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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

Εγγραφέν Ποσό
1.000,00

Αιτιολογία

00/6056.01

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν∆
4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66 , Ν. 3655/2008)

00/6056.02

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ ΤΠ∆Υ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν∆
4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66)

00/6117.01

Αµοιβή Γιατρού Ι.Κ.Α.

5.000,00

Αµοιβή Γιατρού ΙΚΑ ο οποίος θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργου για τις
ανάγκες ΚΑΠΗ

00/6117.02

Αµοιβή Παιδιάτρου

3.000,00

Αµοιβή Παιδιάτρου ο οποίος θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργου για τις
ανάγκες των παιδικών σταθµών

00/6117.03

Αµοιβή Παιδοψυχολόγου

3.000,00

Αµοιβή Παιδοψυχολόγου ο οποίος θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργου για τις
ανάγκες των παιδικών σταθµών

00/6121.01

Εξοδα Προέδρου και Αντιπροέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΝΠ∆∆

8.500,00

Υπολογίζεται τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου και Αντιπροέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π. το ύψος του οποίου καθορίστηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 230 και 1 του άρθρου 2412 του
ν3463/2006, στο πλαίσιο των αναφερόµενων στην Υπουργικη Εγκύκλιο
20585/10-4-07 ,µε τις 279/2011 & 350/2011 απόφασεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και µειώθηκε κατά 50% µε την υπ'αριθµ. Οικ2/85127/0022/22-11-12
Υπουργική Εγκύκλιο

00/6122.01

Αποζηµίωση συµµετοχής σε συνεδριάσεις µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΝΠ∆∆

760,00

Υπολογίζεται ποσο για την αποζηµίωση συνεδριάσεων των 9 µελών του ∆.Σ.
το υψος της οποίας ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 242 του
Ν3463/2006 µε την υπ'αριθµ. 350/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
η οποία καθορίζει 20€ ανα συνεδρίαση, την οποία αποζηµίωση δεν
δικαιούνται ο πρόεδρος & αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ εφόσον λαµβάνουν έξοδα
παράστασης και µειώθηκε κατά 50% µε την υπ'αριθµ. Οικ2/85127/0022/22-1112 Υπουργική Εγκύκλιο

00/6221
00/6222
00/6443.01

Ταχυδροµικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού
∆απάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς Σταθµούς
και ΚΑΠΗ

100,00
7.000,00
500,00

Για τον έναντι σκοπό γράφεται η πίστωση αυτή.
Για τον έναντι σκοπό γράφεται η πίστωση αυτή.
Γράφεται η πίστωση για την διοργάνωση εορτών Χριστούγεννα και Καλοκαίρι
για τα παιδιά των Παιδικών Σταθµών και εκδηλώσεις για τα µέλη των ΚΑΠΗ

350,00

Σελίδα 1

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν∆
4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66 , Ν. 3655/2008)
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ ΤΠ∆Υ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν∆
4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66)

Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

00/6463

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

00/6495

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

1.000,00

Γράφεται η πίστωση για πληρωµή δαπανών γενικής φύσεως που δεν
δύνανται να ενταχθούν σε άλλους Κ.Α.εξόδων

00/6515.01

Προµήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών

1.000,00

Για αµοιβές και προµήθειες τραπεζών λόγω έκδοσης εγγυητικών επιστολών
για συµµετοχή σε ευρωπαικά προγράµµατα

00/6733.04

Πρόγραµµα απεξάρτησης

1.000,00

Θα διατεθεί µετά από απόφαση σε άτοµα που παρακολουθούν Προγράµµατα
Απεξάρτησης

00/6733.05

Επιδότηση για αγορά τροφίµων

16.000,00

Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες για την αγορά
τροφίµων µετά από απόφαση ∆Σ

00/6733.06

Επιδότηση για αγορά κρεάτων

8.000,00

Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες για την αγορά
κρεάτων µετά από αποφαση ∆Σ

00/6736.01

Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων µε την Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχ/ση ΣΥΝ+ΕΡΓΩ

00/6821

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης

500,00

Για φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης αναγράφεται πίστωση
ποσού 500€

00/6822.01

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης

500,00

Υπολογίζεται για τυχόν προσαυξήσεις λόγω µη έγκυρης καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών για το Βοήθεια στο Σπίτι.

10/6011.01

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα) προσωπικού παιδικών σταθµών ενταγµένων στο
πρόγραµµα ΕΕΤΑΑ

120.000,00

Αφορά τη µισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων του ΝΠ∆∆

430.000,00

Αφορά τη µισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων των Παιδικών Σταθµών
προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατς της ΕΕΤΑΑ

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα) προσωπικού παιδικών σταθµών από µετατάξεις
(ΕΕΤΑΑ)
Αποζηµίωση Υπηρερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

5.000,00

Αφορά τη µισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων του Νοµικου Προσώπου οι
οποίοι προέρχονται από µετατάξεις

1.000,00

Για την αποζηµίωση υπηρερωριακής Απασχόλησης πρακτικογράφου του
Ν.Π. εγγράφεται αυτή η πίστωση.

10/6012.02

Εκλογική Αποζηµίωση Υπαλλήλων

2.135,76

Εκλογική Αποζηµίωση Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ για την συµµετοχή τους στην
εκλογική διαδικασία στις 06/05/2012

10/6013.01

Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 ∆ΠΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ

5.558,26

Γράφθηκε το ποσό αυτό σαν έξοδο για την εφάπαξ πληρωµή των υπαλλήλων
σε συνταξιοδότησή τους υπόλοιπο παρελθόντων οικ. ετών (Λογ. Αγροτικής
Τράπεζας)

10/6011.02

10/6011.03

10/6012.01

Εγγραφέν Ποσό
400,00

154.000,00

Σελίδα 2

Αιτιολογία

Εξοδα δηµοσιεύσεων προκηρύξεων, ανακοινώσεων κλπ του Νοµικού
Προσώπου.

Εγγράφεται πίστωση για την Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε την
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχ/ση ΣΥΝ+ΕΡΓΩ

Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

10/6013.02

Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 ∆ΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

35.707,81

Γράφθηκε το ποσό αυτό σαν έξοδο για την εφάπαξ πληρωµή των υπαλλήλων
σε συνταξιοδότησή τους υπόλοιπο παρελθόντων οικ. ετών (Λογ. Αγροτικής
Τράπεζας)

10/6013.03

Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 Α' ∆ΠΣ Ελευθερούπολης

24.330,31

Γράφθηκε το ποσό αυτό σαν έξοδο για την εφάπαξ πληρωµή των υπαλλήλων
σε συνταξιοδότησή τους υπόλοιπο το οποίο, οπως διαπιστώθηκε από τον
έλεγχο του Οικονοµικού Επιθεωρητη κατά τον έλεγχο των διαχειριστικών
χρήσεων 2006-2010, φαίνεται να αναλήφθηκε µε αποφασεις ∆Σ από την
Αγροτική Τράπεζα από τραπεζικό λογιαριασµό που τηρούνταν για το Εφάπαξ
των Εργαζοµένων του Α' ∆ΠΣ Ελευθερούπολης στις 18-5-2009

10/6013.04

Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 ∆ΠΣ Αντιφιλίππων

15.606,06

Γράφθηκε το ποσό αυτό σαν έξοδο για την εφάπαξ πληρωµή των υπαλλήλων
σε συνταξιοδότησή τους υπόλοιπο το οποίο, οπως διαπιστώθηκε από τον
έλεγχο του Οικονοµικού Επιθεωρητη κατά τον έλεγχο των διαχειριστικών
χρήσεων 2006-2010, φαίνεται να αναλήφθηκε µε αποφασεις ∆Σ από την
Αγροτική Τράπεζα από τραπεζικό λογιαριασµό που τηρούνταν για το Εφάπαξ
των Εργαζοµένων του ∆ΠΣ Αντιφιλίππων στις 18-5-2009

10/6013.05

Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 ∆ΠΣ Κοκκινοχώµατος

11.141,59

Γράφθηκε το ποσό αυτό σαν έξοδο για την εφάπαξ πληρωµή των υπαλλήλων
σε συνταξιοδότησή τους υπόλοιπο το οποίο, οπως διαπιστώθηκε από τον
έλεγχο του Οικονοµικού Επιθεωρητη κατά τον έλεγχο των διαχειριστικών
χρήσεων 2006-2010, φαίνεται να αναλήφθηκε µε αποφασεις ∆Σ από την
Αγροτική Τράπεζα από τραπεζικό λογαριασµό που τηρούνταν για το Εφάπαξ
των Εργαζοµένων του ∆ΠΣ Κοκκινοχώµατος στις 22-9-2009

10/6041.01

Τακτικές αποδοχές υπάλληλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

18.000,00

Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου συµπεριλαµβανοµένου και των διµήνων στο
ΚΑΠΗ και στους Παιδικούς Σταθµούς

10/6041.02

Τακτικές αποδοχές υπάλληλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
(Βοήθεια στο σπίτι)

80.000,00

Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου στο Νοµικό Πρόσωπο για το προσωπικό
(Βοήθεια στο σπίτι)

10/6041.03

Τακτικές αποδοχές υπάλληλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
παιδικών σταθµών (πρόγραµµα ΕΕΤΑΑ)

120.000,00

Υπολογίζονται οι τακτικές αποδοχές των εργαζοµένων που απασχολούνται
στους παιδικούς σταθµούς µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου
συµπεριλαµβανοµένου και του εποχικού προσωπικού µε δίµηνη σύµβαση
στους παιδικούς σταθµούς

10/6041.04

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ

10.564,80

Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές πέντε (5) εκτάκτων υπαλλήλων
για πρακτική άσκηση ΤΕΙ σχετική απόφαση ∆Σ 19/2011

10/6051.01

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

20.000,00

Υπολογίζεται το ποσό για Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση
∆ηµοσίου ∆ικαίου υπαλλήλων του νοµικού προσώπου

10/6051.02

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΕΕΤΑΑ)

60.000,00

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
απασχολούµενοι στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος "Εναρµόνιση
Επαγγελµατικής & Οικογενειακής Ζωής"

Εγγραφέν Ποσό

Σελίδα 3

Αιτιολογία

Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

Εγγραφέν Ποσό

Αιτιολογία

10/6051.03

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου από
Μετατάξεις (ΕΕΤΑΑ)

1.500,00

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου οι οποίοι
προέρχονται από Μετατάξεις

10/6054.01

Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου

4.523,26

Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού του Νοµικού
Προσώπου µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου.

10/6054.02

Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

26.941,45

Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού
προγράµµατος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΤΙ"

10/6054.03

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραµµα ΕΕΤΑΑ)

36.000,00

Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που εργάζεται
στα πλαίσια υλοποίσης του προγράµµατος της ΕΕΤΑΑ "Εναρµόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής"

10/6054.04

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ

606,60

Γράφεται η πίστωση για εργοδοτικές εισφορές αποδοχών πέντε (5) εκτάκτων
υπαλλήλων για πρακτική άσκηση ΤΕΙ σχετική απόφαση ∆Σ 19/2011

10/6162.01

Λοιπά έξοδα Τρίτων

500,00

Για διάφορα έξοδα τρίτων τα οποία δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στους
ανωτέρω κωδικούς

10/6232.01

Μισθώµα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

2.600,00

Υπολογίζεται έτησιο µίσθωµα για το κτίριο που στεγάζεται το ΚΑΠΗ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ το ύψος του οποίου καθορίζεται στο υπ'αριθ. 3/21-1-2003
συµφωνητικό στο ποσό των 235,00€ στο οποίο πραγµατοποιείται αύξηση 6%
κάθε δύο χρόνια µε αρχή µίσθωσης την 1/1/2003 και τέλος την 31/12/2012
(ποσό µηνιαίου µισθώµατος για τα έτη 2011& 2012 είναι ίσο µε 296,70€) και
αποδίδεται σε δύο δικαιούχους και σε περίπτωση θανάτου στους
κληρονόµους αυτών

10/6262.01

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
Παιδικών Σταθµών

1.000,00

Αφορά την συντήρηση των λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων των Παιδικών
Σταθµών

10/6262.02

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
ΚΑΠΗ
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού Παιδικών Σταθµών

1.000,00

Αφορά την συντήρηση των λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων των ΚΑΠΗ

2.000,00

Αφορά την συντήρηση και επισκευή των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού των
Παιδικών Σταθµών (φωτοτυπικά, κλιµατιστικά κλπ)

10/6265.02

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού ΚΑΠΗ

1.000,00

Αφορά την συντήρηση και επισκευή των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού των
ΚΑΠΗ ( έπιπλα, κλιµατιστικά κλπ)

10/6266

Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

5.000,00

Για την δαπάνη συντήρησης εφαρµογών λογισµικού και υποστήριξης των
γραµµατειακο-οικονοµικών υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου.

10/6273.01

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
Παιδικών Σταθµών

10/6265.01

15.500,00

Σελίδα 4

Αφορά τη δαπάνη για το αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος των Παιδικών
Σταθµών.

Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

10/6273.02
10/6274.01

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ
∆απάνες καθαρισµού Παιδικών Σταθµών και ΚΑΠΗ (αρ. µελ. 1080/2011)

10/6277.01
10/6413.01
10/6422.01

∆απάνη για την απολύµανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθµών
Μεταφορές µελών ΚΑΠΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

10/6462
10/6481.01
10/6481.02

∆ηµοσίευση προκηρύξεων
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 2012-2013
Προµήθεια φρούτων και λαχανικών 2012-2013

500,00
35.706,07
19.827,62

Το ποσό αυτό προβλέπεται για δηµοσίευση προκηρύξεων ΑΣΕΠ
Έξοδα για Προµήθεια ειδών παντοπωλείου υπόλοιπο µελέτης 1001/2012
Έξοδα για την Προµήθεια φρούτων και λαχανικών υπόλοιπο µελέτης
1001/2012

10/6481.03
10/6481.04

Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 2012-2013
Προµήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 2012-2013

22.681,96
10.274,28

Έξοδα για την Προµήθεια κρεάτων υπόλοιπο µελέτης 1001/2012
Έξοδα για την Προµήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου υπόλοιπο
µελέτης 1001/2012

10/6481.05
10/6481.06
10/6481.07

Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 2012-2013
Προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 2012-2013
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 2013

7.829,57
9.566,31
15.000,00

Έξοδα για την Προµήθεια ψαριών υπόλοιπο µελέτης 1001/2012
Εξοδα για την προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου υπόλοιπο µελέτης 1001/2012
Έξοδα για Προµήθεια ειδών παντοπωλείου, πιστώσεις για την κάλυψη µέχρι
τέλος 2013

10/6481.08

Προµήθεια φρούτων και λαχανικών 2013

5.000,00

Έξοδα για Προµήθεια φρούτων και λαχανικών, πιστώσεις για την κάλυψη
µέχρι τέλος 2013

10/6481.09

Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 2013

5.000,00

Έξοδα για Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου, πιστώσεις για την κάλυψη µέχρι
τέλος 2013

10/6481.10

Προµήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 2013

3.000,00

Έξοδα για Προµήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου, πιστώσεις για
την κάλυψη µέχρι τέλος 2013

10/6481.11

Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 2013

3.000,00

Έξοδα για Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου, πιστώσεις για την κάλυψη µέχρι
τέλος 2013

10/6481.12

Προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 2013

3.000,00

Έξοδα για Προµήθεια ειδών γαλοκτοπωλείου, πιστώσεις για την κάλυψη µέχρι
τέλος 2013

10/6611

Προµήθεια βιβλίων

Εγγραφέν Ποσό
3.000,00
47.724,00

300,00
3.500,00
3.000,00

100,00

Σελίδα 5

Αιτιολογία

Αφορά τη δαπάνη για το αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος των ΚΑΠΗ
Για δαπάνες καθαρισµού Παιδικών Σταθµών και ΚΑΠΗ (αρ. µελέτης
1080/2011) µετά από Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό αναγράφεται ποσό ίσο µε το
υπόλοιπο της σύµβασης 2012
∆απάνη για την απολύµανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθµών
Υπολογίζεται ένα ποσό για την µεταφορά των µελών ΚΑΠΗ
Εγγράφεται πίστωση για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

Για την προµήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων για την διαπαιδαγώγησηψυχαγωγία των νηπίων των Παιδικών Σταθµών.

Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

10/6612
10/6613

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

10/6622.01

Προµήθεια ιµατισµού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες]

200,00

Για προµήθεια ειδών ιµατισµού των παιδιών της Κατασκήνωσης [πετσέτεςσαλιάρες κλπ].

10/6622.02

Προµήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνια-παιχνίδια κ.λ.π]

100,00

Για την προµήθεια εποπτικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας των νηπίων των
Παιδικών Σταθµών [χαρτόνια-µπογιές-παιχνίδια κ.λ.π]

10/6634
10/6643.01

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση Παιδικοί Σταθµοί

15.000,00
55.000,00

Για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης των κτιρίων του Παιδικού Σταθµού
(συµπεριλαµβάνεται ποσό ίσο µε το υπόλοιπο πίστωσης 2012)

10/6643.02

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ΚΑΠΗ

20.000,00

Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης των κτιρίων ΚΑΠΗ
(συµπεριλαµβάνεται ποσό ίσο µε το υπόλοιπο πίστωσης 2012)

10/6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

10/6681.01

Υλικά Φαρµακείου Βοήθεια στο Σπίτι

10/6681.02
10/6681.03

Υλικά Φαρµακείου ΚΑΠΗ
Υλικά Φαρµακείου ∆ΠΣ

10/6699
10/7131.01
10/7134.01
10/7135.01

Λοιπές Προµήθειες
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
Προµήθεια Η/Υ
Προµήθεια Λοιπού Εξοπλισµού

300,00
2.000,00
2.000,00
5.500,00

Για Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων αναγράφεται πίστωση ποσού 1.000€.
Υπολογίζεται για την προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπου εξοπλισµού.
Υπολογίζεται ποσό για την προµήθεια Η/Υ
Γράφεται η πίστωση γαι την προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (πλυντήρια,
κλιµατιστικά , πυροσβεστήρων κλπ)

80/8111.02

Οφειλές αποδοχών προσωπικού

4.780,35

Οφειλές αποδοχών προσωπικού, συµβάσεων µέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ για
τον ∆εκέµβριο 2012

80/8111.04

Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού, - ΠΟΕ

1.356,16

Εργοδοτικές Εισφορές για τις αποδοχές προσωπικού του Νοµικού
Προσώπου εκτός από το Βοήθεια στο Σπίτι- ΠΟΕ

80/8113.02
80/8115.01

Οφειλές σε Προµηθευτές
Ρύθµιση Οφειλών ΙΚΑ ∆ΠΣ Ελευθερών

16.251,03
1.250,00

Οφειλές σε Προµηθευτές από το έτος 2012
Οφειλή από Ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ∆ΠΣ Ελευθερών,
απόφαση ρύθµισης ΙΚΑ 445/29-7-2009. ποσό µηνιαίας οφειλής 100,77 εως τον
Ιανουάριο 2016

80/8221.01

Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

48.000,00

Για την απόδοση του φόρου αυτού υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η πίστωση αυτή.

Εγγραφέν Ποσό
3.500,00
2.700,00

400,00

2.000,00
150,00
150,00

Σελίδα 6

Αιτιολογία

Για την προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου
Για τις ανάγκες εντύπων και υλικών µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών
(χαρτί, γραφίτης κλπ)

Για την προµήθεια υλικών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
αύλειων χώρων των Παιδικών Σταθµών.
Υπολογίζεται για την προµήθεια Υλικών Φαρµακείου για την Βοήθεια στο
Σπίτι
Υπολογίζεται για την προµήθεια Υλικών Φαρµακείου για ΚΑΠΗ
Υπολογίζεται για την προµήθεια Υλικών Φαρµακείου για τους Παιδικούς
Σταθµούς

Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

Εγγραφέν Ποσό
3.000,00
150,00

Αιτιολογία

80/8221.02
80/8222.01

Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11
Απόδοση Χαρτοσήµου Προέδρων, Αντιπροέδρων, µελών ∆ιοικητικών
Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

80/8222.02

Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου Προέδρων, Αντιπροέδρων, µελών ∆ιοικητικών
Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

80/8222.03
80/8222.04

Απόδοση φόρου 20% ∆ιοικητικών Συµβούλων
Απόδοση Ειδ. Εισφ. Αλληλ.(αρθρο 29 παρ.3 Ν3986/11)-Αιρετοί

80/8223.01
80/8223.02
80/8223.03
80/8223.04
80/8231.02

Απόδοση Φόρου Προµηθευτών 1%
Απόδοση Φόρου Προµηθευτών 4%
Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8%
Απόδοση Φόρου αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 20%
Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ

80/8231.03

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠ∆Υ µονίµων υπαλλήλων.

9.000,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ εφάπαξ υπαλλήλου γράφεται
η έναντι πίστωση.

80/8231.04

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠ∆Υ Ν.3232/2004

6.000,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ-ΤΠ∆Υ γράφεται η έναντι
πίστωση.

80/8231.05

Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑ∆Υ µονίµων υπαλλήλων

20.000,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΑ∆Υ γράφεται η έναντι
πίστωση.

80/8231.06

Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824)

26.000,00

Για την απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) γράφεται η έναντι
πίστωση.

80/8231.07

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥ∆ΚΥ

27.000,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥ∆ΚΥ γράφεται η έναντι
πίστωση.

80/8231.08
80/8231.09
80/8231.10
80/8231.11
80/8231.12

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ
Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ
Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ
Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς για Υγειονοµική Περίθαλψη (0824)
Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11

7.500,00
4.200,00
10.000,00
1.000,00
15.500,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ
Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ
Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ
Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης.
Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ειδικής Εισφοράς
Αλληλεγγύης(2%)

80/8231.13

Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταµείου Προνοίας ΝΠ∆∆(ΤΠ∆Υ-ΝΠ∆∆) 1% Ν.3986/11

3.000,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταµείου Προνοίας 1%Ν.3986/11 µισθωτών µε ασφάλεια ΙΚΑ-ΤΕΑ∆Υ-ΤΠ∆Υ

80/8231.14

Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕ∆ 1%-Ν.3986/11

4.800,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΟΑΕ∆ 1%-Ν.3986/11

30,00

2.000,00
100,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
245.000,00
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Για την απόδοση του φόρου αυτού υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η πίστωση αυτή.
Για την απόδοση του χαρτοσήµου αµοιβών αιρετών υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η
πίστωση αυτή.
Για την απόδοση του ΟΓΑ χαρτοσήµου αµοιβών αιρετών υπέρ ∆ΟΥ γράφεται
η πίστωση αυτή.
Για την απόδοση του φόρου αυτού υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η πίστωση αυτή.
Για την απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Αιρετών σύµφωνα µε τον
άρθρο 29 παρ.3 Ν3986/11
Για την απόδοση του φόρου αυτού υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η πίστωση αυτή.
Για την απόδοση του φόρου αυτού υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η πίστωση αυτή.
Για την απόδοση του φόρου αυτού υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η πίστωση αυτή.
Για την απόδοση του φόρου αυτού υπέρ ∆ΟΥ γράφεται η πίστωση αυτή.
Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ γράφεται η έναντι
πίστωση.

Κωδ.
Λογ/σµού

Περιγραφή

80/8231.15

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑ∆(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11)

80/8231.16

Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταµείου Προνοίας (ΤΠ∆ΚΥ) 1% -Ν.3986/11

1.500,00

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταµείου Προνοίας 1%Ν.3986/11 µισθωτών µε ασφάλεια ΙΚΑ-ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ ΤΠ∆Υ-ΤΥ∆ΚΥ

80/8241.01

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση ∆ανείων του Τ.Π. & ∆.

7.000,00

Για την απόδοση των παρακρατηθέντων δόσεων δανείων από ληφθέντα
δάνεια υπαλλήλων στο αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυµα γράφεται η πίστωση
αυτή.

80/8242.01

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση ∆ανείων του Μ.Τ.Π.Υ.(υπαλλήλων)

500,00

Για την απόδοση των παρακρατηθέντων κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση ∆ανείων του Μ.Τ.Π.Υ.(υπαλλήλων)

80/8242.02

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση ∆ανείων του ΤΕΑ∆Υ(υπαλλήλων)

6.000,00

Για την απόδοση παρακρατηθέντων κρατήσεων στις αποδοχές για την
εξόφληση ∆ανείων του ΤΕΑ∆Υ(υπαλλήλων)

80/8242.03

Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου

1.000,00

Για την απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου εργαζοµένων
συµπεριλαµβανοµένου και τις κρατήσεις των µηνών Ιανουαρίου έως Απρίλιο
ποσού 216,00€

80/8242.04

Απόδοση Κράτησης 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για
τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

1.000,00

Για την απόδοση κράτησης 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον
Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων

80/8251.01

Πάγια Προκαταβολή

9111

Αποθεµατικό

Εγγραφέν Ποσό
27.000,00

500,00
14.500,00

Σελίδα 8

Αιτιολογία

Για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑ∆ (παρ1,
αρθρο19 Ν3918/11)

Για Πάγια Προκαταβολή σύµφωνα µε τον Κ∆Κ (Ν.3463/2006 και 3852/2010)
αναγράφεται πίστωση ποσού 500,00€.
Αναγράφεται η σχετική πίστωση .......... € ως Αποθεµατικό το οποίο σύµφωνα
µε την παρ.3 του άρθρου 161 του Ν.3463/06 -ΦΕΚ 114Α/08.06.06 δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραµµένα
στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του 2013.Το αποθεµατικό είναι πίστωση
µε έννοια πλασµατική που γράφεται σε ειδικό κωδικό αριθµό (Κ.Α) του
προϋπολογισµού µε σκοπό να αναπληρώνει κατά την διάρκεια του
οικονοµικού έτους την ανεπάρκεια πιστώσεων για την αντιµετώπιση
έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών που δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθούν κατά την σύνταξη -έγκριση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του από 17-5/16.05.1959 Β.∆/τος ''περί
οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων. Με τον
περιορισµό του αποθεµατικού κεφαλαίου σε ποσοστό 5% επί των τακτικών
εσόδων επιδιώκεται η κατάρτιση του προϋπολογισµού µε µεγάλη προσοχή
και αρτιότητα για να αποφεύγονται οι πολλές αναµορφώσεις του
προϋπολογισµού κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους καθώς και η
άσκοπη αποθεµατοποίηση πιστώσεων. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω
του χαρακτήρα και του σκοπού του αποθεµατικού κεφαλαίου απαγορεύεται η
απευθείας ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του στον προϋπολογισµό και η
έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.

Κωδ.
Λογ/σµού

Εγγραφέν Ποσό

Περιγραφή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

2.099.753,25

Σελίδα 9

Αιτιολογία

