Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.09.29 08:41:30
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΑΖΡ46ΜΩ0Ι-ΩΑ0

Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην
Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο: Θαλνληθφ
Σξφλνο δηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ
ΓΖΚΟ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ


Λέα Φηιαδέιθεηα 28/9/2021
Αξηζ. Ξξση. : 20782

Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων
Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 32/2021 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 238/2021
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ
νηθ. έηνπο 2021 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 165/2021
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ
(ΔΜ
ΑΛΑΒΝΙΖΠ)-Ξαξαπνκπή
ζέκαηνο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Λ.Ξ. γηα Ξξφγξακκα
“ΔΠΡΗΑ” ζην Γ.Π.».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κήλα Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
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1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 61 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 20363/33/24-9-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ
θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο
ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 61
Δγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο
3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Γξακκέλνο Πππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Ξαληειήο 6)
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Θνπεινχζνο Σξήζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 8) Δκκαλνπήι Γαλάε,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» θαη 9)
Εαραξηάδεο Ησάλλεο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή
Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.».
ΑΠΟΛΣΔ
1) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) Πεξεηάθεο Ληθφιανο,
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 7ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ εθ λένπ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 5205/16-9-2021 έγγξαθν ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππ΄αξ. 165/2021 δηαβηβαζζείζα Απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο

Παο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2021 απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε 5ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, θαη
παξαθαινχκε φπσο εηζαρζεί πξνο έγθξηζε απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
ΓΛΦΛΣ.
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ΠΔΡΗΙΖΦΖ:
Έγκπιζη Δ΄ αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού
έηοςρ 2021 ηηρ ΘΔΓΛΦΛΥ.
ΑΞΝΦ. 165/2021
Αξ. πξση: 5184/16-9-2021
ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΌ ΣΟ 19ο ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΤΛΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΘ.
ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΘΟΗΛΧΦΔΙΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΚΟΤ Λ.
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ.
Πήκεξα, 15-9-2021, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 18:30, ζπλήιζε ην
Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο
ζε ηειεδηάζθεςε κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κέζσ ηνπ e-precence.gov.gr , ζε
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θ. Θαξαβία
Γεψξγηνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ
έληεθα (11) κειψλ πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ 19/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ηελ 323/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ:
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ
1. Θαξαβίαο Γεψξγηνο, Ξξφεδξνο
2. Γνπβαλάο Αιέμαλδξνο, Αληηπξφεδξνο
3. Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο, κέινο
4. Ιάιε Αζαλαζία, κέινο
5. Εαραξηνπδάθεο Κηραήι, κέινο
6. Πεβαζηφο Γεψξγηνο, κέινο
7. Ακπαηδφγινπ Πηαπξνχια, κέινο
8. Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, κέινο
9. Ηζπάζνπ Σξηζηίλα, κέινο
10. Θξανπλάθεο Ληθφιανο, κέινο
11. Θπξηαδφπνπινο Σξήζηνο, κέινο, εθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. Ηζπάζνπ Σξηζηίλα
2. Ιάιε Αζαλαζία
3. Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
4. Εαραξηνπδάθεο Κηράιεο
Νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Ν θ. Γνπβαλάο πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ
ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ εθφζνλ δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη πξφηεηλε πξνο ηα κέιε λα πξνεγεζεί
ε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζηελ ζπλέρεηα λα ζπδεηεζνχλ
ηα ζέκαηα 1-5, λα αθνινπζήζεη ε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ θαη 13νπ ζέκαηνο, θαη λα
νινθιεξσζεί ε ζπλεδξίαζε κε ηελ ζπδήηεζε ησλ ινηπψλ ζεκάησλ κε ηελ ζεηξά πνπ
παξαηίζεληαη ζηελ πξφζθιεζε. Κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηα κέιε ζπκθψλεζαλ
κε ηελ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ.
Δηζεγνχκελνο ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε
ησλ κειψλ ηα εμήο:
Θέμα: Έγκπιζη Δ΄ αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού 2021 ηηρ Θοινωθελούρ
Δπισείπηζηρ ΓΛΦΛΥ.
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Θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ ΘΓΘ (Λ. 3463/2006, παξ,1) φπνπ
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά φηη ε δηαρείξηζε ησλ Θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ
ηελ ππφινηπε δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή δηαρείξηζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελέθξηλε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην εηήζην πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Θνηλσθεινχο επηρείξεζεο
ΓΛΦΛΣ γηα ην έηνο 2021 κε ηελ ππ’ αξ. 233/2020 απφθαζή ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 256 ηνπ ΘΓΘ (Λ. 3463/2006) θαη ηνλ Λ.4071/2012, ηνλ
δηαβίβαζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη ηνλ επηθχξσζε κε ηελ ππ’ αξ.
283/2020 απφθαζή ηεο. Πηελ ζπλέρεηα κε ηηο ππ’ αξ.46/2021, 65/2021, 97/2021 θαη
125/2021απνθάζεηο ηνπ ΓΠ εγθξίζεθαλ νη Α, Β, Γ θαη Γ αλακνξθψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ έηνπο 2021 νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηηο ππ’
αξ.66/2021, 83/2021, 148/2021 θαη 176/2021απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ ΓΛΦΛΣ.
Πήκεξα εηζάγνληαη πξνο ηξνπνπνίεζε γηα ηελ Δ΄ αλακφξθσζε νη παξαθάησ
κεηαβνιέο, θαζψο ππάξρεη αλάγθε
γηα ηξνπνπνίεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. Ζ
ππνρξέσζε αλακφξθσζεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε απνηχπσζεο ζηηο
εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ησλ πνζψλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο αλακνξθψζεηο πνπ
αθνινχζεζαλ,
κε ζθνπφ λα ηαθηνπνηεζνχλ νη θσδηθνί
ζηνπο νπνίνπο
νη
εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο είηε δελ επαξθνχλ είηε πιενλάδνπλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνπο θάησζη θσδηθνχο αθνξά:
α) ζηνπο Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ εθηφο πξνγξάκκαηνο ESTIA
2021, θαη β) ζηνπο Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA 2021, θαη έρεη σο εμήο:
Αχμεζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο εθηφο πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021 σο εμήο:
1)
Θσδ. 02.00.6140 (Γηάθνξεο έθηαθηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο), αχμεζε θαηά 250,00 επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο
επηρείξεζεο.
2)
Θσδ. 02.00.6141 (Ινηπέο έθηαθηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο),
αχμεζε θαηά 300,00 επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
3)
Θσδ. 02.00.6253 (Αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ), αχμεζε θαηά 400,00 επξψ γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο
4)
Θσδ. 02.00.6312 (Φφξνη εηζνδήκαηνο
Δηδηθφ Ρέινο Δπηηεδεχκαηνο
Δπηρείξεζεο), αχμεζε θαηά 500,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηνπ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
5)
Θσδ. 02.00.6321 (Ρέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ), αχμεζε θαηά
800,00 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
6)
Θσδ. 02.00.6513 (Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ), αχμεζε θαηά 150,00
επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
7)
Θσδ. 02.00.7132 (Κεηαθνξηθά κέζα), αχμεζε θαηά 2.000,00 επξψ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
Αχμεζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021
σο εμήο:
1)
Θσδ. 02.00.6143 (Ινηπέο έθηαθηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΡΗΑ) αχμεζε θαηά 400,00 επξψ ιφγσπξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο
επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
2)
Θσδ. 02.00.6322. (Ρέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)
αχμεζε θαηά 150,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο
αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
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3)
Θσδ. 02.00.6516 (Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)
αχμεζε θαηά 200,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο
αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
4)
Θσδ. 02.0.6683 (Ινηπέο πξνκήζεηεο γηα ην πξφγξακκα ΔΠΡΗΑ) αχμεζε θαηά
250,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
5)
Θσδ. 02.00.6684. (Άιιεο έθηαθηεο πξνκήζεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ) αχμεζε θαηά 600,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ
ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
6) Θσδ. 02.00.8513. (Έθηαθηεο πξνβιέςεηο κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΡΗΑ ρξήζεο 2021) αχμεζε θαηά 48.000,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ
εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
Γεληθφ ζχλνιν απμήζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 54.000,00 επξψ.
Κείσζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο εθηφο πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021 σο εμήο:
1)
Θσδ. 02.00.6015 (Ραθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ΗΓΝΣ 55-67 ΝΑΔΓ), κείσζε
θαηά 3790,41επξψ ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πινπνίεζεο
ηεο Γεκ.Ππγθ
2)
Θσδ. 02.00.6055 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ Γεκ. Ππγθνηλσλίαο),
κείσζε θαηά 1302,21 επξψ ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
πινπνίεζεο ηεο Γεκ.Ππγθ
3)
Θσδ. 02.00.6021 (Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππαιιήισλ δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ), κείσζε θαηά 982,30 επξψ ιφγσ κε ρξήζεο ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο
2νπ ηξηκήλνπ 2021
4)
Θσδ. 02.00.6114 (Ακνηβέο θαη έμνδα Δμσηεξηθήο πεξεζίαο Ξξνζηαζίαο &
Ξξφιεςεο (Ρερληθφο Αζθάιεηαο)), κείσζε θαηά 706,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε
ρξεζηκνπνίεζεο νιφθιεξεο ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
5)
Θσδ. 02.00.6116 (Ακνηβέο θαη έμνδα ινγηζηή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε), κείσζε
θαηά 1788,72 επξψ ιφγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ πνζνχ πνπ πξνβιέθζεθε
θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
6)
Θσδ. 02.00.6222 (Ρειεθσληθά έμνδα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο), κείσζε θαηά
164,83 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο
εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
7)
Θσδ. 02.00.6262 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ), κείσζε
θαηά 979,20 επξψ ιφγσ Κείσζε ιφγσ πξφβιεςεο γηα κε ρξεζηκνπνίεζε νιφθιεξεο
ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
8)
Θσδ. 02.00.6264 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή αλειθπζηήξσλ), κείσζε θαηά
607,79 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο γηα κε ρξεζηκνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο εγγεγξακκέλεο
πίζησζεο θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
9)
Θσδ. 02.00.6267 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνχ ππξνπξνζηαζίαο),
κείσζε θαηά 1544,52 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο γηα κε ρξεζηκνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο
εγγεγξακκέλεο πίζησζεο θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
10)
Θσδ. 02.00.8232 (Απφδνζε εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα
Οχζκηζε νθεηιψλ), κείσζε θαηά 7100,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο
νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
Κείσζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021
σο εμήο:
1)
Θσδ. 02.00.6633 (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε απηνθηλήηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΡΗΑ), κείσζε θαηά 600,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο
επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021
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2)

Θσδ. 02.00.6634. (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε γξαθείσλ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΡΗΑ), κείσζε θαηά 1.000,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο
επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021
Γεληθφ ζχλνιν κεηψζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 20.565,98 επξψ

Έξοδα = ζπλνιηθή αύξηζη θαηά 33.434,02 επξψ θαη δηακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ απφ 2.311.256,01 επξψ ζε 2.344.690,03 επξψ
Αχμεζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021
σο εμήο:
1) Θσδ. 06.00.0414 (Έζνδα απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΓΛΦΛΣ πξνο ηελ ΘΔΓΛΦΛΣ
γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο εζφδσλ -εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021),
αχμεζε θαηά 23258,40 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζε ΓΛΦΛΣ γηα ηελ
θάιπςε ηεο δηαθνξάο ηνπ ΔΠΡΗΑ 2021, ζχκθσλα κε ηελ απνθ.142/2020
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2) Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ γηα ηελ θηινμελία
Ξξνζθχγσλ αηηνχλησλ άζπιν), αχμεζε θαηά 24.741,60 επξψ ιφγσ αχμεζεο
ηεο ρξεκαηνδφηεζε ΓΛΦΛΣ γηα ηελ θάιπςε κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ ΔΠΡΗΑ
ρξήζεο 2021, ζχκθσλα κε ηελ απνθ.142/2020 Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Γεληθφ ζχλνιν απμήζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 48.000,00 επξψ.
Κείσζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εζφδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο εθηφο πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021 σο εμήο:
1) Θσδ. 06.00.0321 (Έζνδν απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Δλαξκφληζε
επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο Βξεθηθφο Πηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν
απφ 01/12/2020-31/8/2021), κείσζε θαηά 6591,90 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο
ηεο απνινγηζηηθήο είζπξαμεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
2) Θσδ. 06.00.0322 (Ξξφβιεςε γηα ην έζνδν απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην
πξφγξακκα Δλαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο Βξεθηθφο
Πηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/09/2021-30/11/2021), κείσζε θαηά 2908,71
επξψ ιφγσ επαλππνινγηζκνχ ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ θαηφπηλ νινθιήξσζεο
ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΡΑΑ ΑΔ
3) Θσδ. 06.00.1222 (Έζνδα απφ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξάκκαηνο ΝΑΔΓ γηα
πξφζιεςε καθξνρξφληα αλέξγσλ 55-67 εηψλ έηνπο 2021), κείσζε θαηά
5000,00 επξψ ιφγσ κε πινπνίεζεο αξρηθήο πξφβιεςεο πξνζιήςεσλ απφ ην
πξφγξακκα ΝΑΔΓ 55-67
4) Θσδ. 06.00.1223 (Δπηρνξήγεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηε πξνζαξκνγή Βξεθηθνχ
Πηαζκνχ ζηηο πξνδηαγξαθέο Ξ.Γ. 99/2017), κείσζε θαηά 65,37 επξψ ιφγσ
νινθιήξσζεο ηνπ Β Ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ.
Γεληθφ ζχλνιν κεηψζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 14.565,98επξψ
Έζνδα = ζπλνιηθή αχμεζε θαηά θαηά33.434,02 επξψ θαη δηακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ απφ 2.311.256,01 επξψ ζε 2.344.690,03 επξψ
Γηα ηνλ ιφγν απηφλ:
Εεηείηαη απφ ην ΓΠ ηεο επηρείξεζεο λα εγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε Δ΄
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, ν
νπνίνο έρεη θαηαξηηζζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ’ αξ. 233/2020, 46/2021, 65/2021,
97/2021 θαη 125/2021 απνθάζεηο ηνπ ΓΠ, νη νπνίεο επηθπξψζεθαλ κε ηηο ππ’ αξ.
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283/2020, 66/2021, 83/2021, 148/2021 θαη 176/2021 αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΣ, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δηαβηβάζεη ηελ πξνηεηλφκελε
Δ΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνο έγθξηζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4623/2019.
Πηελ ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα πάξεη απφθαζε ζρεηηθά κε ην
ζέκα. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, πξνέβε ζε
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο.
Θαηφπηλ, έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ηα κέιε πξνέβεζαλ ζε
ςεθνθνξία.
Ωο απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην ΓΠ:
Αποθαζίζει ομόθωνα
Α.
Δγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε Δ΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, ν νπνίνο έρεη θαηαξηηζζεί θαη ηξνπνπνηεζεί
κε ηηο ππ’ αξ. 233/2020, 46/2021, 65/2021, 97/2021 θαη 125/2021 απνθάζεηο ηνπ
ΓΠ, νη νπνίεο επηθπξψζεθαλ κε ηηο ππ’ αξ. 283/2020, 66/2021, 83/2021, 148/2021
θαη 176/2021 αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΣ.
Β.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ ΓΛΦΛΣ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4623/2019.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξ. 165/2021
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 32/2021 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ππλεδξίαζεο ν
Ξξφεδξνο ηεο Ν.Δ. απνδέρζεθε πξφηαζε ηνπ κέινπο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηά λα
ζπκπιεξσζεί ε απφθαζε κε ηελ έγθξηζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Λ.Ξ. απφ ην
Γήκν κε πνζφ 48.000,00 € γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
«ΔΠΡΗΑ», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 142/2020 απφθαζε Γεκ. Ππκβνπιίνπ, θαη
παξάιιεια λα παξαπεκθζεί ην ζέκα ζην Γ.Π. γηα ηε ιήςε λέαο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Η.Εαραξηάδεο δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία, ππελζπκίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΔΠΡΗΑ»
πνπ είραλ επηζεκάλεη σο δεκνηηθή παξάηαμε, ελψ ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ.
Θ.Ρνκπνχινγινπ απείρε απφ ηελ ςεθνθνξία ζηνπο ΘΑ πνπ δελ αθνξνχλ ην
Ξξφγξακκα «ΔΠΡΗΑ», δεδνκέλνπ φηη δελ ζπκκεηέρνπλ, σο δεκνηηθή
παξάηαμε, ζην Γ.Π. ηνπ Λ.Ξ.

Κεηά ηαχηα, ε Ν.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ
θαηαηεζείζα ζπκπιήξσζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ απηέο ηεο πεξίπη.θ.iv. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
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3 ηνπ Λ.4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ.
4735/20.


Ρελ αξηζ. 165/2021 απφθαζε Γ.Π. ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο

 Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 256 παξ. 1α& 2 θαη 260 ηνπ Γ.Θψδηθα (Λ. 3463/06)
 Ρελ πξνηεηλφκελε Γ΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2021, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε ηηο ππ’ αξ. 233/2020, 46/2021,
65/2021, 97/2021 θαη 125/2021 απνθάζεηο ηνπ ΓΠ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη
επηθπξσζεί κε ηηο ππ’ αξ. 283/2020, 66/2021, 83/2021, 148/2021 θαη
176/2021 αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΣ,
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Α. Δγκπίνει ηελ 5η ηξνπνπνίεζε Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ (Λ.Ξ.Η.Γ.) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, βάζεη ηεο ππ΄αξ. 165/2021
δηαβηβαζζείζαο Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ.
Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνπο θάησζη θσδηθνχο αθνξά:
α) ζηνπο Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ εθηφο πξνγξάκκαηνο ESTIA
2021, θαη β) ζηνπο Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA 2021, θαη έρεη σο εμήο:
Αχμεζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο εθηφο πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021 σο εμήο:
1. Θσδ. 02.00.6140 (Γηάθνξεο έθηαθηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο), αχμεζε θαηά 250,00 επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο
επηρείξεζεο.
2. Θσδ. 02.00.6141 (Ινηπέο έθηαθηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο),
αχμεζε θαηά 300,00 επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
3. Θσδ. 02.00.6253 (Αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ), αχμεζε θαηά 400,00 επξψ γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο
4. Θσδ. 02.00.6312 (Φφξνη εηζνδήκαηνο
Δηδηθφ Ρέινο Δπηηεδεχκαηνο
Δπηρείξεζεο), αχμεζε θαηά 500,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηνπ πνζνχ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
5. Θσδ. 02.00.6321 (Ρέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ), αχμεζε θαηά
800,00 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
6. Θσδ. 02.00.6513 (Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ), αχμεζε θαηά 150,00
επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
7. Θσδ. 02.00.7132 (Κεηαθνξηθά κέζα), αχμεζε θαηά 2.000,00 επξψ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
Αχμεζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021 σο
εμήο:
1. Θσδ. 02.00.6143 (Ινηπέο έθηαθηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ) αχμεζε θαηά 400,00 επξψ ιφγσπξνζαξκνγήο ηνπ
εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
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2. Θσδ. 02.00.6322. (Ρέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)
αχμεζε θαηά 150,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο
επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
3. Θσδ. 02.00.6516 (Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΡΗΑ) αχμεζε θαηά 200,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο
επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
4. Θσδ. 02.0.6683 (Ινηπέο πξνκήζεηεο γηα ην πξφγξακκα ΔΠΡΗΑ) αχμεζε
θαηά 250,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο
αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
5. Θσδ. 02.00.6684. (Άιιεο έθηαθηεο πξνκήζεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ) αχμεζε θαηά 600,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ
εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
6. Θσδ. 02.00.8513. (Έθηαθηεο πξνβιέςεηο κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ ρξήζεο 2021) αχμεζε θαηά 48.000,00 επξψ ιφγσ
πξνζαξκνγήο ηνπ εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021.
Γεληθφ ζχλνιν απμήζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 54.000,00 επξψ.
Κείσζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο εθηφο πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021 σο εμήο:
1. Θσδ. 02.00.6015 (Ραθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ΗΓΝΣ 55-67 ΝΑΔΓ), κείσζε
θαηά 3790,41επξψ ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
πινπνίεζεο ηεο Γεκ.Ππγθ
2. Θσδ. 02.00.6055 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ Γεκ. Ππγθνηλσλίαο),
κείσζε θαηά
1302,21 επξψ ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο πινπνίεζεο ηεο Γεκ.Ππγθ
3. Θσδ. 02.00.6021 (Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππαιιήισλ δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ), κείσζε θαηά 982,30 επξψ ιφγσ κε ρξήζεο ηεο απαηηνχκελεο
δαπάλεο 2νπ ηξηκήλνπ 2021
4. Θσδ. 02.00.6114 (Ακνηβέο θαη έμνδα Δμσηεξηθήο πεξεζίαο Ξξνζηαζίαο &
Ξξφιεςεο (Ρερληθφο Αζθάιεηαο)), κείσζε θαηά
706,00 επξψ ιφγσ
πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο νιφθιεξεο ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
5. Θσδ. 02.00.6116 (Ακνηβέο θαη έμνδα ινγηζηή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε), κείσζε
θαηά 1788,72 επξψ ιφγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ πνζνχ πνπ
πξνβιέθζεθε θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
6. Θσδ. 02.00.6222 (Ρειεθσληθά έμνδα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο), κείσζε θαηά
164,83 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο
εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
7. Θσδ. 02.00.6262 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ), κείσζε
θαηά 979,20 επξψ ιφγσ Κείσζε ιφγσ πξφβιεςεο γηα κε ρξεζηκνπνίεζε
νιφθιεξεο ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
8. Θσδ. 02.00.6264 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή αλειθπζηήξσλ), κείσζε θαηά
607,79 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο γηα κε ρξεζηκνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο
εγγεγξακκέλεο πίζησζεο θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
9. Θσδ. 02.00.6267 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνχ ππξνπξνζηαζίαο),
κείσζε θαηά
1544,52 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο γηα κε ρξεζηκνπνίεζε
νιφθιεξεο ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο αλάζεζεο.
10. Θσδ. 02.00.8232 (Απφδνζε εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα
Οχζκηζε νθεηιψλ), κείσζε θαηά
7100,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε
ρξεζηκνπνίεζεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
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Κείσζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021
σο εμήο:
1. Θσδ. 02.00.6633 (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε απηνθηλήηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ), κείσζε θαηά 600,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ
εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021
2. Θσδ. 02.00.6634. (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε γξαθείσλ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ), κείσζε θαηά 1.000,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ
εμφδνπ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ESTIA 2021
Γεληθφ ζχλνιν κεηψζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 20.565,98 επξψ
Έξοδα = ζπλνιηθή αύξηζη θαηά 33.434,02 επξψ θαη δηακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ απφ 2.311.256,01 επξψ ζε 2.344.690,03 επξψ
Αχμεζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021
σο εμήο:
1. Θσδ. 06.00.0414 (Έζνδα απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΓΛΦΛΣ πξνο ηελ
ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο εζφδσλ -εμφδσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021), αχμεζε θαηά 23258,40 επξψ ιφγσ αχμεζεο
ηεο ρξεκαηνδφηεζε ΓΛΦΛΣ γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο ηνπ ΔΠΡΗΑ 2021,
ζχκθσλα κε ηελ απνθ.142/2020 Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2. Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ γηα ηελ
θηινμελία Ξξνζθχγσλ αηηνχλησλ άζπιν), αχμεζε θαηά 24.741,60 επξψ
ιφγσ αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζε ΓΛΦΛΣ γηα ηελ θάιπςε κε επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ΔΠΡΗΑ ρξήζεο 2021, ζχκθσλα κε ηελ απνθ.142/2020 Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
Γεληθφ ζχλνιν απμήζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 48.000,00 επξψ.
Κείσζε ησλ πνζψλ ησλ Θσδηθψλ ησλ εζφδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο εθηφο πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ 2021 σο εμήο:
1. Θσδ. 06.00.0321 (Έζνδν απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα
Δλαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο Βξεθηθφο Πηαζκφο γηα
ηελ πεξίνδν απφ 01/12/2020-31/8/2021), κείσζε θαηά 6591,90 επξψ
ιφγσ πξφβιεςεο ηεο απνινγηζηηθήο είζπξαμεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
2. Θσδ. 06.00.0322 (Ξξφβιεςε γηα ην έζνδν απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην
πξφγξακκα Δλαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο Βξεθηθφο
Πηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/09/2021-30/11/2021), κείσζε θαηά
2908,71 επξψ ιφγσ επαλππνινγηζκνχ ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ θαηφπηλ
νινθιήξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΡΑΑ ΑΔ
3. Θσδ. 06.00.1222 (Έζνδα απφ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξάκκαηνο ΝΑΔΓ γηα
πξφζιεςε καθξνρξφληα αλέξγσλ 55-67 εηψλ έηνπο 2021), κείσζε θαηά
5000,00 επξψ ιφγσ κε πινπνίεζεο αξρηθήο πξφβιεςεο πξνζιήςεσλ απφ
ην πξφγξακκα ΝΑΔΓ 55-67
4. Θσδ. 06.00.1223 (Δπηρνξήγεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηε πξνζαξκνγή
Βξεθηθνχ Πηαζκνχ ζηηο πξνδηαγξαθέο Ξ.Γ. 99/2017), κείσζε θαηά 65,37
επξψ ιφγσ νινθιήξσζεο ηνπ Β Ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ.
Γεληθφ ζχλνιν κεηψζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ : 14.565,98επξψ

10

ΑΔΑ: ΩΑΖΡ46ΜΩ0Ι-ΩΑ0

Έζνδα = ζπλνιηθή αχμεζε θαηά θαηά33.434,02 επξψ θαη δηακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ απφ 2.311.256,01 επξψ ζε 2.344.690,03 επξψ.
Β. Δγκπίνει ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο απφ ην Γήκν κε
πνζφ 48.000,00 € γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΔΠΡΗΑ»,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 142/2020 απφθαζε Γεκ. Ππκβνπιίνπ, θαη παξάιιεια
παπαπέμπει ην ζέκα ζην Γ.Π. γηα ηε ιήςε λέαο ζρεηηθήο απφθαζεο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 238/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΣΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
-

Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ.
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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