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H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

συστάθηκε με το Π.Δ. 1195/80 ΦΕΚ 

305/31-12-1980, είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς 

χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη 

διοίκηση, την οργάνωση και τη 

λειτουργία από τον Ν.1069/80 "Περί κινήτρων διά την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως", τον Ν.2307/95 και τον Ν.2503/97. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του 

"Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.  

 

Ο νέος Δήμος Καστοριάς, που συστάθηκε με τον Νόμο 3852/2010 και αποτελείται από τους 

πρώην Δήμους α. Καστοριάς, β. Αγίας Τριάδος, γ. Μεσοποταμίας, δ. Κορεστίων, ε. Αγ. 

Αναργύρων, στ. Μακεδνών, ζ. Βιτσίου και η. Κλεισούρας και την πρώην Κοινότητα Καστρακίου, 

έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό και δεκαεπτά φορές μεγαλύτερη έκταση από τον πρώην δήμο 

Καστοριάς. 

  

Οι παραπάνω (με το Δήμο Καστοριάς) Δήμοι Αγίας Τριάδος, Μεσοποταμίας, Κορεστίων, Αγ. 

Αναργύρων, Μακεδνών, Βιτσ 

 

ίου, Κλεισούρας και κοινότητα Καστρακίου δεν είχαν Δ.Ε.Υ.Α. για τη λειτουργία των δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, 

έχοντας την τεχνογνωσία τριάντα ετών, είναι πλέον η Δ.Ε.Υ.Α. του διευρυμένου Δήμου (άρθρο 

107 του Ν. 3852/2010) και έχει επεκτείνει ήδη τις αρμοδιότητές της στα όρια του νέου Δήμου 

Καστοριάς, σε εννέα Δημοτικές Ενότητες, σε πενήντα πέντε μικρούς και μεγάλους οικισμούς, με 

εκατοντάδες υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια και πηγές υδροδότησης, με χιλιάδες μέτρα δικτύων 

να καταλήγουν στους τελικούς καταναλωτές που αριθμούν 40.000 κατοίκους περίπου. 

  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, καθώς και της μονάδας 

επεξεργασίας των λυμάτων του διευρυμένου Δήμου της Καστοριάς.  

Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τον αναπληρωτή 

τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς και η θητεία του ακολουθεί 

τη θητεία του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης 

ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τη 

συστατική της πράξη. 

  

Η Επιχείρηση αποτελείται από την Διοικητική - 

Οικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία των 

οποίων προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής και η 

διαδικασία της πρόσληψης του τακτικού και του 

εκτάκτου προσωπικού της διενεργείται σύμφωνα 

με τον υπάρχοντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας μέσω ΑΣΕΠ. 

  

Στρατηγικό στόχο της επιχείρησης αποτελεί η 

διάθεση επαρκούς, ποιοτικού και με χαμηλό 

κόστος νερού σε ολόκληρο τον διευρυμένο Δήμο 

Καστοριάς, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη μη 

διατάραξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας, μέσω συλλογής μεταφοράς και άριστης 

επεξεργασίας των λυμάτων από έναν σύγχρονο τεχνολογικά Βιολογικό Σταθμό.  
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Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, που ανέλαβε τα καθήκοντά του από τον Δεκέμβριο του 

2016, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε προς υλοποίηση συγκεκριμένους άμεσους και 

βραχυπρόθεσμους στόχους. Ειδικότερα:  

Κατά το έτος 2017:  

1.Σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα, υλοποιήθηκαν αλλά και ολοκληρώθηκαν από κοινοτικά 

κονδύλια αλλά κι από ιδίους πόρους, τα παρακάτω τεχνικά έργα: 

 Επισκευή και βελτίωση του αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση 

του καταθλιπτικού αγωγού, 

 Βελτίωση αντλιοστασίου λυµάτων Πεντάβρυσου, 

 Βελτίωση κτιρίων και δεξαµενών Ε.Ε.Λ. Καστοριάς, 

 Βελτίωση έργων εισόδου Βιολογικού Σταθµού 

Καστοριάς, 

 Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης 

Φουντουκλή Καστοριάς, 

 Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων Φουντουκλή Καστοριάς, 

 Βελτίωση συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ., 

 Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Βιολογικού Σταθμού Καστοριάς.  

2. Μέσω της συνεχούς αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων 

αφενός επιτεύχθηκε μείωση λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και 

μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας λήψης πληροφοριών.  

3. Με τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας, μέσω του ιστότοπου www.deyakastorias.gr, 

εξασφαλίζεται άμεση, πλήρης και συνεχής ενημέρωση των δημοτών.  

4. Ανταποκρινόμενοι στην παρούσα χρηματοπιστωτική αλλά και γενικότερη κατάσταση της 

χώρας υιοθετήθηκαν νέοι τρόποι πληρωμής λογαριασμών (e-banking, ταχυπληρωμές μέσω 

ΕΛΤΑ, χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών – έως και 12 άτοκες δόσεις) προς 

διευκόλυνση των καταναλωτών.  

5. Μετά από τη ρύθμιση με νομοθετική πράξη εξυπηρετούνται έγκαιρα οι δανειακές υποχρεώσεις 

της ΔΕΥΑΚ προς το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες βαίνουν μειούμενες καθώς υπάρχει και  η 

δυνατότητα απόκτησης φορολογικής ενημερότητας.  

6. από διαλογικές συζητήσεις και τη συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών εισήλθε στο 

τελικό στάδιο ολοκλήρωσης ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος, μέσω του νέου 

οργανογράμματος, στοχεύει στην αναδιοργάνωση, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.  

7. Εφαρμόστηκαν νέες στρατηγικές βελτίωσης της εισπραξιμότητας μέσω πολύμηνων 

διακανονισμών, εκπτώσεων σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμών και ειδικών τρόπων πληρωμής 

λογαριασμών.   

8. Ελαχιστοποιήθηκε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης με την επίτευξη μείωσης των 

ελαστικών δαπανών μέσω διαδικασίας μειοδοτικών διαγωνισμών και καλύτερη διαπραγμάτευση 

με τους προμηθευτές.  

9. Με τη λειτουργία δευτέρου ταμείου της επιχείρησης στην έδρα της (Μεσοποταμία) και της 

ανακαίνισης του κεντρικού (Καστοριάς) εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες.  

10. Βελτιώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ύδρευσης – 

αποχέτευσης και προμηθεύτηκαν επαρκή αποθέματα κατ’ είδος για την άμεση τροφοδοσία 

υλικών στα συνεργεία αποκαταστάσεων βλαβών και έργων.  

11. Ελέγχτηκαν και συντηρήθηκαν όλα τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης και 

αντικαταστάθηκε ο προβληματικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (αντλίες, πίνακες, 

συστήματα μετάδοσης, Τηλεειδοποίησης κλπ).  

12. Ελέγχτηκαν και καθαρίστηκαν όλες οι δεξαμενές ύδρευσης.  
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13. Καθαρίστηκαν τα φρεάτια όμβριων υδάτων σε όλες τις Δημοτικές και τοπικές κοινότητες (52 

τον αριθμό).  

14. Εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε η λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 

(διαχείριση λυματολάσπης με σύστημα Βιοενίσχυσης, συντήρηση όλων των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και παρεμβάσεις με τεχνικά έργα για την 

βέλτιστη απόδοση λειτουργίας του).  

15. Επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων στην πόλη της 

Καστοριάς καθώς και σ’ όλους τους οικισμούς.  

16. Εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μεγάλα 

τεχνικά έργα όπως η "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης Καστοριάς" 

ύψους 9.677.419€, το "Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού" ύψους 1.460.900€, η 

"Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Α1 Φουντουκλή (ΛΕΜ) Καστοριάς" ύψους 100.000€, η 

"Βελτίωση εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νέου Οικισμού (Γάβρος)" ύψους επίσης 

100.000€.  Η δημοπράτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές έτος. 

 

 

Κατά το έτος 2018 προγραμματίστηκαν τα εξής: 

1. Η υλοποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2018  περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα 

χρηματοδοτούμενα τόσο από το ΕΣΠΑ αλλά όσο και από ιδίους πόρους:  

 

 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς (ΕΣΠΑ), 

 Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Καστοριάς, 

  Βελτίωση εκσυγχρονισμός δεύτερου αντλιοστασίου λυμάτων Τοιχιού, 

 Ανόρυξη υδρογεώτρησης Κεφαλαρίου 

 Εργασίες καθαρισμού - Βελτίωση καλλιέργειας πηγών Βιτσίου, 

 Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Αποσκέπου 

 Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Α1 Φουντουκλή (ΛΕΜ) Καστοριάς, 

 Βελτίωση εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νέου Οικισμού (Γάβρος) 

 Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού (ΕΣΠΑ) 

 

2. H ρύθμιση των 

οφειλών προς την 

ΔΕΗ σε ένα 

μακροπρόθεσμο 

χρονικό πλαίσιο.  
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3. Η δημιουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση, αποστολή και πληρωμή 

ηλεκτρονικών λογαριασμών ύδρευσης, καταγραφής ενδείξεων m3, επικαιροποίηση 

φορολογικών στοιχείων πελατών, παρέχοντας στον καταναλωτή άμεση και έγκυρη 

πληροφόρηση καθώς και επιπλέον έκπτωση επί του των τελών στην περίπτωση που κάνει 

χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

4. Προμήθεια ειδικού πληροφοριακού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης 

κατανάλωσης της ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε αντλιοστάσιο μέσω internet. 

5. Η πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικών υδρομέτρων με σύστημα GPS.  

6. Ο εντοπισμός και η αντικατάσταση των προβληματικών υδρομέτρων.  

7. Ο έλεγχος και ο εντοπισμός των αδήλωτων υδρομέτρων σε όλο τον διευρυμένο Δήμο 

Καστοριάς.  

8.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της  31/12/2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2017 31/12/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

    

Ενσώματα πάγια 
 

    

Ακίνητα 6.1 6.878.066,63 7.029.180,56 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 173.069,50 191.635,16 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 33.504,17 26.102,57 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή 

6.3 0,00 266.332,68 

Σύνολο 
 

7.084.640,30 7.513.250,97 

Άυλα πάγια στοιχεία 
 

    

Λοιπά άυλα 6.2 6.864,25 10.863,45 

Σύνολο 
 

6.864,25 10.863,45 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

    

Λοιπά 7.1.1 45.030,99 38.765,99 

Σύνολο 
 

45.030,99 38.765,99 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
 

7.136.535,54 7.562.880,41 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

    

Αποθέματα 
 

    

Λοιπά αποθέματα 
 

44.466,06 43.593,84 

Σύνολο 
 

44.466,06 43.593,84 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
 

    

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 3.337.844,88 3.637.437,51 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
 

     614.826,03      254.466,08 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 63.867,18 30.824,76 

Προπληρωμένα έξοδα 
 

227.814,93 204.658,97 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 96.943,93 54.083,06 

Σύνολο 
 

4.341.296,95 4.181.470,38 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
 

4.385.763,01 4.225.064,22 

Σύνολο Ενεργητικού   11.522.298,62 11.787.944,63 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2017 31/12/2016 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια 
 

    

Κεφάλαιο 8 3.254.626,92 3.254.626,92 

Σύνολο 
 

3.254.626,92 3.254.626,92 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 5.688.660,73 5.859.555,39 

Αφορολόγητα αποθεματικά 8 2.554.780,25 2.941.114,30 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

-10.258.593,87 -9.895.726,45 

Σύνολο 
 

-2.015.152,89 -1.095.056,76 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 

1.239.474,03 2.159.570,16 

Προβλέψεις 
   

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 285.000,00 285.000,00 

Σύνολο 
 

285.000,00 285.000,00 

Υποχρεώσεις 
   

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.1.1 2.153.403,68 2.477.230,68 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1.2 457.364,09 443.139,12 

Σύνολο 
 

2.610.767,77 2.920.369,80 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 464.846,70 303.849,94 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 6.812.987,40 5.770.765,74 

Φόρος εισοδήματος 
 

0,00 0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη 
 

19.844,64 24.290,13 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

16.950,37 18.645,13 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 3.141,34 4.366,36 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
 

69.258,66 301.087,37 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 
 

27,71 0,00 

Σύνολο 
 

7.387.056,82 6.423.004,67 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

9.997.824,59 9.343.374,47 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων   11.522.298,62 11.787.944,63 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  Σημ. 31/12/2017 31/12/2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11  1.889.352,77 1.936.574,53 

Κόστος πωλήσεων 11  -1.815.251,06 -1.833.700,32 

Μικτό Αποτέλεσμα   74.101,71 102.874,21 

Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

24.776,48 26.694,09 

  
 

98.878,19 129.568,30 

Έξοδα διοίκησης 
 

-838.890,34 -857.179,73 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 
 

-273.501,97 -622.154,01 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

770.159,55 934.745,93 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 
 

-243.354,57 -415.019,51 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

40,79 179,33 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

-119.553,64 -119.621,73 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -362.867,42 -534.461,91 

Φόροι εισοδήματος 
 

0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -362.867,42 -534.461,91 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
         

 
Σημ. Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
'Αρτιο 

Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών Ιδιοι τίτλοι 

Διαφορές 
εύλογης 
αξίας 

Αποθεματικά 
νόμων & 
κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων Εις 
Νέο 

Συνολικά ίδια 
κεφάλαια 

Υπόλοιπα 1/1/2016   3.254.626,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.810.650,45 3.330.870,15 -9.361.264,54 3.034.882,98 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.904,94 -389.755,85 0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -534.461,91 0,00   

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 
31/12/2016   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.859.555,39 2.941.114,30 -9.895.726,45 2.159.570,16 

Υπόλοιπα 1/1/2017   3.254.626,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.859.555,39 2.941.114,30 -9.895.726,45 2.159.570,16 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 
0,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -170.894,66 -386.334,05 0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου 
0,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -362.867,42 0,00   

Συνολική μεταβολή Ιδίων 
Κεφαλαίων περιόδου  

0,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.904,94  -386.334,05  -362.867,42  0,00   

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 
31/12/2017   3.254.626,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.688.660,73 2.554.780,25 -10.258.593,87 1.239.474,03 



Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 
 

8 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 

 

Σημείωση: Η επιχείρηση αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού (Ν.1069/1980) και εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) τηρώντας Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σε δεδουλευμένη βάση 

(όχι σε ταμειακή) 

Θετικές Αρνητικές

11.407.107,95            109.305,21                           11.297.802,74          -                                109.305,21                

88.500,00                    26.098,73                              62.401,27                  -                                14.258,73                  

3.567.731,77              2.769.337,75                        790.894,02                -                                1.523.114,22            682.876,01                -                                          

1.385.746,32              204.217,44                           9.282,56                    -                                747.049,69                196.592,76                -                                          

30.101,65                    

16.479.187,69            3.108.959,13                        12.160.380,59          -                                2.393.727,85            

Θετικές Αρνητικές

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 2.494.965,53            1.950.421,39              61.068,62                              1.889.352,77            -                                544.544,14 -               1.734.484,70            154.868,07                          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 14.013.266,11          2.698.984,08              3.891,91                                2.695.092,17            117.909,81                11.549.039,20 -         756.187,08                1.982.530,39                      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 16.508.231,64          4.649.405,47              64.960,53                              4.584.444,94            117.909,81                12.093.583,34 -         2.490.671,78            2.137.398,46                      

2.490.671,78                        2.393.727,85       96.943,93        

891.308,77                                                                     

Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Για την κάλυψη δαπανών & κινδύνων

(1)

Εισπραχθέντα

(2) 

Πληρωθέντα

(3) 

Τελικό πλεόνασμα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

(1)

Λογαριασμός Εσόδων

(2)

Προϋπολογισθέντα

(3)

Βεβαιωθέντα

(4)

Διαγραφέντα

(5)

Βεβαιωθέντα - 

Διαγραφέντα

(6)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4-5)

(7)

Εισπραχθέντα

(8)

Υπόλοιπα προς 

είσπραξη

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

(6) 

Υπόλοιπα προς Πληρωμή

-                                                                                     

11.840,00                                                                        

(2)

Προϋπολογισθέντα

(3) 

Διαμορφωθέντα

(4) 

(5) 

Πληρωθέντα

(1)

Λογαριασμός Εξόδων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:


