Κ Π Σ Ν ΛΛΗΝ

Κ Π Σ Ν ΛΛΗΝ
Π Γ ΝΗΝΜΤΣΙΛΗΝΗ
ίλλη1γθίηΝάΝΜΤΣΙΛΗΝΗ

Ι κζκΰδ ησμΝ βμΝγ1ή1βήβί14
Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμΝβί14

Ν ΡΓΗΣΙΚΟ

ιέαΝΚ ά βμ

πκ ίΫ εδμ

Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμΝβί1γ
θαπσ ίε
αιέα

βΝ

ιέαΝΚ ά βμ

πκ ίΫ εδμ

Π ΘΗΣΙΚΟ

θαπσ ίε
αιέα

βΝ

έΝΟΦ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ
ΧαπσΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝεζβγ έΝθαΝεα αίζβγ έΝη αΝ κΝ ΫζκμΝ
βμΝ πση θβμΝξλά πμΝπκ σΝ υλυέέέΨ
έΝ ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ  Χ
1έΝΥ ικ αΝδ λτ πμΝεαδΝπλυ βμΝ ΰεή πμ
βέΝυθαζζαΰηα δεΫμΝ δαφκλΫμΝ αθ έπθΝΰδαΝε ά
κδξ έπθ

4.704,53

4.704,50

0,03

4.704,53

4.678,27

δμΝπΪΰδπθΝ

1έΝΚα αίζβηΫθκ
26,26 βέΝΟφ δζση θκΝΧαπσΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝεζβγ έΝθαΝεα αίζβγ έΝ
πκ σΝ υλυέέέέέέΨ
γέΝ πκ ί

4.704,50

0,03

4.704,53

4.678,27

πθ

77,73

77,73

77,73

19.474,27

18.405,27

βέΝ δαφκλΫμΝαπσΝαθαπλκ αληκΰάΝαιέαμΝζκδπυθΝ
π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ
γέΝ πδξκλβΰά

279.549,00

694.718,62
34.171,09

δμΝεαδΝζκδπσμΝ

πθΝΧΓΙ+ΓΙΙΨ

δμΝ π θ τ πθΝπΪΰδκυΝ θ λΰβ δεκτ

ζέΝ ιέαΝαεδθά πθΝεαδΝζκδπυθΝπαΰέπθΝαπκε βγΫθ πθΝ
πλ Ϊθ

279.549,00

ηέΝΜ αφκλδεΪΝηΫ α
θέΝΥ πδπζαΝεαδΝζκδπσμΝ ικπζδ ησμ
ιέΝ εδθβ κπκδά δμΝυπσΝ ε Ϋζ βΝεαδΝπλκεα αίκζΫμ

279.549,00

694.401,67
23.091,07

316,95
11.080,02

279.549,00 ηέΝΤπ λαιέαΝαπκΝη α λκπάΝάΝ υΰξυθ υ βΝγυΰα λδεάμΝάΝ
δ φκλΪμΝ έ κυμΝ ΝΪζζβΝ έ έ

279.549,00

694.718,62
33.904,82

694.180,67
21.216,07

132.673,15
38.116,43

122.649,75
37.959,19

10.023,40
157,24

132.673,09
38.116,43

119.580,65
37.514,81

1.179.228,29
1.179.228,29

878.101,68
878.101,68

301.126,61
301.126,61

1.178.961,96
1.178.961,96

872.492,20
872.492,20

537,95 IVέΝ πκγ ηα δεΪΝΚ φΪζαδα
12.688,75 1έΝΣαε δεσΝαπκγ ηα δεσ
Μ έκθμΝ βηέαΝαπσΝπυζβ βΝάΝυπκ έηβ βΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
13.092,44 υηη κξυθΝεαδΝξλ κΰλΪφπθΝπλκμΝ υηοβφδ ησ
601,62 βέΝ πκγ ηα δεΪΝεα α α δεκτ
γέΝ δ δεΪΝαπκγ ηα δεΪ
ζέΥ ε αε αΝαπκγ ηα δεΪ
306.469,76 ηέΝ φκλκζσΰβ αΝαπκγ ηα δεΪΝ δ δευθΝ δα Ϊι πθΝθσηπθ
306.469,76

η μΝ

19.474,27

0,00

θέΝ πκγ ηα δεσΝΰδαΝέ δ μΝη κξΫμ
19.474,27

δμ

ΝΜ έκθμΟφ δζση θ μΝ σ δμ
ΝΠλκίζΫο δμΝΰδαΝυπκ δηά δμ
γέΝΜαελκπλσγ η μΝαπαδ ά δμΝεα αΝ υθ
πδξ έλβ πθ

VΝ πκ ζΫ ηα αΝ έμΝθΫκ
1έΝΤπσζκδπκΝε λ υθΝξλά πμΝ δμΝθΫκ
βέΝΤπσζκδπκΝαβηδυθΝξλά πμΝ έμΝθΫκ
γέΝΤπσζκδπκΝαβηδυθΝπλκβΰκτη θπθΝξλά πθ
VIΝΠκ ΪΝπλκκλδ ηΫθαΝΰδαΝατιβ βΝε φαζαέκυ
1έΝΚα αγΫ δμΝη κξυθΝάΝ αέλπθ
βέΝ δαγΫ δηαΝη λέ ηα αΝξλά πμΝΰδαΝατιβ βΝη κξδεκτΝ
ε φαζαέκυ

ηΫθπθΝ

ζέΝΜαελκπλσγ η μΝαπαδ ά δμΝεα αΝζκδπυθΝ
υηη κξδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ πδξ έλβ πθ

τθκζκΝδ έπθΝε φαζαέπθΝΧ Ι+ ΙΙ+ ΙΙΙ+ ΙV+ V+ VΙΨ

τθκζκΝπΪΰδκυΝ θ λΰβ δεκτΝΧΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙΨ
ΝΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ
IΝ πκγΫηα α
1έΝ ηπκλ τηα α
βέΝΠλκρσθ αΝΫ κδηαΝεαδΝβηδ ζάΝάΝΤπκπλκρσθ αΝεαδΝ
Τπκζ έηηα α

301.126,61

ψέΝΠΡΟ Λ Φ ΙΝΓΙ ΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΚ ΙΝ ΞΟ
306.469,76 1έΝΠλκίζΫο δμΝΰδαΝαπκαβηέπ βΝπλκ ππδεκτΝζσΰπΝ
ικ κυΝαπσΝ βθΝυπβλ έα

530.650,50

476.442,90

-19.382,69
0,00

-19.382,69

972.142,00

951.690,31

40.235,47

47.680,51

55.351,31
40.933,49
0,00
15.191,66
1.625,58

45.127,71
40.000,00
0,00
16.902,81
2.339,41

928,30
0,00
154.265,81
154.265,81

0,00
0,00
152.050,44
152.050,44

1.126.407,81

1.103.740,75

βέΝΛκδπΫμΝπλκίζΫο δμ
ΓέΝΤΠΟΥΡ Χ Ι
IέΝΜαελκπλσγ η μΝυπκξλ υ δμ
1έΝΟηκζκΰδεΪΝ Ϊθ δα
βέΝ Ϊθ δαΝΣλαπ αυθ
γέΝ Ϊθ δαΝΣαηδ υ βλέπθ
11.890,48 ζέΝΜαελκπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝπλκμΝ υθ ηΫθ μΝ
488.333,38 πδξ δλά δμ
ηέΝΜαελκπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝπλκμΝζκδπΫμΝ
υηη κξδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ πδξ δλά δμ

γέΝΠαλαΰπΰάΝ Ν ιΫζδιβ
ζέΝΠλυ μΝίκβγβ δεΫμΝτζ μά θαζυ δηαΝυζδεΪΝάΝ
θ αζζαε δεΪΝεαδΝ έ βΝ υ ε υα έαμ
ηέΝΠλκεα αίκζΫμΝΰδαΝαΰκλΫμΝαπκγ ηΪ πθ

0,00
530.650,50

ΙIΝ παδ ά δμ
1έΝΠ ζΪ μ
ΝΜ έκθμΠλκίζΫο δμ
βέΝΓλαηηΪ δαΝ δ πλαε ΫαμάΥαλ κφυζαεέκυΧη δκθΝ αΝ
πλκ ικφζβηΫθαΝάη αίδία ηΫθαΝπκ κτΝ υλυΝέέέέέΨ

176.682,08

273.650,21
176.682,08

θέΝΣλΪπ α μΝζήηαελκπλκγ ηπθΝξλβηα κ κ ά
ΰΰτβ βΝΰλαηηα έπθΝ δ πλαε Ϋπθ

273.650,21

ΝΜ έκθμΝΜβΝ κυζ υηΫθκδΝ σεκδ
βαέΝΤπκ ξ δεΫμΝ πδ κζΫμΝΤΝζκδπκέΝ έ ζκδ
γέΝΓλαηηΪ δαΝ Νεαγυ Ϋλβ β
γαέΝ πδ αΰΫμΝ δ πλαε Ϋ μΧη αξλκθέΨ
γίέΝ πδ αΰΫμΝ Νεαγυ Ϋλβ βΧ φλαΰδ ηΫθ μΨ
ζέΝΚ φΪζαδκΝ δ πλαε ΫκΝ βθΝ πση θβΝξλά β
ηέΝ λαξυπλσγ η μΝαπαδ ά δμΝεα ΪΝ υθ
ηΫθπθΝ
πδξ δλά πθ

0,00

ΙΙέΝ λαξυπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝΠδ έΝΤπκζέ
1έΝΠλκηβγ υ Ϋμ
βέΝΓλαηηΪ δαΝπζβλπ ΫαΝΤΝυπκ ξ δεΫμ
ΝΜ έκθμΜβΝ κυζ υηΫθκδΝ σεκδ
βαέΝ πδ αΰΫμΝπζβλπ Ϋ μΧη αξλκθκζκΰβηΫθ μΨ
γέΝΣλΪπ α μΝζήίλαξυπλσγ ηπθΝυπκξλ υ πθ
ζέΝΠλκεα αίκζΫμΝπ ζα υθ
ηέΝΤπκξλ υ δμΝαπκΝφσλκυμά Ϋζβ
θέΝ φαζδ δεκέΝκλΰαθδ ηκέ
ιέΝΜαελκπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝπζβλπ Ϋ μΝ βθΝ
πση θβΝξλά β

8.000,00

θέΝ λαξυπλσγ η μΝαπαδ ά δμΝεα ΪΝζκδπυθΝ
υηη κξδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ πδξ δλά πθ
ιέΝ παδ ά δμΝεα ΪΝκλΰΪθπθΝ δκδεά πμ
κέΝ
η υηΫθκδΝζή ηκέΝεα αγΫ πθ
λέΝΜαελκπλσγ η μΝαπαδ β δμΝ δ πλαε Ϋ μΝ
πση θβΝξλά β

πθΝη Ν

ιέΝΓλαηηΪ δαΝπζβλπ ΫαΝηαελέΝζάι πμ
ΝΜ έκθμΜβΝ κυζ υηΫθκδΝ σεκδ
κέΝΛκδπΫμΝηαελκπλσγ η μΝυπκξλ υ δμ

ΝάΝ δμΝ λΪπ α μΝΰδαΝ έ πλαιβ
ΝάΝ δμΝ λΪπ α μΝ Ν ΰΰτβ β

1ίέΝ πδ φαζ έμΝάΝ πέ δεκδΝπ ζΪ μΝεαδΝξλ υ

0,00

18.405,27

γέΝ πκγ ηα δεΪΝ δα δγ ηΫθαΝΰδαΝατιβ βΝε φαζαέκυ

ηέΝΓλαηηΪ δαΝ δ πλαε ΫαΝηαελκπλσγ ηβμΝζάι πμ
ΝΜ έκθμΜβΝ κυζ υηΫθκδΝ σεκδ
θέΝΣέ ζκδΝη Νξαλαε άλαΝαεδθβ κπκδά πθ
ιέΝΛκδπΫμΝηαελκπλσγ η μΝαπαδ ά δμ

βθΝ

κέΝΤπκξλ υ δμΝπλκμΝ υθ ηΫθ μΝ πδξ δλά δμ
λέΝΤπκξλ υ δμΝπλκμΝζκδπΫμΝ υηη κξδεκτΝ
θ δαφΫλκθ κμΝ πδξ δλά δμ

μ

1ίέΝΜ λέ ηα αΝπζβλπ Ϋα
11έΝΠδ π ΫμΝ δΪφκλκδ

Νε έκθμΝΠλκίζΫο δμΧζζέ11Ψ
11έΝΥλ υ μΝ δΪφκλκδ
1βέΝΛκΰαλδα ηκέΝ δαξ δλέ
πδ υ πθ

77,73

δμΝ

1αέΝΤπ λαιέαΝαπσΝξλβηα δ βλδαεάΝπυζβ βΝεαδΝ
αυγβη λσθΝ παθαΰκλΪΝη κξυθ

δμ

Ν υθ ηΫθ μΝ πδξ δλά
ΝζκδπΫμΝ πδξ δλά δμ

952.590,00

1έΝ δαφκλΫμΝαπσΝαθαπλκ αληκΰάΝαιέαμΝ υηη κξυθΝεαδΝ
ξλ κΰλΪφπθ

IΙέΝ θ υηα μΝαεδθβ κπκδά δμ
1έΝΓάπ αάΟδεσπ α
Μ έκθΝμΝΠλκίζΫο δμΝαπαιδυ πθΝεαδΝυπκ δηά πθ
βέΝΟλυξ έαάΜ αζζ έαάΛα κη έαά ΰλκέάΦυ έ μά Ϊ β

1έΝυηη κξΫμΝ
βέΝυηη κξΫμΝ

952.590,00

ηΫθκ

IIIέΝ δαφκλΫμΝαθαπλκ αληκΰάμΝάΝ πδξκλβΰά
π θ τ πθΝ πλ ΫμΝπαΰέπθ

γέΝΤπ λαιέαΝ πδξ δλά πμΧύoodwillΨ
ζέΝΠλκεα αίκζΫμΝε ά πμΝα υηα πθΝεδθβ κπκδά

ΙΙΙΝυηη κξΫμΝεαδΝΪζζ μΝηαελκπλσγ
ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ

952.590,00

26,26

ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ
ΙέΝ υηα μΝαεδθβ κπκδά δμ
1έΝΥ ικ αΝ λ υθυθΝεαδΝαθαπ τι πμ
βέΝΠαλαξπλά δμΝεαδΝ δεαδυηα αΝίδκηβξαθδεάμΝ
δ δκε β έαμ

τθκζκΝ εδθβ κπκέβ

952.590,00

IIέΝ δαφκλΪΝαπσΝΫε κ βΝη κξυθΝυπΫλΝ κΝΪλ δκΝΧζ1έίίΨ
4.704,53

γέΝΚ έλδαΝεαδΝ ξθδεΪΝΫλΰα
ζέΝΜβξαθάηα αά ξθδεΫμΝ ΰεα α Ϊ
ηβξαθκζκΰδεσμΝ ικπζδ ησμ

Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμΝ
2013

έΝΙ Ι ΝΚ Φ Λ Ι
ΙΝε φΪζαδκΝΧη κξδεσ,ΝεέζέπέΨΝΧέέέη κξΫμΝ πθΝέέέ υλυΨ

γέΝΣσεκδΝ αθ έπθΝεα α ε υα δεάμΝπ λδσ κυ
ζέΝΛκδπΪΝΫικ αΝ ΰεα α Ϊ πμ

ηέΝΛκδπΫμΝα υηα μΝαεδθβ κπκδά

Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμΝβί14

τθκζκΝυπκξλ υ
5.706,99

3.822,15

182.389,07

285.472,36

11.739,70

11.739,70

έΝΜ Σ
ΣΙΚΟΙΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΠ Θ ΣΙΚΟΤ
1έΝΥ κ αΝ πση θπθΝξλά πθ
βέΝΥ ικ αΝξλά πμΝ κυζ υηΫθα
γέΝΛκδπκέΝη αία δεκέΝζή ηκέΝπαγβ δεκτ

πμΝπλκεα αίκζυθΝεαδΝ

ΙΙΙΝΥλ σΰλαφα
1έΝΜ κξΫμ
βέΝΟηκζκΰέ μ
γέΝΛκδπΪΝΥλ σΰλαφα
ζέΝΥΙ δ μΝη κξΫμ
ΝΜ έκθμΟφ δζση θ μΝ σ δμ
ΝΠλκίζΫο δμΝΰδαΝυπκ δηά δμ

πθΝΧΓΙ+ΓΙΙΨ

Γ ΝΙΚΟΝΤΝΟΛΟΝΠ Θ ΣΙΚΟΤΝΧ + +Γ+ Ψ
ΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΣ Ξ ΧΝΠΙΣΧΣΙΚΟΙ
1έΝ δεαδκτξκδΝαζζσ λδπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ
βέΝΠδ π δεκέΝζκΰαλδα ηκέΝ ΰΰτβ
α φαζ έπθ

11.739,70 γέΝΤπκξλ υ δμΝαπκΝαηφκ λκίαλ έμΝ υηίΪ
ζέΝΛκδπκέΝζκΰαλδα ηκέΝ Ϊι πμ
9.468,71

11.739,70
IVΝ δαγΫ δηα
1έΝΣαη έκ
βέΝΛβΰηΫθαΝ κεκη λέ δαΝ δ πλαε Ϋα
γέΝΚα αγΫ δμΝσο πμΝεαδΝπλκγ ηέαμ

92.977,58

τθκζκΝευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτΝΧ Ι+ ΙΙ+ ΙΙΙ+ ΙVΨ

πθΝεαδΝ ηπλαΰηΪ πθΝ

7.524,32
100.501,90
825.281,17

2.230,58
11.699,29
797.244,73

1.126.407,81

1.103.740,75

δμ

έΝΜ Σ
ΣΙΚΟΙΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟΤ
1έΝΥ ικ αΝ πση θπθΝξλά πθ
βέΝΥ κ αΝξλά πμΝ δ πλαε Ϋα
γέΝΛκδπκέΝη αία δεκέΝζή ηκέΝ θ λΰβ δεκτ
Γ ΝΙΚΟΝΤΝΟΛΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟΤΝΧ + +Γ+ + Ψ
ΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΣ Ξ ΧΝΥΡ ΧΣΙΚΟΙ
1έΝ ζζσ λδαΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έα
βέΝΥλ π δεκέΝζκΰαλδα ηκέΝ ΰΰυά πθΝεαδΝ ηπλΪΰηα πθΝ
α φαζ δυθ
γέΝ παδ ά δμΝαπκΝαηφκ λκίαλ έμΝ υηίΪ
ζέΝΛκδπκέΝζκΰαλδα ηκέΝ Ϊι πμ

δμ

Κα Ϊ

α βΝΛκΰαλδα ηκτΝ πκ εζε ηΪ ωθΝΧλά εωμΝ(Λήκθ)
πσμΝί1ήί1ήβί14ΝEωμμΝγ1ή1βήβί14

ΠέθαεαμΝ δαγΫ εωμΝ πκ εζε ηΪ ωθ
πσμΝί1ήί1ήβί14ΝEωμμΝγ1ή1βήβί14
Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμΝβί14

Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμΝβί14
ΙέΝ πκ ζΫ ηα αΝ εη αζζ τ πμ
ΚτεζκμΝ λΰα δυθΝΧππζά δμΨ
Μ έκθμΝΚσ κμΝππζά πθ
Μδε ΪΝαπκ ζΫ ηα αΝΧεΫλ βΝάΝαβηέ μΨΝ εη αζζ τ πμ
ΠζΫκθμΝ1έΝΆζζαΝΫ κ αΝ εη αζζ τ πμ
τθκζκ
Μ ΙΟΝμ
1έΝΈικ αΝ δκδεβ δεάμΝζ δ κυλΰέαμ
βέΝΈικ αΝζ δ κυλΰέαμΝ λ υθυθΝάΝαθαπ τι πμ
γέΝΈικ αΝζ δ κυλΰέαμΝ δαγΫ πμ
ζέΈικ αΝζ δ κυλΰέαμΝπαλαΰπΰάμΝηβΝεκ κζκΰβγΫθ αΝ
Χεσ κμΝυπκαπα ξκζά πμΝάΝα λΪθ δαμΨ

Μ έκθμ
1έΝΠλκίζΫο δμΝυπκ δηά

679.249,02
510.994,23
168.254,79

856.816,55
683.046,62
173.769,93

1.968,28
170.223,07

5.075,00
178.844,93

23.229,51

28.656,49

112.551,33

133.628,00

Μ λδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝΧεΫλ βΝάΝαβηέ μΨΝ εη αζζ τ πμ
ΠΛ ΟΝΝΧάΝη έκθΨ
1έΝΈ κ αΝ υηη κξυθ
βέΝΈ κ αΝξλ κΰλΪφπθ
γέΝΚΫλ βΝππζά πμΝ υηη κξυθΝΤΝξλ κΰλΪφπθ
ζέΝΠδ π δεκέΝ σεκδΝΤΝ υθαφάΝΫ κ α

Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμΝβί1γ

135.780,84

162.284,49

34.442,23

16.560,44

2,10
2,10

ΙΙέΝΠΛ ΟΝΝΧάΝη έκθΨμΝΈε αε αΝαπκ ζΫ ηα α
1έΝΈε αε αΝεαδΝαθσλΰαθαΝΫ κ α
βέΝΈε αε αΝΚΫλ β
γέΝΈ κ αΝπλκβΰκτη θπθΝξλά πθ
ζέΝΈ κ αΝαπσΝπλκίζΫο δμΝπλκβΰκτη θπθΝξλά

Χ+ΨΝΝΝΝμΝ πκγ ηα δεΪΝπλκμΝ δΪγ β
τθκζκ
Μ ΙΟΝΝμΝ1έΝΦσλκμΝ δ κ άηα κμ
βέΝΛκδπκέΝηβΝ θ πηα πηΫθκδΝ κΝζ δ κυλΰδεσΝεσ
φσλκδ
ΚΫλ βΝπλκμΝ δΪγ
βηέ μΝ δμΝθΫκ

8.009,34

6.589,86

1.997,30
-19.382,69

Ν δΪγ βΝ πθΝε λ υθΝΰέθ αδΝπμΝ ιάμ
1έΝΣαε δεσΝαπκγ ηα δεσ
βέΝΝΠλυ κΝηΫλδ ηα
βαέΝ πκγ ηα δεσΝΰδαΝέ δ μΝη κξΫμ
γέΝΝΠλσ γ κΝηΫλδ ηα
ζέΝΝ πκγ η δεΪΝεα α α δεκτΝΧαθαφΫλκθ αδΝκδΝ ξ δεΫμΝ
δα Ϊι δμΨ

1.069,00
928,30

θαέΝ πκγ ηα δεΪΝαπσΝαπαζζα ση θ αΝ βμΝφκλκζκΰέαμΝ
Ϋ κ α
4.958,81

4.958,81

-4.956,71
29.485,52

4.420,65

4.420,65

-4.413,75
12.146,69

96,19

280,12

96,19

5.369,38
5.369,38

-96,19
29.389,33

0,00
29.389,33

280,12

5.348,44
5.348,44

-280,12
11.866,57

0,00
11.866,57

ΜΤΣΙΛΗΝΗ,Νγ1ή1βήβί14
ΠΡΟ ΡΟ
ΠΤΡΟΝΚ Π Σ Ν Λ 
ζγζβ1η

κμΝ

-12.792,83
6.589,86

θέΝΝ φκλκζσΰβ αΝαπκγ ηα δεΪΝΧαθαφΫλκθ αδΝκδΝ ξ δεΫμΝ
δα Ϊι δμΨ

πθ

Κ Θ Ρ Ν ΠΟΣ Λ Μ Σ ΝΧΚΫλ βΝάΝ βηέ μΨΝΥΡ  ΧΝ
πλκΝφσλπθ

10.006,64
8.009,34

β

θίέΝ πκγ ηα δεΪΝαπσΝΫ κ αΝφκλκζκΰβγέΝεα ΥΝ δ δεσΝ
λσπκ
θΰέΝ
πκγ ηα δεΪΝαπσΝεΫλ βΝ ξθδευθΝεαδΝκδεκ κηδευθΝ
πδξ δλά πθ
ΪΝη ζυθΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ

κέΝΝΤπκζκδπκΝΚ λ υθΝ δμΝθΫκ
τθκζκ

Μ ΙΟΝμ
τθκζκΝαπκ ίΫ πθΝπΪΰδπθΝ κδξ έπθ
Μ έκθμΝΟδΝαπσΝαυ ΫμΝ θ πηα πηΫθ μΝ κΝζ δ κυλΰδεσΝ
εσ κμ

11.866,57
-24.659,40

Χ+ΨάΧάΨμΝ δαφκλΫμΝφκλκζκΰδεκτΝ ζΫΰξκυΝπλκβΰκτη θπθΝ
ξλά πθ

ιέΝΝ ηκδίΫμΝαπσΝπκ κ

Μ έκθμ
1έΝΈε αε αΝεαδΝαθσλΰαθαΝΫικ α
βέΝΈε αε μΝαβηέ μ
γέΝΈικ αΝπλκβΰκτη θπθΝξλά πθ
ζέΝΠλκίζΫο δμΝΰδαΝΫε αε κυμΝεδθ τθκυμ
ΟλΰαθδεΪΝεαδΝΫε αε αΝαπκ ζΫ ηα αΝΧεΫλ βΝάΝαβηέ μΨ

29.389,33
-19.382,69

ηέΝΝ δ δεΪΝεαδΝΫε αε αΝαπκγ ηα δεΪΝΧαθαφΫλ αδΝκΝ
εκπσμΨ

6,90
6,90

πμΝ υηη κξυθΝΤΝξλ κΰλΪφπθ

βέΝΈικ αΝΤΝαβηέ μΝ υηη κξυθΝΤΝξλ κΰλΪφπθ
γέΝΥλ π δεκέΝ σεκδΝΤΝ υθαφάΝΫικ α
ΟζδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝΧεΫλ βΝάΝαβηέ μΨΝ εη αζζ τ πμ

ΚαγαλΪΝαπκ ζΫ ηα αΝΧεΫλ βΝάΝαβηέ μΨΝξλά πμ
Χ+ΨάΧάΨμΝΤπσζκδπκΝαπκ ζ ηΪ πθΝΧε λ υθΝάΝαβηδυθΨΝ
πλκβΰκτη θπθΝξλά πθ

Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμΝ
2013

ήΝΧΝΝΤΜ ΟΤΛΟ
ΜΤΡΙΝΣ ΟΝΦΧΣ 
ζιίηζβ

ΛΟΓΙΣ 
Λ ΤΘ ΡΙΟΝΚ Σ ΡΝ Λ 
Μ ΣΡΟΠΟΛ ΧΝβλΝΜΤΣΙΛ Ν ΝΝάΝίγθκ1ζβθγΝάΝζβγζίΝάΝ

0,00
1.997,30

-19.382,69

