη

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

00.6495.005
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6495.005 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής

φύσεως" κατά 1.000,00 € ο οποίος από 1.000,00 € αυξάνεται σε 2.000,00 € 
1.000,00 1.000,00 2.000,00

Λόγω αυξημένων αναγκών, έγγραφο Τμήματος

προμηθειών (ΔΥ 4-5-2013)

10.6011.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6011.001 με τίτλο "Αποδοχές τακτικών

Υπαλλήλων" κατά 25.500,00 € ο οποίος από 822.476,18 € αυξάνεται σε

847.976,18 € (μετατάξεις Δημ. Αστυνομίας) 822.476,18 25.500,00 847.976,18

Λόγω μετάταξης 2 υπαλλήλων (αναλογία αποδοχών

2 μηνών) και αυτοδίκαιας μετάταξης 5 Δημ.

Αστυνόμων.

10.6021.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6021.001 με τίτλο "Αποδοχές Υπαλλήλων

Αορίστου Χρόνου" κατά 5.200,00 € ο οποίος από 370.965,60 € αυξάνεται σε

376.165,60 € (μετατάξεις) 370.965,60 5.200,00 376.165,60

Λόγω μετάταξης 2 υπαλλήλων (αναλογία αποδοχών

2 μηνών) - Έγγραφο Τμ. Μισθ. 13475/4-10-2013

10.6051.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6051.001 με τίτλο "Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ

τακτικών Υπαλλήλων" κατά 4.000,00 € ο οποίος από 108.920,42 € αυξάνεται σε

112.920,42 € 108.920,42 4.000,00 112.920,42

Λόγω μετάταξης 2 υπαλλήλων (αναλογία αποδοχών

2 μηνών) και αυτοδίκαιας μετάταξης 5 Δημ.

Αστυνόμων.

10.6273.004
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 10.6273.004 με τίτλο "Προμήθεια ανταλλακτικών-

εξαρτημάτων για τηλεφωνικό κέντρο" κατά 1.000,00 € οπότε και μηδενίζεται.
1.000,00 -1.000,00 0,00

Σύμφωνα με το αριθ. 7897/6-6-13 έγγραφο

των Τεχν. Υπηρεσιών

10.6662.002
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 10.6662.002 με τίτλο "Προμήθεια ανταλλακτικών-

εξαρτημάτων για Υ/Σ" κατά 3.000,00 € οπότε και μηδενίζεται.
3.000,00 -3.000,00 0,00

Σύμφωνα με το αριθ. 7897/6-6-13 έγγραφο

των Τεχν. Υπηρεσιών

10.6261.011

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6261.011 με τίτλο "Συντήρηση τηλεφωνικών

κέντρων δημ. κτιρίων" κατά 4.000,00 € ο οποίος από 1.000,00 € αυξάνεται σε

5.000,00 € 1.000,00 4.000,00 5.000,00
Σύμφωνα με το αριθ. 7897/6-6-13 έγγραφο

των Τεχν. Υπηρεσιών

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει ανάλογα ποσά για την δημιουργία και επαύξηση των κατωτέρω πιστώσεων.
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10.6271.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6271.001 με τίτλο "Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων "

κατά 13.000,00 € ο οποίος από 15.000,00 € αυξάνεται σε 28.000,00 € 
15.000,00 13.000,00 28.000,00

Λόγω πληρωμής στον εν λόγω Κ.Α. της πρώτης

δόσης προς ΕΥΔΑΠ από την ρύθμιση για τις

οφειλές του Δήμου αντί στον ΚΑ 80.8117.001

35.6213.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 35.6213.001 με τίτλο "Δαπάνες για ύδρευση κήπων

πάρκων κ.λ.π." κατά 35.000,00 € ο οποίος από 125.000,00 € αυξάνεται σε

160.000,00 € 125.000,00 35.000,00 160.000,00

Λόγω μη επάρκειας των πιστώσεων για την κάλυψη

των δαπάνών για ύδρευση.

45.6213.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 45.6213.001 με τίτλο "Δαπάνες για ύδρευση χώρων

Δημ. Κοιμητηρίου" κατά 7.000,00 € ο οποίος από 10.000,00 € αυξάνεται σε

17.000,00 € 10.000,00 7.000,00 17.000,00

Λόγω μη επάρκειας των πιστώσεων για την κάλυψη

των δαπάνών για ύδρευση.

15.6232.002

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 15.6232.002 με τίτλο "Μισθώματα κτιρίων για

κοινωνική πολιτική " κατά 18.400,00 € ο οποίος από 50.000,00 € αυξάνεται σε

68.400,00 € 50.000,00 18.400,00 68.400,00

Λόγω τρίμηνης παράτασης μίσθωσης οικήματος για

στέγαση ΚΑΠΗ ιδιοκτησίας Ανανιάδη.

15.6234.002

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 15.6234.002  με τίτλο "Μίσθωση μεταφορικών μέσων 

για τους μαθητές " κατά 1014,00 € ο οποίος από 5.000,00 € αυξάνεται σε

6.014,00 € 5.000,00 1.014,00 6.014,00

Μαθητικά δελτία ΚΤΕΛ Αττικής.

30.6117.013

Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 30.6117.013 με τίτλο "προετοιμασία & υποστήριξη

υποβολής φακέλου στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" κατά 4.504,20 € και από

15.000,00 € μειώνεται σε 10.495,80,00 € 15.000,00 -4.504,20 10.495,80
Σύμφωνα με το ΔΥ/20-6-13 έγγραφο

αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

30.6117.014

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 30.6117.014 με τίτλο "Επιστημονική υποστήριξη

στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων των ΟΣΔ & ΣΧΥ στο

πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" κατά 4.504,20 € και από 10.495,80 € αυξάνεται σε

15.000,00 € 10.495,80 4.504,20 15.000,00
Σύμφωνα με το ΔΥ/20-6-13 έγγραφο

αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

30.7312.016

Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 30.7312.016 με τίτλο "Κατασκευή αγωγών σύνδεσης

διαφόρων ακινήτων" κατά 7.000,00 € και από 22.000,00 € μειώνεται σε

15.000,00 € 22.000,00 -7.000,00 15.000,00
Σύμφωνα με το 10117/18-7-2013 έγγραφο

αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

30.6661.002
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 30.6661.002 και τίτλο "Προμήθεια υλικών 

συντήρησης υδραυλικών σχολικών κτιρίων" εκ 5.000,00 € 0,00 5.000,00 5.000,00

Σύμφωνα με το 10192/19-7-2013 έγγραφο

αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και

μελέτη 87/13 της Τ.Υ.

30.6262.003
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 30.6262.001 και τίτλο "Απόφραξη εκκένωση 

δεξαμενών αντλιοστασίων λυμάτων χαμηλών περιοχών Δ.Ε. Ν. Φ." εκ 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
Σύμφωνα με το 10117/18-7-2013 έγγραφο

αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

35.6062.001
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 35.6062.001 και τίτλο "Έξοδα κηδείας αποβιούντων 

υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου" εκ 1.000,00 € 0,00 1.000,00 1.000,00

Λόγω αποβίωσης υπαλλήλου της εν λόγω

υπηρεσίας. Έγγραφο 9921/4-7-13 Τμ.

Μισθ/σιας

35.7131.011
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 35.7131.011 με τίτλο "Προμήθεια piccolo &

εξαρτημάτων" κατά 4.000,00 € και από 1.000,00 € αυξάνεται σε 5.000,00 € 
1.000,00 4.000,00 5.000,00

Σύμφωνα με το αριθ. 8400/14-6-13 έγγραφο

αναγκών της Δ/νσης πρασίνου

35.7135.002
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 35.7135.002 και τίτλο "Προμήθεια διάφορων 

εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου" εκ 3.000,00 € 0,00 3.000,00 3.000,00
Σύμφωνα με το αριθ. 8400/14-6-13 έγγραφο

αναγκών της Δ/νσης πρασίνου

80.8042.001
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 80.8042.001 και τίτλο "Απόδοση Κρατήσεων υπέρ 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων" εκ 20.000,00 € 0,00 20.000,00 20.000,00
Νόμος 4013/11 άρθρο 4 παρ. 2 (Λογιστικές

τακτοποιήσεις, ΕΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ)

80.8223.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8223.001 με τίτλο "Απόδοση φόρων

προμηθευτών, εργολάβων & ελεύθερων επαγγ." κατά 150.000,00 € ο οποίος από

50.000,00€ αυξάνεται σε 200.000,00 € 50.000,00 150.000,00 200.000,00

Έγινε αντίστοιχη αύξηση εσόδου λόγω ανάγκης

που προέκυψε από την αποπληρωμή

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. (Λογιστικές

τακτοποιήσεις, ΕΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ)

80.8111.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8111.001 με τίτλο "Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού " κατά 34.4130,3 € ο οποίος από 294.177,61 € αυξάνεται σε

313.276,66 € 294.177,66 34.413,03 328.590,69

Σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση

ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩΗΓ-79Κ



80.8113.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8113.001 με τίτλο "Αμοιβές και έξοδα τρίτων

παροχές τρίτων " κατά 14.148,28 € ο οποίος από 394.280,82€ αυξάνεται σε

409.318,06 € 394.280,82 14.148,28 408.429,10

Σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση

80.8117.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8117.001 με τίτλο "Λοιπά έξοδα" κατά 903,38 € ο

οποίος από 558.767,45 € αυξάνεται σε 559.670,83 € 558.767,45 903,38 559.670,83
Σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση

ΣΥΝΟΛΟ: 3.087.964,64 315.496,82 3.403.461,46

379.883,94
-315.496,82

64.387,12

Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις που έγιναν σε βάρος του Αποθεματικού Κεφαλαίου των €
αυτό μειώνεται κατά:

και διαμορφώνεται σε €:

ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩΗΓ-79Κ



Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΞΙΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 Ο.Σ.Υ  ΑΕ Β 2511 25/10/2012 3.075,00

2 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 14360 31/12/2012 728,41

3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.ΜHΚΑΣ 574 27/6/2012 84,87

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.ΜHΚΑΣ 575 27/6/2012 131,61

5 Α.ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 4434 31/12/2012 151,29

6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 35379 6/9/2012 75,03

7 Η ΑΥΓΗ Α.Ε 16973 17/9/2012 110,70

8 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ.ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 13432 5/10/2012 148,83

9 Α.ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 4213 26/9/2012 147,60

10 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 051742/01 2/11/2012 260,00

11 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 37999 2/11/2012 1.800,00

12 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 4647753 2/11/2012 37,00

13 ΣΑΜΟΛΗ ΣΟΦΙΑ 1366 22/4/2009 4.248,30

14 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β.ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ 507 23/10/2011 270,60

15 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β.ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ 525 29/12/2011 372,69

16 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β.ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ 526 29/12/2011 1.414,50

17 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΕ 1013 31/12/2012 172,8

18 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ.ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 13431 5/10/2012 137,76

19 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 35325 4/9/2012 68,88

20 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ.ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 13431 5/10/2012 137,76

21 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΤ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 566 3/8/2012 131,61

22 ΕΚΦΡΑΣΗ Ο.Ε. 6079 28/9/2009 443,04

ΣΥΝΟΛΟ 14.148,28 80.8113.001

1 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 176€ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 19.099,00 80.8111.001

ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤ. 55/13 & 56/13

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013  ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΟΕ 54/13

2 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 2011- 15.314,03 80.8111.001

ΣΥΝΟΛΟ 34.413,03

1 AΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) 903,38 80.8117.001

ΣΥΝΟΛΟ 903,38

5η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
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