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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθ.Αποφ.60 /2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του 

ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. 

Φαλήρου». 
 
 
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6528/06.04.2020 πρόσκληση 
του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: 
«Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010). 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη:                                  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               ΑΠΟΝΤΕΣ   
1.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ       1.  ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
     (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        2. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       3. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
3.  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     
4.  ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
5.  ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
6.  ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
7.  ΔΟΥΜΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

                                                                                      
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 
 
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων τη λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης 

Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου» οικ. έτους 

2020 με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), όπως αυτά εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες. Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 25/2020 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ». 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 161, 234 και 240 του Ν. 
3463/2006 (Κ.Δ. & Κ.), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19), το άρθ. 83β, 8 παρ. 3 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, το άρθ. 23 παρ. 5 
του Ν.3536/07, την υπ’αρ. 179/2019 ΑΟΕ η οποία εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 
134185/33758/17.02.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής και αφορά στον πρ/σμό του 
νομικού προσώπου οικ. έτους 2020, την υπ’αρ. 25/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π., την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την 1η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου», με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική 

έκθεση), οικονομικού έτους 2020, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: Ψ9ΧΟΩΞΕ-ΧΔΣ



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το 
άρθρο  227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή 
μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για 
λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές 
πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της 
ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. 
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται 
από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, 
εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν 
σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. 
Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων.» 

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά 
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και  152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται 
στην προαναφερόμενη εγκύκλιο -   ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να 
ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  60  /2020 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 
254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος 
νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του 
άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 
2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ 
φορέων.» 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
6. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

  

                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.palaiofaliro.gr/
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Αιτιολογική έκθεση 1ης  Μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2020. 
 
 
ΑΥΞΗΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ: 

 
5123: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών: αύξηση κατά 2.647,54 € από 0,00 € σε 2.647,54 € λόγω 
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5124: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ): αύξηση κατά 199.343,16 € από 0,00 € σε 
199.343,16 € λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
0718.01: Τακτική Επιχορήγηση από Δήμο Π. Φαλήρου: μείωση κατά 100.000,00 € από 
1.000.000,00 € σε 900.000,00 € λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5111.01: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: μείωση κατά 363,10 € από 9.000,00 € σε 8.636,90 € 
λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5119.00:  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του δήμου: μείωση κατά 113.351,01 € από 181.423,34 € σε 68.072,33 € 
λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5121.01:  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: μείωση κατά 4.000,00 € από 4.000,00 € σε 00,00 € 
λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5129.01: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα  για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: μείωση κατά 89.085,48 € από 92.852,00 € σε 
3.766,52 € λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

10-8117: Λοιπά έξοδα . Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 1.750,02 € από 5.000,00 € σε 
6.750,02 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

00-8117: Λοιπά έξοδα . Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 2.351,52 € από 4.000,00 € σε 
1.648,48 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-6011.01: Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων: Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 
10.000,00 € από 425.000,00 € σε 415.000,00 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον 
συγκεκριμένο Κ.Α. 
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10-6012.01: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων: Μείωση της πίστωσης 
αυτής κατά 20.000,00 € από 25.000,00 € σε 5.000,00 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων 
στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-6022.01: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Α.Χ.: Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 25.000,00 € από 30.000,00 € σε 5.000,00 € 
λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-6041.01: Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ): Μείωση της πίστωσης 
αυτής κατά 30.000,00 € από 143.052,28 € σε 113.052,28 € λόγω μη άλλων 
υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-6692: Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα: Μείωση 
της πίστωσης αυτής κατά 4.000,00 € από 5.000,00 € σε 1.000,00 € λόγω μη άλλων 
υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-6699.06: Προμήθεια μοκέτας ασφαλείας εξωτερικών χώρων: Μείωση της πίστωσης 
αυτής κατά 7.000,00 € από 8.000,00 € σε 1.000,00 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον 
συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-7336.01: Συντήρηση πρασίνου και τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος: Μείωση της 
πίστωσης αυτής κατά 4.000,00 € από 5.000,00 € σε 1.000,00 € λόγω μη άλλων 
υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-8111.01: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 
3.761,60 € από 4.000,00 € σε 238,40 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο 
Κ.Α. 
 
1η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   5.255,15 

ΕΣΟΔΑ 

 ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΣΟΔΩΝ  

  

   
1)   
5123                   

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 
Αύξηση των εσόδων κατά 2.647,54 € 
Αυξανόμενα από 0,00 € σε 2.647,54 € 

2.647,54 

2) 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π.Δ.Ε.) 
Αύξηση των εσόδων κατά 199.343,16 
€                                                    
Αυξανόμενα από 0,00 σε 199,343,16 €                                         

199.343,16 

ΣΥΝΟΛΟ   201.990,70 
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ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ   
   

1) 
0718.01 
 

Τακτική επιχορήγηση από Δήμο Π. 
Φαλήρου 
 Μείωση αυτής πίστωσης αυτής κατά 
100.000,00 € 
Μειωμένου από 1.000.000,00 € σε 900.000, 
00 € 

-100.000,00 

2) 
5111.01 
 

Χρηματικό υπόλοιπο  προερχόμενο από τακτικά έσοδα 
για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  
Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 363,10 € 
Μειωμένου από 9.000,00 € σε 8.636,90 € 

-363,10 

3) 
5119.00 
 

Χρηματικό υπόλοιπο  προερχόμενο από τακτικά έσοδα 
για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου  
Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 113.351,01 € 
Μειωμένου από 181.423,34 € σε 68.072,33 € 

-113.351,01 

4) 
5121.01 
 

Χρηματικό υπόλοιπο  προερχόμενο από έκτακτα  
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 
ετών  
Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 4.000,00 € 
Μειωμένου από 4.000,00 € σε 0,00 € 

-4.000,00 
 

2) 
5129.01 
 

Χρηματικό υπόλοιπο  προερχόμενο από έκτακτα 
ειδικευμένα έσοδα  για την κάλυψη εν γένει δαπανώ 
του Δήμου  
Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 89.085,48 € 
Μειωμένου από 92.852,00 € σε 3.766,52 € 

-89.085,48 

   

ΣΥΝΟΛΟ  -306.799,59 

 

ΜΕΙΩΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   
1)                   Λοιπά έξοδα     

 00-8117      Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 2,351,52. 

                          Μειωμένης από 4.000,00 € σε 1.648,48 
 

 
                         

2.351,52                 

2)                  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

10-8111.01     Μείωση  της πίστωσης αυτής κατά 3.761,60 €                                  
                             Μειωμένης  από 4.000,00 € σε 238,40 € 

 
3.761,60 

3)                    Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                        

10-6011.01 Μείωση  της πίστωσης αυτής κατά 10.000,00 €                                  

                            Μειωμένης από 425.000,00 € σε 415.000,00 € 

 

                   10.000,00 

4)                     Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

10-6012.01     Μείωση  της πίστωσης αυτής κατά 20.000,00 €                                  

                              Μειωμένης από 25.000,00 € σε 5.000,00 € 

 
                    

20.000,00 
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5)                       Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ 

10-6022.01     Μείωσης  της πίστωσης αυτής κατά 25.000,00 € 

                              Μειωμένης από 30.000,00 € σε  5.000,00 

 

25.000,00 

6)                       Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού 

(ΣΟΧ) 

10-6041.01     Μείωσης  της πίστωσης αυτής κατά 30.000,00 € 

                              Μειωμένης από 143.052,28 € σε  113.052,28 € 

 

30.000,00 

7)                       Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 

έτοιμου χλοοτάπητα 

10-6692     Μείωσης  της πίστωσης αυτής κατά 4.000,00 € 

                              Μειωμένης από 5.000,00 € σε  1.000,00 

 

4.000,00 

8)                       Προμήθεια μοκέτας  ασφαλείας εξωτερικών 

χώρων 

10-6699.061    Μείωσης  της πίστωσης αυτής κατά 7.000,00 € 

                              Μειωμένης από 8.000,00 € σε  1.000,00 

 

7.000,00 

9)                       Συντήρηση πρασίνου και τοποθέτηση 

αυτόματου ποτίσματος 

10-7336.01     Μείωσης  της πίστωσης αυτής κατά 4.000,00 € 

                              Μειωμένης από 5.000,00 € σε  1.000,00 

 

4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  106.113,12 

 

ΑΥΞΗΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   

3) 10-8117    Λοιπά έξοδα  
                       Αύξηση αυτής πίστωσης αυτής κατά 1.750,02 € 
                           Αυξανομένης από 5.000,00 € σε 6.750,02 

 
1.750,02 

ΣΥΝΟΛΟ  1.750,02 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  

1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 201.990,70 

2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -306.799,59 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  

-104.808,89 

 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  
1.  ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                   - 106.113,12 

2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1.750,02 
 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ -445,79 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 104.808,89 

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  4.809,36 
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