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ΑΝΠΝΟΝΦΝΑΝΝΗΝΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝ218/2016 
 

          Θ ΜΑΝ2ο: θαησλφπ βΝ κυΝ βηκ δεκτ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ 
                          κδεκθκηδεκτΝΫ κυμ 2016. 
                          
  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ

θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ 6β κυΝ ηβθσμΝ Νκ ηίλέκυ,Ν κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ
βμΝ ί κηΪ κμΝ Σλέ β εαδΝ υλαΝ 1ζμ0ί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ βΝ

ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ22211/02-12-βί1θΝπλσ εζβ βΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝ εέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓΚΙΩΝ Ν - βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν ΝεΪγ ΝΫθαΝηΫζκμΝ βμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝ

θαΝαπκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 

 φκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ
υθσζκυΝ π ΪΝ (ι)Ν η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ
Ϋ λα (4),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 

ΠΝ αΝ λΝ όΝ θΝ Ν  μΝ μ 1έΓ υλΰδκμΝ ζεέΝ ΓΚΙΩΝ Ν - άηαλξκμΝ - Πλσ λκμ,Ν
βέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν γέΡΪ βμΝ πυλέ πθαμ,Ν ζέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν κΝ
κπκέκμΝαθαπζβλυθ δΝ κΝ αε δεσΝηΫζκμ,ΝπκυΝαπκυ δΪα δ,ΝεέΝΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκέΝ 
 

ΑΝπΝόΝ θΝ Ν Ν μΝ μΝ 1.Γ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν βέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν γ. σ ξκλβμΝ
Κπθήθκμέ 
 

πέΝ κυΝ 2κυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν
υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκ,Ν κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ 
1. Ν υπ’Ν αλδγέΝ βλιή1θ-11-2015 ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ,Ν μθΚΓ ΩΛγ-Σ Γ) 

πσφα βΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ, βΝκπκέαΝθκηδηκπκδάγβε Ν η Ν βθΝυπ’ΝαλδγέΝ
361/9287/08-02-2016 ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ) σηκδα κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ

πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Π ζκπκθθά κυ,Ν υ δεάμΝ Ν ζζΪ αμΝ εαδΝ Ικθέκυ,Ν
π λέΝΫΰελδ βμΝ βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΫ κυμΝβί1θέ 
2. ΣκΝ υπΥΝ αλδγέΝ κδεέγθθλβή16-11-2016 (αλδγέΝ πλπ έΝ άηκυΝ ηαμΝ β1ζίγήβ1-11-2016) 
ΫΰΰλαφκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ ήθ βμΝ εαδΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθ,Ν η Ν κΝ κπκέκΝ αβ έ αδΝ Ϊη βΝ αθαησλφπ βΝ κυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτ, λΫξκθ κμΝ Ϋ κυμ, κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν εαγσ δΝ αΝ πκ ΪΝ πκυΝ
ΫξκυθΝ ΰΰλαφ έΝ Ν Κέ έΝ κυΝ εΫζκυμΝ πθΝ σ πθΝ απκεζέθκυθΝ απσΝ δμΝ
ΰΰ ΰλαηηΫθ μΝπδ υ δμΝ δμΝΤπβλ έ μΝ κυΝ εΫζκυμΝ πθΝ ισ πθ,Ν τηφπθαΝ

η  αΝκλδαση θα βθΝυπ’ΝαλδγέΝβθλζηήγ1-7-βί1ηΝ ΰετεζδκΝ κυΝΤΠέ έ 
3. Ν απσΝ 05-12-βί1θΝ δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ

άηκυ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ πλκ έθ αδΝ αθαησλφπ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ
κδεκθκηδεκτΝΫ κυμΝβί1θ ΰδαΝ κυμΝεΪ πγδΝζσΰκυμμ 
1) ΣβθΝεΪζυοβΝζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝ πθΝ ξκζ έπθΝεαγυμΝεαδΝ κυΝ ξκζδεκτΝ
λκξκθσηκυ,ΝσπκυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝυπ’ΝαλδγέΝβθλζηήγ1-7-βί1ηΝ ΰετεζδκΝ κυΝ

ΤΠέ έΝ π λέΝ παλκξάμΝ κ βΰδυθΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ
άηπθ: «ΟδΝ πδ υ δμΝ πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησ,Ν ΰδαΝ

υπκζκΰέα αδΝ κΝτοκμΝ κυΝπκ κτΝπκυΝπλκετπ δΝπμΝ κΝΰδθση θκΝ βμΝπλυ βμΝ
αε δεάμΝεα αθκηάμΝπκυΝαπκ σγβε Ν κΝ άηκΝ κΝβί1η,Ν πέΝ Ϋ λα.  

 
 



ΟδΝ δαφκλΫμΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝΰδαΝεΪγ Ν άηκΝαπσΝ δμΝεα αθκηΫμΝ κυΝΫ κυμΝ
βί1θΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν αδ έα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰΰλαφκτθΝ κθΝ ΠήΤΝ κυΝ η Ν
αθαησλφπ β,Ν βΝ κπκέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βΝ
ΰθπ κπκέβ βΝ Ναυ σθΝ πθΝθΫπθΝ κηΫθπθ»έ 
2) Σβ η αφκλΪΝ πκ κτΝ κυΝ ΫλΰκυΝ « πΫε α βΝ αζδ υ δεκτΝ εα αφυΰέκυΝ
Λκυ λαεέκυ»Ν απσΝ κθΝ Κέ έΝ θζ-ιγβθέίί1Ν πκυΝ ά αθΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκΝ κθΝ
πλκςπκζκΰδ ησΝ Ϋ κυμΝ βί1θΝ κθΝ Κέ έΝ γί-ιγ11έίίγΝ κΝ κπκέκΝ ά αθΝ
ΰΰ ΰλαηηΫθβΝ βΝ πέ π βΝ κυμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτμΝ πλκβΰκυηΫθπθΝ υθ,Ν
τηφπθαΝη Ν κΝυπ’ΝαλδγέΝγθθλβή1θ-11-βί1θΝΫΰΰλαφκΝ κυΝΤΠέ έ 

3) ΣδμΝ πλκετπ κυ μΝ αθΪΰε μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ ΰ θδεΫμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ
πθΝυπβλ δυθ,Νπλκε δηΫθκυΝκΝ άηκμΝηαμΝθαΝαθ απκελδγ έ ΥΝαυ Ϋμέ 

4) ΣβθΝ ατιβ βΝ πκ κτΝ πκυΝ αφκλΪΝ κΝ θ έ δηκΝ κυΝ βζ ε λδεκτΝ λ τηα κμΝ ΰδαΝ
φπ δ ησΝ κ υθ, πζα δυθΝ εαδΝ εκδθσξλβ πθΝ ξυλπθΝ βμΝ αθ απκ κ δεάμΝ
υπβλ έαμΝΚαγαλδσ β αμΝεαδΝ ζ ε λκφπ δ ηκτ.   
 

ΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝ Ϋζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ ΫλπΝεαγυμΝεαδΝ
δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝΝέΝγκηβήβί1ί,Νη ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝ

εαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 
 

ΑΝπΝοΝφΝαΝ ΝίΝαΝ ΝιΝΝΝΝΟΝηΝόΝφΝωΝθΝα 
 

ι βγ ί αι πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ βθΝ 7β αθαησλφπ β κυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

ήθ βμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ, πμΝεΪ πγδμ 
 

  Ο Α         

α/α Κ.Α Π ΡΙΓΡΑΦΗΝ 
ΓΚΡΙΘ ΝΣΑ 

ΠΟΟΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗΝ

(+/-) 
ΙΑΜΟΡΦΩΘ ΝΣΑ 

1 0614 

Κ ΠΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝ
αθαΰευθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ 

ήγηδαμΝεαδΝ ήγηδαμ  επαέ υ βμΝ 
(ΪλγλκΝηηΝΝΝ1λζθήλ1) 

165.838,84 19.361,16 185.200,00 

    ΤΝΟΛΟΝ Ν ΜΟΡΦΩ Ν Ο ΩΝ 165.838,84 19.361,16 185.200,00 

            

 

ΣκΝτοκμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ σ πθΝ δαηκλφυθ αδΝπμΝ ιάμμ 
  ΤΝΟΛΑΝ ΓΚΡΙΘ ΝΣΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤΝ Ο ΩΝΝ2016 28.230.679,79 

ΠΟΟΝΑΝΑΜΟΡΦΩΗΝΜ ΝΣΗΝΝ
ΠΑΡΟΤΑ 19.361,16 

 ΙΑΜΟΡΦΩΗΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤΝ
Ο ΩΝΝ2016 28.250.040,95 

 

  ΞΟ Α         

α/α Κ.Α Π ΡΙΓΡΑΦΗΝ 
ΓΚΡΙΘ ΝΣΑ 

ΠΟΟΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ

Ν(+/-) 
ΙΑΜΟΡΦΩΘ ΝΣΑ 

1 00-6711.001 

πσ κ βΝ πδξκλβΰά πθΝ Ν ξκζδεΫμΝ
πδ λκπΫμΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝ

αθαΰευθΝ πθΝ ξκζ έπθΝαήγηδαμΝεαδΝίήγηδαμΝ
επαέ υ βμ 

165.838,84 19.361,16 185.200,00 

2 64-7326.001 
πΫε α βΝαζδ υ δεκτΝεα αφυΰέκυΝΛκυ λαεέκυΝ

(Πλκΰλέ Θ  ) 148.102,47 -148.102,47 0,00 

2 30-7311.003 
πΫε α βΝαζδ υ δεκτΝεα αφυΰέκυΝΛκυ λαεέκυΝ

(ξλβηα κ σ β βΝΘ  - Σ -ΙέΠ) 0,00 148.102,47 148.102,47 

3 30-7413.033 

Μ ζΫ βΝαπκεα Ϊ α βμΝξυλκυΝαθ ιΫζ ΰε βμΝ
θαπσγ βμΝίδκηβξαθδευθΝεαδΝΪζζπθΝ

απκίζά πθΝεαδΝαπδευθΝυπκπλκρσθ πθΝ βΝ
γΫ βΝ ζητλα 

0,00 9.840,00 9.840,00 



 

ΣκΝτοκμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ ισ πθΝ δαηκλφυθ αδΝπμΝ ιάμμ 
 

  ΤΝΟΛΑΝ ΓΚΡΙΘ ΝΣΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤΝ ΞΟ ΩΝΝ2016 28.230.679,79 

ΠΟΟΝΑΝΑΜΟΡΦΩΗΝΜ ΝΣΗΝΝ
ΠΑΡΟΤΑ 19.361,16 

 ΙΑΜΟΡΦΩΗΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤΝ
ΞΟ ΩΝΝ2016 28.250.040,95 

 

ΩμΝ πλκμΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ απαθυθΝ εαδΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ
πδ υ πθ,Ν αυ άΝ γαΝ ΰέθ δΝ τηφπθα η Ν βθΝ παλέ1 Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ
Νέγκηβή1ίΝαπσΝ βθΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάέ 
 

 ΣκΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝγαΝπλΫπ δ,ΝπΫλαθΝ βμΝΫΰελδ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ
αθαησλφπ βμ,Ν θαΝ πλκί έΝ Ν λκπκπκέβ βΝ κυΝ Σ ξθδεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ

ε ζ ΫπθΝΈλΰπθΝ κυΝ άηκυ,ΝΫ κυμΝβί1θέ 
 
 

Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ 218/2016. 
 

 

                    ΟΝΠλό λομ               ΣαΝΜέζβ 
βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ           Ρ Σ Νπυλέ πθαμ 

                        άηαλξκμ 
                                                               Λ  Ν υΪΰΰ ζκμ 

 
                                                                               Κ ΛΛ ΡΙΟΤΝ θα Ϊ δκμ 
             Γ υλΰδκμ ζεέΝΓΚΙΩΝ  
                                         

3 30-7413.031 

Μ ζΫ βΝαπκεα Ϊ α βμΝξυλκυΝαθ ιΫζ ΰε βμΝ
θαπσγ βμΝα δευθΝζυηΪ πθΝεαδΝυΰλυθΝ

ίδκηβξαθδευθΝαπκίζά πθΝ βΝγΫ βΝΆΰδκμΝ
βηά λδκμ 

1.000,00 13.760,00 14.760,00 

3 15-6142.003 
Τπβλ έ μΝ τθ αιβμΝΤΰ δκθκηδεάμΝΫεγ βμΝΰδαΝ
θ έι δμΝ-αθ θ έι δμΝ βμΝπκ δγ λαπ έαμ 

0,00 5.000,00 5.000,00 

3 15-6012.001 
πκαβηέπ βΝυπ λπλδαεάμΝ λΰα έαμΝεαδΝΰδαΝ
ιαδλΫ δη μΝβηΫλ μΝεαδΝθυε λδθΫμΝυλ μΝεαδΝ

ζκδπΫμΝπλσ γ μΝαηκδίΫμ 
2.000,00 500,00 2.500,00 

3 15-6262.004 
υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝ πθΝ
πλκεα α ε υα ηΫθπθΝεκζυηίβ δευθΝ

ιαη θυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝΚκζυηίβ βλέκυ 
0,00 5.000,00 5.000,00 

3 15-6011.001 
Σαε δεΫμΝαπκ κξΫμ(Π λδζαηίΪθκθ αδΝία δεσμΝ
ηδ γσμΝ υλαΝ κλ υθΝΰ θδεΪΝΤΝ δ δεΪΝ
πδ σηα α» 

53.500,00 10.120,00 63.620,00 

3 30-6462 βηκ έ υ βΝπλκεβλτι πθ 200,00 950,00 1.150,00 

3 00-6056.001 ά δαΝ δ φκλΪΝ κΝΣ ΤήΣΠ Τ 272.027,17 -45.170,00 226.857,17 

4 20-6211 
θ έ δηκ βζ ε λδεκτΝλ τηα κμΝΰδαΝφπ δ ησΝ

κ υθ,Νπζα δυθΝεαδΝεκδθσξλβ πθΝξυλπθΝεαδΝ
παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμ 

1.050.000,00 55.000,00 1.105.000,00 

4 20-7135.006 Πλκηάγ δαΝαπκλλδηηα κφσλκυΝκξάηα κμ 39.500,00 -18.100,00 21.400,00 

4 20-6235.005 
Μέ γπ βΝεΪ πθΝΝαθαευεζυ δηπθΝ
απκλλδηηΪ πθΝεαδΝη αφκλΪΝαυ υθ 

36.900,00 -36.900,00 0,00 

  

  ΤΝΟΛΟΝΚ Ν ΞΟ ΩΝΝΛΟΙΠΩΝΝ
Ν ΜΟΡΦΩ ΩΝ 1.769.068,48 19.361,16 1.788.429,64 

            

  -9111 ΠΟΘ Μ ΣΙΚΟ 36.384,12 0,00 36.384,12 


