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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 45/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 
Αξηζ. Απόθαζεο : 294/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθ. έηνπο 2022 ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 
ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 203/2022 
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ». 

 
  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 30632/41/16-12-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ 
Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη 
ζρεηηθά. 

 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη Η.Νπζηακπαζίδεο πξνζήιζαλ ζηε 
Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 
 

Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 5691/9-12-2022 έγγξαθν ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππ΄αξ. 203/2022 δηαβηβαζζείζα Απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
 
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 ηεο 

Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο  

 

 Παο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 203/2022 απόθαζε ηνπ ΓΠ ηεο 

Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε 5ε αλακόξθσζε ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022, 

θαη παξαθαινύκε όπσο  εηζαρζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΓΛΦΛΣ.  

 
ΠΔΡΗΙΖΦΖ:    Έγκπιση Δ΄ αναμόπυωσηρ πποϋπολογισμού οικονομικού 
έτοςρ 2022 τηρ ΘΔΓΛΦΛΥ.  
 
ΘΟΗΛΧΦΔΙΖ    ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 
ΓΖΚΟΤ     Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
 

ΑΞΝΦ. 203/2022 
Αξ. πξση: 5674/9-12-2022 
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ΑΠΟΠΑΚΑ  ΑΠΌ  ΣΟ  23ο  ΠΡΑΘΣΗΘΟ  ΣΖ   ΤΛΔΓΡΗΑΖ  ΣΟΤ  ΓΗΟΗΘ.  
ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ  ΘΟΗΛΧΦΔΙΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΚΟΤ Λ. 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ. 
 

Πήκεξα, 8-12-2022, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 19:30, ζπλήιζε ην  Γηνηθεηηθό  
Ππκβνύιην  ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο  
ζε ηειεδηάζθεςε κε απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε κέζσ ηνπ e-precence.gov.gr , ζε 
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε κεηά από πξόζθιεζε  ηνπ Ξξνέδξνπ  ηεο  θ. 
ΕαραξηνπδάθεΚηράιε. 
Αθνύ  δηαπηζηώζεθε   λόκηκε  απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ παξαθάησ 

έληεθα (11) κειώλ πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ 84/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ: 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 
1. Εαραξηνπδάθεο Κηράιεο, Ξξόεδξνο 
2. Γνπβαλάο Αιέμαλδξνο,  Αληηπξόεδξνο 
3. Θνπηζάθεο Κηραήι, κέινο 
4. ΑιεθξαγθήΠνθία, κέινο 
5. ΞαηίιεΟνύια, κέινο 
6. Θαξαηδέλε Θξίζηηαλ, κέινο 
7. Κηζαειίδνπ Ονύια, κέινο 
8. Φαλαξηδήο Γηνλύζηνο, εθπξόζσπνο θνηλσληθνύ θνξέα «ΦΔΑ» 
9. Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, κέινο 
10. Πηαζνύιηαο Θεόδσξνο, κέινο 
11. Γεκαξίδεο Γεώξγηνο – Δκκαλνπήι, κέινο, εθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. Αιεθξαγθή Πνθία 

2. Κηζαειίδνπ Ονύια 

3. Φαλαξηδήο Γηνλύζηνο 

4. Πηαζνύιηαο Θεόδσξνο 

Νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  
 Ν θ. Ληάηζεο απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 
 
 Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ εθόζνλ δηαπηζηώζεθε απαξηία, θαη πξόηεηλε πξνο ηα κέιε λα πξνεγεζεί 
ε ζπδήηεζε ελόο (1) ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε ηα κέιε ζπκθώλεζαλ κε ηελ πξόηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ. 
 Δηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο       , ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηα εμήο: 
Θέμα: Έγκπιση Δ΄ αναμόπυωσηρ πποϋπολογισμού 2022 τηρ Θοινωυελούρ 
Δπισείπησηρ ΓΛΦΛΥ.  
 
 Θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ ΘΓΘ (Λ. 3463/2006, παξ,1) όπνπ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά όηη ε δηαρείξηζε ησλ Θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη 
ζύκθσλα κε ηδηαίηεξν πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε από 
ηελ ππόινηπε δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή δηαρείξηζε, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ελέθξηλε 
ηνλ πξνϋπνινγηζκό  θαη ην εηήζην πξόγξακκα Γξάζεο ηεο Θνηλσθεινύο επηρείξεζεο 
ΓΛΦΛΣ γηα ην έηνο 2022  κε ηελ ππ’ αξ. 223/2021 απόθαζή ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 256 ηνπ ΘΓΘ (Λ. 3463/2006) θαη ηνλ Λ.4071/2012, ηνλ 

ΑΔΑ: ΨΨΕΕ46ΜΩ0Ι-ΩΥΦ



 4 

δηαβίβαζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη ηνλ επηθύξσζε κε ηελ ππ’ αξ. 
312/2021 απόθαζή ηεο.  
 Ιόγσ ηεο αλάγθεο γηα απνηύπσζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 
επηρείξεζεο ζύκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθώζεθαλ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, ην ΓΠ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ κε ηηο αξηζκ. 
27/2022, 39/2022,89/2022 θαη 128/2022 απνθάζεηο ηνπ ελέθξηλε ηελ  Α΄, Β΄,Γ θαη 
Γαλακόξθσζε ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο, κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ νη 
κεηαβνιέο ζηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ησλ πνζώλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα 
πξνβιεθζνύλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022 ηεο επηρείξεζεο. Νη ελ 
ιόγσ απνθάζεηο ηνπ ΓΠ επηθπξώζεθαλ κε ηηο αξηζκ. 51/2022, 71/2022,139/2022 θαη 
174/2022 απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΣ.   
 Πήκεξα εηζάγνληαη πξνο ηξνπνπνίεζε γηα ηελ Δ΄ αλακόξθσζε νη παξαθάησ 
κεηαβνιέο, θαζώο ππάξρεη αλάγθε  γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ ηξέρνληνο 
πξνϋπνινγηζκνύ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνύλ νη θσδηθνί  ζηνπο νπνίνπο  νη 
εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο είηε δελ επαξθνύλ είηε πιενλάδνπλ.  
 Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζώλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνπο θάησζη θσδηθνύο αθνξά: 
α) ζηνπο Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ εθηόο πξνγξάκκαηνο ESTIA, 
θαη β) ζηνπο Θ.Α.Δ.  ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA, θαη έρεη σο εμήο: 
 
Αύμεζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο: 
1) Θσδ. 02.00.6413(Έμνδα κεηαθνξάο σθεινύκελσλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο), αύμεζε θαηά700,00 επξώ ιόγσαύμεζεο ησλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο. 
2) Θσδ. 02.00.6113 (Ακνηβέο θαη έμνδα θπζηνζεξαπεπηή γηα ην πξόγξακκα 
ΘΖΦΖ), αύμεζε θαηά 280,00 επξώ ιόγσ αύμεζεο ησλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο. 
3) Θσδ. 02.00.6321 (Ρέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ), αύμεζε θαηά 
20,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο έσο 31-12-2022. 
 
Αύμεζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ: 
1) Θσδ. 02.00.6414 (Έμνδα κεηαθνξάο εηδώλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ), αύμεζε θαηά 

2500,00 επξώ ιόγσ απμεκέλσλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
 Γεληθό ζύλνιν απμήζεσλ ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ : 3500,00 επξώ.  
 
 Κείσζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο: 

1) Θσδ. 02.00.6613 (Ξξνκήζεηα πιηθώλ  κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ 
εθηππώζεσλ),κείσζε θαηά 1000,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο. 
 

 Κείσζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ: 

1) Θσδ. 02.00.6100 (Ακνηβέο ζπκβαζηνύρσλ κίζζσζεο έξγνπ (ΔΠΡΗΑ),κείσζε 
θαηά 583,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

2) Θσδ. 02.00.6140 (Ακνηβέο & έμνδα δηθεγόξσλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 12.000,00 επξώ ιόγσ κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

3) Θσδ. 02.00.6141 (Ακνηβέο θαη Έμνδα δηθεγνξώλ γηα ηηο ινηπέο αλάγθεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1.000,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

4) Θσδ. 02.00.6142 (Ακνηβέο θαη έμνδα δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ Γηακεξηζκάησλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 8500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 
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5) Θσδ. 02.00.6143 (Ακνηβέο θαη έμνδα δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ γηα ηηο ινηπέο 
αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ ),κείσζε θαηά 100,00 επξώ ιόγσ κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο  

6) Θσδ. 02.00.6147 (Ξαξνρή πεξεζηώλ Κεραληθνύ Ξξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 5208,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο . 

7) Θσδ. 02.00.6151 (Ξαξνρή ππεξεζηώλ απεληόκσζεο, απνιύκαλζεο θαη 
κπνθηνλίαο  δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 400,00 επξώ 
ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο  

8) Θσδ. 02.00.6226 (Γαπάλεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 900,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

9) Θσδ. 02.00.6235 (Δλνίθηα θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε σθεινύκελσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)κείσζε θαηά 5213,51κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο  επξώ  

10) Θσδ. 02.00.6277 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ ππξνπξνζηαζίαο 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 800,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

11) Θσδ. 02.00.6279 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 
(θαπζηήξεο, θιπ) πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 130,00 επξώ ιόγσ κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

12) Θσδ. 02.00.6285 (Ινγαξηαζκνί ύδξεπζεο δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 6623,82 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

13) Θσδ. 02.00.6286 (Ινγαξηαζκνί θσηηζκνύ δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 35969,36 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

14) Θσδ. 02.00.6287 (Θνηλόρξεζηα δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε 
θαηά 2480,70 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

15) Θσδ. 02.00.6293 (Ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

16) Θσδ. 02.00.6423 (Θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1200,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

17) Θσδ. 02.00.6495 (Ινηπά γεληθά έμνδα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

18) Θσδ. 02.00.6633 (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε απηνθηλήηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 2000,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο . 

19) Θσδ. 02.00.6634 (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε γξαθείσλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

20) Θσδ. 02.00.7137 (Έπηπια, Πθεύε νηθηώλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ) κείσζε θαηά 
500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

21) Θσδ. 02.00.8513 (Έθηαθηεο πξνβιέςεηο κε επηιέμηκσλ δαπαλώλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ ρξήζεο 2021) κείσζε θαηά 10009,01 επξώ ιόγσ 
πξόβιεςεο εθ λένπ ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνύ 

 
 Γεληθό ζύλνιν κεηώζεσλ ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ : 98117,40 επξώ 
 
 Έμνδα = ζπλνιηθή κείσζε θαηά 94617,40 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ από1897291,19επξώ ζε 1802673,79 επξώ. 
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Κείσζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εζόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ: 

1) Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν επηδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ γηα ηελ 
θηινμελία Ξξνζθύγσλ αηηνύλησλ άζπιν),κείσζε θαηά 94617,40 επξώ ιόγσ 
πξνζαξκνγήο ηνπ εζόδνπ έσο 31/12/2022 

 
 Γεληθό ζύλνιν κεηώζεσλ ησλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ : 94617,40 επξώ 
 
 Έζνδα = ζπλνιηθή κείσζεθαηά94617,40 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ από1.897.291,19επξώ ζε 1802673,79 επξώ. 
 
 Γηα ηνλ ιόγν απηόλ:  
 Εεηείηαη από ην ΓΠ ηεο επηρείξεζεο λα εγθξίλεη ηελ πξνηεηλόκελε Δ΄ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022, ν 
νπνίνο έρεη εγθξηζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ’ αξ. 223/2021, 27/2022, 
39/2022,89/2022 θαη 128/2022 απνθάζεηο ηνπ ΓΠ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη 
επηθπξσζεί κε ηηο απνθάζεηο 312/2021, 51/2022, 71/2022,139/2022θαη 174/2022 
απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΣ αληίζηνηρα, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 
δηαβηβάζεη ηελ πξνηεηλόκελε Δ΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνο έγθξηζε 
ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4623/2019. 
 
 Πηελ ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα πάξεη απόθαζε ζρεηηθά κε ην 
ζέκα. Ρν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, πξνέβε ζε 
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε δηαηύπσζαλ ηηο απόςεηο ηνπο.  
 Θαηόπηλ, έρνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, ηα κέιε πξνέβεζαλ ζε  
ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία ν θ. Ληάηζεο δήισζε παξώλ. 
 Ωο απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην ΓΠ: 
 

Απουασίζει ομόυωνα 
 
Α. Δγθξίλεη ηελ πξνηεηλόκελε Δ΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 
ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο 
ππ’ αξ. 223/2021, 27/2022, 39/2022,89/2022 θαη 128/2022 απνθάζεηο ηνπ ΓΠ ηεο 
επηρείξεζεο θαη έρεη επηθπξσζεί κε ηηο απνθάζεηο 312/2021, 51/2022, 
71/2022,139/2022θαη 174/2022 απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΣ 
αληίζηνηρα. 
Β. Ζ παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ΓΛΦΛΣ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4623/2019. 
Γ. Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζην πξόγξακκα «Γηαύγεηα». 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε  αξ. 203/2022  
 
 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 45/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
• Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιόγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ 
Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.Π. πξνο απηέο. 

ΑΔΑ: ΨΨΕΕ46ΜΩ0Ι-ΩΥΦ



 7 

 
• Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ.  Ξ.Γξεηδειηάο, Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη Η.Νπζηακπαζίδεο 
δήισζαλ «παξώλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 
 
Κεηά ηαύηα, ε Ν.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο  ηεο πεξίπη.θ.iv. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ Λ.4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 

4735/20.  

 
 Ρελ αξηζ. 203/2022 απόθαζε Γ.Π. ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

 
 Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 256 παξ. 1α& 2 θαη 260 ηνπ Γ.Θώδηθα (Λ. 3463/06) 

 

 Ρελ πξνηεηλόκελε Δ΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ην 
νηθνλνκηθό έηνο 2022, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ’ αξ. 
223/2021, 27/2022, 39/2022, 89/2022 θαη 128/2022 απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηεο 
Δπηρείξεζεο θαη έρεη επηθπξσζεί κε ηηο απνθάζεηο 312/2021, 51/2022, 
71/2022, 139/2022 θαη 174/2022 απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ΓΛΦΛΣ αληίζηνηρα 

 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει ηελ 5η αλακόξθσζε Ξξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ (Λ.Ξ.Η.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, βάζεη ηεο ππ΄αξ. 203/2022 
δηαβηβαζζείζαο Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ, σο εμήο: 
 
 Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζώλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνπο θάησζη θσδηθνύο αθνξά: 
α) ζηνπο Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ εθηόο πξνγξάκκαηνο ESTIA, 
θαη β) ζηνπο Θ.Α.Δ.  ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA, θαη έρεη σο εμήο: 

Αύμεζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο: 
 

1. Θσδ. 02.00.6413(Έμνδα κεηαθνξάο σθεινύκελσλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο), αύμεζε θαηά700,00 επξώ ιόγσαύμεζεο ησλ αλαγθώλ ηεο 
επηρείξεζεο. 

2. Θσδ. 02.00.6113 (Ακνηβέο θαη έμνδα θπζηνζεξαπεπηή γηα ην πξόγξακκα 
ΘΖΦΖ), αύμεζε θαηά 280,00 επξώ ιόγσ αύμεζεο ησλ αλαγθώλ ηεο 
επηρείξεζεο. 

3. Θσδ. 02.00.6321 (Ρέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ), αύμεζε θαηά 
20,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο έσο 31-12-2022. 

 
Αύμεζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ: 
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1. Θσδ. 02.00.6414 (Έμνδα κεηαθνξάο εηδώλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ), αύμεζε 
θαηά 2500,00 επξώ ιόγσ απμεκέλσλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο. 

 
 Γεληθό ζύλνιν απμήζεσλ ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ : 3.500,00 επξώ.  
 
 Κείσζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο: 
 

1. Θσδ. 02.00.6613 (Ξξνκήζεηα πιηθώλ  κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ 
εθηππώζεσλ),κείσζε θαηά 1000,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο. 

 
 Κείσζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ: 
 

1. Θσδ. 02.00.6100 (Ακνηβέο ζπκβαζηνύρσλ κίζζσζεο έξγνπ (ΔΠΡΗΑ),κείσζε 
θαηά 583,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

2. Θσδ. 02.00.6140 (Ακνηβέο & έμνδα δηθεγόξσλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 12.000,00 επξώ ιόγσ κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

3. Θσδ. 02.00.6141 (Ακνηβέο θαη Έμνδα δηθεγνξώλ γηα ηηο ινηπέο αλάγθεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1.000,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

4. Θσδ. 02.00.6142 (Ακνηβέο θαη έμνδα δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ Γηακεξηζκάησλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 8500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

5. Θσδ. 02.00.6143 (Ακνηβέο θαη έμνδα δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ γηα ηηο ινηπέο 
αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ ),κείσζε θαηά 100,00 επξώ ιόγσ κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο  

6. Θσδ. 02.00.6147 (Ξαξνρή πεξεζηώλ Κεραληθνύ Ξξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 5208,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο . 

7. Θσδ. 02.00.6151 (Ξαξνρή ππεξεζηώλ απεληόκσζεο, απνιύκαλζεο θαη 
κπνθηνλίαο  δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 400,00 επξώ 
ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο  

8. Θσδ. 02.00.6226 (Γαπάλεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 900,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

9. Θσδ. 02.00.6235 (Δλνίθηα θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε σθεινύκελσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)κείσζε θαηά 5213,51κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο  επξώ  

10. Θσδ. 02.00.6277 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ ππξνπξνζηαζίαο 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 800,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

11. Θσδ. 02.00.6279 (Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 
(θαπζηήξεο, θιπ) πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 130,00 επξώ ιόγσ κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

12. Θσδ. 02.00.6285 (Ινγαξηαζκνί ύδξεπζεο δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 6623,82 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

13. Θσδ. 02.00.6286 (Ινγαξηαζκνί θσηηζκνύ δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ),κείσζε θαηά 35969,36 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 
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14. Θσδ. 02.00.6287 (Θνηλόρξεζηα δηακεξηζκάησλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε 
θαηά 2480,70 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

15. Θσδ. 02.00.6293 (Ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

16. Θσδ. 02.00.6423 (Θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1200,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

17. Θσδ. 02.00.6495 (Ινηπά γεληθά έμνδα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  
πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

18. Θσδ. 02.00.6633 (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε απηνθηλήηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 2000,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο . 

19. Θσδ. 02.00.6634 (Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε γξαθείσλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ)),κείσζε θαηά 1500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

20. Θσδ. 02.00.7137 (Έπηπια, Πθεύε νηθηώλ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ) κείσζε θαηά 
500,00 επξώ ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο  πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 

21. Θσδ. 02.00.8513 (Έθηαθηεο πξνβιέςεηο κε επηιέμηκσλ δαπαλώλ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ ρξήζεο 2021) κείσζε θαηά 10009,01 επξώ ιόγσ 
πξόβιεςεο εθ λένπ ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνύ 

 
 Γεληθό ζύλνιν κεηώζεσλ ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ : 98.117,40 
επξώ 
 
 Έμνδα = ζπλνιηθή κείσζε θαηά 94.617,40 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ από1897291,19επξώ ζε 1.802.673,79 επξώ. 
 
Κείσζε ησλ πνζώλ ησλ Θσδηθώλ ησλ εζόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ: 

1. Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν επηδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ γηα ηελ 
θηινμελία Ξξνζθύγσλ αηηνύλησλ άζπιν),κείσζε θαηά 94.617,40 επξώ 
ιόγσ πξνζαξκνγήο ηνπ εζόδνπ έσο 31/12/2022 

 
 Γεληθό ζύλνιν κεηώζεσλ ησλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ : 94.617,40 
επξώ 
 
 Έζνδα = ζπλνιηθή κείσζε θαηά 94.617,40 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ από 1.897.291,19 επξώ ζε 1.802.673,79 επξώ. 
 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  294/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
 
 
Δσωτεπική Γιανομή :  
 

- Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ. 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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