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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 8/2023 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 39/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                                Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Ξξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023 
ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο». 

 
 
 
  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε θαη 
ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4707/8/24-2-2023 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, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο, 2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο θαη 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο, 
κέιε 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 3) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 
θαη 4) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα 
θιεηεχζεθαλ, κε ηνλ 2ν θαη 3ν εμ απηψλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά. 
 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 4818/28-2-2023 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο 
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 

ΘΔΜΑ: «Ξξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2023 ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο». 
 
ΥΔΣ.: α) Ρν ππ΄ αξίζκ. Ξξση. 13455/14-02-2023 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Δπνπηείαο ΝΡΑ ηεο 
Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε αξίζκ. Ξξση. 3891/14-02-2023 απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ).  
β) Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 4216/17-02-2023 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ καο, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2023. 
γ) Ρν απφ 23/02/2023 email ηεο ηνπ Ρκήκαηνο Δπνπηείαο ΝΡΑ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε 
αξίζκ. Ξξση. 4723/24-02-2023 απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ).  
 
 

Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, κε ηα νπνία δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζε πέληε 
(5) ζεκεία αλαθνξηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023 ηνπ Γήκνπ καο θαη 
πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 
εηζεγνχκαζηε ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο ζε νξηζκέλνπο Θ.Α. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2023, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ ππ΄αξίζκ. 291/2022 (ΑΓΑ: 9ΖΑΡ46ΚΥ0Η-1Μ6) 
Απφθαζε  Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ:  

α) Λα κεδεληζηεί ν Θ.Α. 15.6741.012 κε ηίηιν «Απξνζηάηεπηνη αλήιηθνη», θαζψο, ζχκθσλα 
κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 49039/25-07-2022 Θ..Α., ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα θαηαβάιινληαη πιένλ 
απφ ηνλ ΝΞΔΘΑ θαη σο εθ ηνχηνπ, νη θσδηθνί ηεο ππνθαηεγνξίαο 674 «Ξξνλνηαθά επηδφκαηα» 
δελ ζπκπιεξψλνληαη θαη παξακέλνπλ θελνί γηα κειινληηθή ρξήζε. 

β) Λα γίλεη ζσζηή απνηχπσζε ζε φιν ην ζψκα ηεο ππ΄αξίζκ. 291/2022 Απφθαζεο  ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο θαηεγνξίαο 85 θαη ησλ Θ.Α. απηήο 

γ) Λα εγγξαθεί ζηνλ Θ.Α. 02.20.6721.001 κε ηίηιν «Δηζθνξά ππέξ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ 
Ππλδέζκνπ Λνκνχ Αηηηθήο (άξζξν 211 Λ.3852/2010)» επηπιένλ πνζφ χςνπο 704.620,00 επξψ 
γηα ηελ εηζθνξά ππέξ ΔΠΓΛΑ (πνζφ αξρηθήο εγγξαθήο 400.000,00 €) θαη λα δηακνξθσζεί ηειηθά 
ζην πνζό ησλ 1.104.620,00 €, πνζφ ην νπνίν είλαη παξεκθεξέο κε απηφ ην νπνίν 
αλαγξάθεηαη ζηελ ππ΄αξίζκ. 4/2022 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Δηδηθνχ 
Γηαβαζκηδηθνχ Ππλδέζκνπ Λνκνχ Αηηηθήο (1.186.262,00 €).  
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Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ κεδεληζηεί ν Θ.Α. 15.6741.012 κε ηίηιν «Απξνζηάηεπηνη αλήιηθνη», 
θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. 02.20.6721.001 κε ηίηιν «Δηζθνξά ππέξ Δηδηθνχ 
Γηαβαζκηδηθνχ Ππλδέζκνπ Λνκνχ Αηηηθήο (άξζξν 211 Λ.3852/2010)» κε ην επηπιένλ πνζφ 
χςνπο 704.620,00 €, ζα γίλνπλ νη θάησζη κεηαβνιέο ζε νξηζκέλνπο Θ.Α. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023, σο εμήο: 

 
 

Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκν

ύ 
Πεξηγξαθή 

Π/Τ 2023 
ζύκθσλα κε  
ηελ αξρηθή 
Απόθαζε 

103/2022 ηνπ 
Γ.. 

Μεηαβνιή  

Πξνηεηλόκελν
ο 

Πξνϋπνινγηζ
κόο Π/Τ 2023 

02.00.6739.00
6 

Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδψλ 
πξψηεο αλάγθεο κέζσ δηαηαθηηθψλ 

γηα ηνπο σθεινχκελνπο ηνπ 
Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ 

145.000,00 
-

100.000,00 
45.000,00 

02.15.6741.01
2 

Απξνζηάηεπηνη αλήιηθνη 4.000,00 -4.000,00 0,00 

02.15.7135.00
3 

Ξξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ 37.200,00 -23.000,00 14.200,00 

02.15.7135.00
5 

Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
ζθέπαζηξνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ ζηελ 

νδφ Γσδεθαλήζνπ 
273.712,00 

-
100.000,00 

173.712,00 

02.20.6011.00
2 

Απνδνρέο γηα λπρηεξηλή εξγαζία 
(ζπκπιήξσζε σξαξίνπ) 

21.000,00 -9.000,00 12.000,00 

02.20.6012.00
1 

Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία. 
κνλίκσλ ππαιιήισλ Γ. .  

60.000,00 -16.420,00 43.580,00 

02.20.6022.00
1 

Απνδεκίσζε ππεξσξηψλ  πξνζσπηθνχ 
ΗΓΑΣ 

12.000,00 -3.000,00 9.000,00 

02.20.6042.00
1 

Απνδεκίσζε ππεξσξηψλ  πξνζσπηθνχ 
ΗΓΝΣ 

17.500,00 -5.000,00 12.500,00 

02.20.6063.00
4 

Ξξνκήζεηα εκβνιίσλ γηα πξνζσπηθφ 
Γήκνπ 

2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.6235.00
1 

Κίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ θαη 
ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ηνπο γηα ην 

ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ 
2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.6252.00
1 

Αζθάιηζηξα  κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο  

30.000,00 -10.000,00 20.000,00 

02.20.6262.00
6 

Ππληήξεζε ζηδεξνθαηαζθεπψλ θαη 
αινπκηλνθαηαζθεπψλ 

10.000,00 -10.000,00 0,00 

02.20.6263.00
1 

Ππληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ 
(ιφγσ εθηάθησλ βιαβψλ) ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο 
50.000,00 -40.000,00 10.000,00 

02.20.6263.00
2 

Ξξνκήζεηα θχιισλ ηαρνγξάθσλ 500,00 -500,00 0,00 

02.20.6263.00
3 

Ππληήξεζε ειαζηηθψλ νρεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ 

1.000,00 -1.000,00 0,00 

02.20.6263.00
4 

Αληηθαηάζηαζε / επηζθεπή 
θξπζηάιισλ νρεκάησλ Γήκνπ 

1.000,00 -1.000,00 0,00 

02.20.6263.00
8 

Γαπάλεο πιπζίκαηνο-γξαζαξίζκαηνο 
νρεκάησλ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 
15.000,00 -15.000,00 0,00 

02.20.6263.01
1 

Tαθηηθή Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 
νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγνπ 

Γήκνπ 
37.200,00 -37.200,00 0,00 
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02.20.6264.00
4 

Ππληήξεζε πιπζηηθψλ κεραλεκάησλ 2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.6264.00
7 

Ππληήξεζε  Π.Κ.Α. 5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.20.6265.00
4 

Ππληήξεζε ζπζηεκάησλ 
ππνγεηνπνηεκέλσλ θάδσλ 

απνξξηκάησλ 
2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.6323.00
2 

Γαπάλεο γηα ηελ αιιαγή αδεηψλ 
θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

θαζαξηφηεηαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 

2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.6323.00
3 

Έμνδα δηέιεπζεο απνξξηκαηνθφξσλ 
απν Αηηηθή νδφ 

500,00 -500,00 0,00 

02.20.6615.00
1 

Ξξνκήζεηα θπιιαδίσλ κε θαλνληζκφ 
θαζαξηφηεηνο 

4.000,00 -4.000,00 0,00 

     
     
     
     

Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκν

ύ 
Πεξηγξαθή 

Π/Τ 2023 
ζύκθσλα κε  
ηελ αξρηθή 
Απόθαζε 

103/2022 ηνπ 
Γ.. 

Μεηαβνιή  

Πξνηεηλόκελν
ο 

Πξνϋπνινγηζ
κόο Π/Τ 2023 

02.20.6631.00
1 

Ξξνκήζεηα θαξκαθείσλ γηα ηα 
νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 

800,00 -800,00 0,00 

02.20.6634.00
1 

Ξξνκήζεηα πιαζηηθψλ ζάθθσλ 
θαζαξηφηεηαο  

35.612,00 -10.000,00 25.612,00 

02.20.6635.00
2 

Ξξνκήζεηα ζπζηήκαηνο κίαο ρξήζεο 
απφξξηςεο αθαζαξζηψλ ζθχισλ 

5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.20.6662.01
1 

Ξξνκήζεηα κεραληζκψλ γηα 
ζπξφκελεο πφξηεο ακαμνζηαζίνπ 

2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.6672.00
1 

Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ 
(γηα έθηαθηεο βιάβεο)ηνπ ΓΖΚΝ 

5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.20.6672.00
2 

Ξξνκήζεηα ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ-
κεραλεκάησλ 

15.000,00 -15.000,00 0,00 

02.20.6672.01
0 

Ξξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα ηα 
ζάξσζξα ηνπ Γήκνπ (βνχξηζεο θιπ) 

17.000,00 -17.000,00 0,00 

02.20.6672.01
1 

Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ-
αλαισζίκσλ νρεκάησλ - 

κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ ΓΖΚΝ γηα 
ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπο 

3.000,00 -3.000,00 0,00 

02.20.6721.00
1 

Δηζθνξά ππέξ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ 
Ππλδέζκνπ Λνκνχ Αηηηθήο (άξζξν 

211 Λ.3852/2010) 
400.000,00 704.620,00 1.104.620,00 

02.20.7131.00
2 

Ξξνκήζεηα ειεθηξηθψλ 
αλαξξνθεηηθψλ κεραλεκάησλ 
θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

30.000,00 -30.000,00 0,00 

02.20.7134.00
5 

Ξξνκήζεηα αδεηψλ ρξήζεο 
ζπζηήκαηνο ηειεδηαρείξηζεο 

θσηηζκνχ άιζνπο 
4.000,00 -4.000,00 0,00 

02.20.7135.01
2 

Ξξνκήζεηα θαιπκάησλ θνξηεγψλ 5.000,00 -5.000,00 0,00 
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02.20.7135.02
0 

Ξξνκήζεηα ζπζθεπψλ GPS θαη αδεηψλ 
ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ 
2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.7135.02
1 

Ξξνκήζεηα εξγαιείσλ γηα ην 
ζπλεξγείν νρεκάησλ 

10.000,00 -10.000,00 0,00 

02.20.7135.02
5 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ιακαξηλψλ ζαθαιείαο γηα ην 

ακαμνζηάζην ηεο Γ/λζεο 
θαζαξηφηεηαο 

2.000,00 -2.000,00 0,00 

02.20.7135.02
8 

Ξξνκήζεηα θάδσλ θαζαξηφηεηαο θαη 
αληαιιαθηηθψλ 

37.200,00 -37.200,00 0,00 

02.25.6262.00
2 

Δπηζθεπή-αληηθαηάζηαζε ζραξψλ 
νκβξίσλ 

15.000,00 -5.000,00 10.000,00 

02.25.6262.00
5 

Δξγαζίεο πξφιεςεο δεκηψλ απφ 
ζενκελίεο 

10.000,00 -10.000,00 0,00 

02.30.6117.01
6 

Ακνηβέο κεραληθψλ ειεγθηψλ 
δφκεζεο γηα ην έιεγρν έξγσλ θαη 

εξγαζηψλ δφκεζεο 
3.000,00 -3.000,00 0,00 

02.30.6117.01
9 

Γαπάλε γηα ηελ έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθψλ ειεθηξνιφγσλ 

5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.30.6142.00
7 

Έξεπλα πδξνξξνψλ, ηπρφλ δηαξξνψλ 
θαη ιαζξαίσλ πδξνιεςηψλ άξδεπζεο - 
χδξεπζεο θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-

Λέαο Σαιθεδφλαο 

10.000,00 -10.000,00 0,00 

     
     
     
     
     

Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκν

ύ 
Πεξηγξαθή 

Πξνϋπνινγηζ
κόο Π/Τ 

2023, 
ζύκθσλα κε  
ηελ αξρηθή 
Απόθαζε 

103/2022 ηνπ 
Γ.. 

Μεηαβνιή  

Πξνηεηλόκε
λνο 

Πξνϋπνινγη
ζκόο Π/Τ 

2023 

02.30.6261.01
5 

Ππληήξεζε-επηζθεπή ζε ξνιά θαη 
γθαξαδφπνξηεο δηαθφξσλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ  
3.000,00 -3.000,00 0,00 

02.30.6263.00
3 

Γαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζε 

εμεηδηθεπκέλα ή κε εμσηεξηθά 
ζπλεξγεία  

5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.30.6264.00
3 

Ππληήξεζε εξγαιείσλ  ζπλεξγείνπ 
ηερληθήο ππεξεζίαο 

5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.30.6615.00
1 

Δθηχπσζε - αλαπαξαγσγή - 
ςεθηνπνίεζε εληχπσλ, ζρεδίσλ 

θ.ι.π. 
1.500,00 -1.500,00 0,00 

02.30.6654.00
1 

Ξξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ ιήςε 
κέηξσλ αζθαιείαο 

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

02.30.6661.00
2 

Ξξνκήζεηα πιηθψλ πεξίθξαμεο γηα 
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. 

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

02.30.6661.00
3 

Ξξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα ηα θηίξηα 
ηνπ Γήκνπ 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 
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02.30.6662.00
1 

Ξξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα ηε 
ζπληήξεζε κφληκσλ θαη εκηκφληκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δήκνπ 
150.000,00 -30.000,00 120.000,00 

02.30.6662.04
2 

Ξξνκήζεηα πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ 
νδψλ 

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

02.30.6662.04
3 

Ξξνκήζεηα αθξπιηθψλ & πιαζηηθψλ 
ρξσκάησλ 

37.200,00 -17.000,00 20.200,00 

02.30.6662.04
7 

Ξξνκήζεηα πιηθψλ ζηδήξνπ ( δνκηθφ 
πιέγκα, stiii θιπ ) 

15.000,00 -7.500,00 7.500,00 

02.30.6662.04
8 

Ξξνκήζεηα αζθαιηηθνχ πιηθνχ 37.200,00 -17.000,00 20.200,00 

02.30.6662.05
2 

Ξξνκήζεηα μπιείαο (μχια γηα πάγθνπο 
πέξγθνιεοθ.ι.π.) 

20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

02.30.6671.00
1 

Ξξνκήζεηα ειαζηηθψλ  γηα ηα 
απηνθίλεηα 

4.000,00 -3.000,00 1.000,00 

02.30.6699.00
2 

Ξξνκήζεηα πηλαθίδσλ Θ.Ν.Θ θαη 
ζηχισλ 

5.000,00 -3.000,00 2.000,00 

02.30.7131.00
4 

Ξξνκήζεηα αληιηψλ, αληαιιαθηηθψλ - 
εμαξηεκάησλ γηα ηα αληιηνζηάζηα ηνπ 

Γήκνπ 
7.000,00 -3.500,00 3.500,00 

02.30.7131.02
2 

Ξξνκήζεηα αληιηψλ , αληαιιαθηηθψλ - 
εμαξηεκάησλ γηα ηα ζπληξηβάληα 

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 

02.30.7135.00
6 

Ξξνκήζεηα ζηχισλ γηα ζήκαηα 
ηξνραίαο 

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 

02.30.7135.00
8 

Ξξνκήζεηα εξγαιείσλ ζπλεξγείνπ 
ηερληθήο ππεξεζίαο 

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 

 ΤΝΟΛΟ: 1.688.124,00 0,00 
1.688.124,0

0 

 
Πεκεηψλεηαη φηη κε ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο ηζνζθέιηζεο ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο επηπιένλ πνζφ χςνπο 389.000,00 € απφ 
αλεηδίθεπηα έζνδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΘΑΔ 0611 βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
15 ηνπ Λ.4915/22, ην νπνίν πξνέβιεπε φηη «Πε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο θάιπςεο ιεηηνπξγηθψλ ή 
επελδπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2022, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ δήκνπ δχλαηαη λα 
ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ή λα εηζεγείηαη ηελ αλακφξθσζε απηνχ, κε 
κεηαθνξά πάζεο θχζεσο αλεηδίθεπησλ πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ ηεο 
παξ. 1, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  

 
 
Ζ απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, 

φπνπ απαηηείηαη, απνηεινχλ δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ή αλακφξθσζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.» Κε ην 
άξζξν 165 λ. 4964/22, ΦΔΘ-150 Α/30-7-22, νξίδεηαη φηη : «Νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 
λ. 4915/2022 (Α' 63) θαη ην ηξηαθνζηφ άξζξν ηνπ λ. 4917/2022 (Α' 67), πεξί πξνυπνινγηζκνχ 
ησλ Ν.Ρ.Α., ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο αλακνξθψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023». Υο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, παξαζέηνπκε ηνπο πίλαθεο 
εζφδσλ & εμφδσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο: 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΟΓΑ: 
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ΚΑΔ Π/Τ 2023 

0311 2.879.354,70 € 

0313.002 13.500,00 € 

0313.003 3.000,00 € 

2111.001 850.000,00 € 

2111.002 23.000,00 € 

5113 (2022) 1.263.138,02 € 

 ύλνιν  5.031.992,72 € 

 
ΔΞΟΓΑ: 

 

ΚΑΔ Π/Τ 2023 

Ιεηηνπξγηθέο Γ. (20.6) 4.009.511,24 € 

Δπελδχζεηο (20.7) 601.000,00 € 

Αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο ΞΝΔ πνπ ζα 
πιεξσζνχλ ην 2023 (20.81) 

146.107,24 € 

Ξξφβιεςε κε είζπξαμεο (20.8511) 1.153.385,85 € 

Ινηπέο ππεξεζίεο 0,00 € 

ύλνιν 5.910.004,33 € 

 
 

Ρέινο, ζαο επηζεκαίλνπκε φηη νη παξαπάλσ κεηαβνιέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ππ’ 
αξηζκφλ 30941/19-12-2022 αξρηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ρεθκεξίσζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ 
θσδηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023, ηελ νπνία ππνβάιινπκε σο νξζή 
επαλάιεςε, ζπλνδεπφκελε απφ ην παξφλ έγγξαθν, πξνο Ππκκφξθσζε - Ξξνζαξκνγή ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2023 ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, θαη 
ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα: α) Ρν ππ΄ αξίζκ. Πξση. 13455/14-02-2023 έγγξαθν 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε αξίζκ. Ξξση. 3891/14-02-2023 απφ ηνλ 
ΓΛΦΛΣ), β) Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 4216/17-02-2023 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, θαη γ) Ρν από 23/02/2023 email ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Αηηηθήο (πνπ έιαβε αξίζκ. Ξξση. 4723/24-02-2023 απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ).  

 
ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΟΓΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΧΝ ΠΙΣΧΔΧΝ ΣΧΝ ΚΧΓΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  

ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2023 

 

ΘΔΜΑ :  «Καηάξηηζε θαη ςήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - 

Νέαο Υαιθεδόλαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023.» 

 

 

Αμηφηηκεο Θπξίεο, Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 

Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4172/13, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 189 ηνπ 

Λ.4555/18 θαη ην άξζξν 12 ηνπ Λ.4623/19, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πηελ ίδηα δηάηαμε αλαθέξεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη κε 

βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη εηεζίσο κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη 

Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη ηνλ Ηνχιην θάζε έηνπο θαη  ζηελ νπνία κπνξεί λα θαζνξίδνληαη 

αλψηαηα φξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ή επί κέξνπο νκάδσλ ηνπο πνπ εγγξάθνληαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

δήκνπ, γηα ην εθηηκψκελν χςνο εζφδσλ θαη εμφδσλ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε  ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 
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Ππγθεθξηκέλα ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζπλνπηηθά : 

1. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα θαζνξηζκφ αλψηαηνπ χςνπο πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  (κέρξη 30/6 εθφζνλ απαηηείηαη). 

2. Θαηάξηηζε ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ θνηλφηεηαο (εθφζνλ απαηηείηαη). 

3. Απνζηνιή πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηελ Νηθνλνκηθή επηηξνπή (κέρξη 20/7 

πξέπεη λα έρεη απνζηαιεί απφ ηελ θνηλφηεηα). 

 

4. Πχγθιηζε επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

(έσο ηέινο Απγνχζηνπ). 

5. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δήκνπ, θαζψο θαη ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, εθφζνλ απηή ππάξρεη θαη παξαδίδεη ην 

πξνζρέδην πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

6. Ζ ζπδήηεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε νινθιήξσζε ησλ 

πξνζρεδίσλ γηα ππνβνιή ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην (έσο 20/9). 

7. Ζ ελζσκάησζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ πξνελέγθξηλε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ζηε βάζε 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ΞΔΠ (έσο 20/9). 

8. Ν έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην Ξαξαηεξεηήξην θαη ε δηαηχπσζε 

γλψκεο  επ΄ απηνχ, θαζψο θαη νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ αλάινγε 

δηακφξθσζε ηνπ. 

9. Ζ ππνβνιή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε (έσο 31/10). 

10. Ζ ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηε ζπλέρεηα ε ππνβνιή ηνπ ζηελ 

επνπηεχνπζα αξρή (πξνο ην παξφλ ν Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο). Ζ ζπδήηεζε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα γίλεη κέρξη 15/11. 

11. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κεηά ηε ςήθηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη ε αλάξηεζε ηνπ ζηελ « Γηαχγεηα». 

12. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή (πξνο ην παξφλ ν Γ.Γ. ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) κέρξη 31/12. 

 

Πχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, έσο ηελ 20ε 

Πεπηεκβξίνπ, εμεηάδεη ην πξνζρέδην πνπ ηεο παξαδίδεη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη εηδηθφηεξα 

εάλ: 

α) νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην πνζφ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα θάζε θνηλφηεηα, 

β) νη δαπάλεο αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ζην ζπκβνχιην ηεο θνηλφηεηαο, 

γ) ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο είλαη λφκηκεο, 

δ) έρνπλ εγγξαθεί νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο θαη ηα έζνδα πνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ 

λφκν,  

ε) ν πξνυπνινγηζκφο έρεη θαηαξηηζηεί κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη εηεζίσο κε ηελ 

θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο 

εηζήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, γηα ην εθηηκψκελν χςνο εζφδσλ θαη ηδίσο 

ησλ ηδίσλ εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ην αλακνξθψλεη 

αλαιφγσο θαη θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Βάζεη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4172/13 νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπήο θαηάζεζεο ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ επί ηεο ζχληαμεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ξ/ είηε 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ Ξ/. Νη ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηηο πξνηείλνπζεο παξαηάμεηο ή ηνπο πξνηείλνληεο ζπκβνχινπο, 
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ζπλνδεχνληαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε θαη εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, 

ζπδεηνχληαη δηαθξηηά θαη ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε πνπ ζπδεηείηαη ην 

ζρέδην πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Πε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεζνχλ  

ΘΑ εζφδσλ θαη ΘΑ δαπαλψλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε ηζνζθέιηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 77. Θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο παξαηάμεηο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

δήκνπ παξέρνπλ θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν. Ζ πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληζηά θαη ηελ εγθεθξηκέλε 

εγγξαθή πίζησζεο ηνπ πξνο ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ. Αλ θακία πξφηαζε δελ ζπγθεληξψλεη 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηφηε ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζε ςήθνπο πξνηάζεσλ. 

 

Ρέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ.2 ηνπ Λ.4172/13 καδί κε ην ζρέδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ππνβάιιεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θάζε Γήκνπ αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ 

νπνία δηθαηνινγείηαη, κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ε πεγή πξνέιεπζεο θάζε πίζησζεο, ην χςνο 

ηεο θαη νη ιφγνη πνπ ππαγφξεπζαλ ηηο ηπρφλ απμνκεηψζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

πηζηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, θαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα: α) Ρν ππ΄ αξίζκ. 

Πξση. 13455/14-02-2023 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε 

αξίζκ. Ξξση. 3891/14-02-2023 απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ), β) Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 4216/17-02-

2023 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, θαη γ) Ρν από 

23/02/2023 email ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε αξίζκ. Ξξση. 

4723/24-02-2023 απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ),  ζαο ππνβάιινπκε καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 

2023, ηελ παξνχζα αλαιπηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, σο νξζή επαλάιεςε, ζπλνδεπόκελε από 

ην ππ΄αξίζκ. Πξση. 4818/28-02-2023 έγγξαθό καο, πξνο Ππκκφξθσζε - Ξξνζαξκνγή 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2023 ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

 

 

Κε εθηίκεζε, 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

Θεφδσξνο  Ξαπαπεηξφπνπινο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν : ΔΙΑΓΧΓΗ – ΑΡΥΔ – ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1.1. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΓΙΔΠΟΤΝ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 

 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 & 49 ηνπ Λ. 4270/14, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ θνξψλ 

γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ Γήκνπ καο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο : 

 

 Αξρή ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο 

 

Ν Θξαηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο θαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Θπβέξλεζεο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Ζ αξρή απηή δελ απνηξέπεη: (α) ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκψλ εληφο ηνπ Κ.Ξ.Γ.Π., (β) ηελ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ή 

πξνζσξηλνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη (γ) ηελ αλάιεςε θαη ηνλ έιεγρν πνιπεηψλ δεζκεχζεσλ ή 

δεζκεχζεσλ πνπ ζπλερίδνπλ ζην επφκελν έηνο. 

 

 Αξρή ηεο ελόηεηαο θαη ηεο θαζνιηθόηεηαο 

 

Όια ηα δεκνηηθά έζνδα θαη ηα έμνδα εγγξάθνληαη ζε έλαλ εληαίν πξνυπνινγηζκφ. Ρα έζνδα 

θαη νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξά κφλν αλ 

αληηζηνηρνχλ, φζνλ αθνξά ζηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε θαη ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ., ζε Θσδηθφ Αξηζκφ 

Δζφδσλ ή Δμφδσλ (ΘΑΔ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο (αξρή ηεο ελφηεηαο). Θακία δαπάλε δελ 

δχλαηαη λα αλαιεθζεί ή θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, αλ ππεξβαίλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο 

(αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο) 

 

 Αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

Πχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο ηεο ρψξαο, πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε ζχλεζε θαη 

κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο. 

 

 Αξρή ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. 

 

Πχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ε Θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε 

θαη ινγνδνηεί ζηε Βνπιή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεληθήο 

Θπβέξλεζεο. Όινη νη ππάιιεινη θαη νη ιεηηνπξγνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα δηαρείξηζε, 

αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο. 

 

 Αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο. 

 

Θάζε νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πξφβιεςε πνπ παξέρεηαη ζε νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

εθζέζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη επιφγσο θαη πξαθηηθψο 

δπλαηφ, ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, ζε απνθάζεηο πνπ έρεη ήδε αλαθνηλψζεη ε Θπβέξλεζε, ζε 

άιιεο πξνβιέςεηο ή εθηηκήζεηο πνπ ζεσξνχληαη εχινγεο, θαζψο θαη λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε 

φια ηα ελδερφκελα θαη νη θίλδπλνη πνπ δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο 

επηπηψζεηο. 

 

 Αξρή ηεο δηαθάλεηαο. 
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Πχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, φινη νη ιεηηνπξγνί θαη νη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη 

πφξνπο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε, νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηφο ν απνηειεζκαηηθφο δεκφζηνο έιεγρνο 

ηεο άζθεζεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

 

 Αξρή ηεο εηδίθεπζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηεο εηδηθόηεηαο ησλ πηζηώζεσλ 

 

α. Ρα έζνδα θαη νη δαπάλεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε αλαιπηηθή θσδηθνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (αξρή ηεο εηδίθεπζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ). 

β. Νη πηζηψζεηο δελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθπιεξψζνπλ άιιε αλάγθε απφ 

απηήλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, εθηφο αλ ε αλαθαηαλνκή πηζηψζεσλ 

επηηξέπεηαη απφ ην λφκν 4270/14. 

Ππλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηειηθψο ςεθίζζεθε απφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα 

δελ ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ν νηθείνο δήκνο. 

(άξζξν 266 παξ.6 ηνπ Λ.3852/2010). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (αξζ.266 παξ.6 λ.3852/2010) αιιά θαη ζηε «ΓΗΑΓΔΗΑ» (παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Λ.3861/2010). Αλ δελ δηελεξγεζεί ε δεκνζίεπζε ζηε «ΓΗΑΓΔΗΑ» δελ εθηειείηαη 

ν πξνυπνινγηζκφο (άξζξν 4 ηνπ Λ.3861/2010), θαζψο νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Γήκσλ 

εκπίπηνπλ ζην αξζ.2 παξ.4 πεξ.6 λ.3861/2010 (θαη εηδηθφηεξα ε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο 

απηνχ ζην αξζ.3 παξ.4 λ.3861/2010). 

 

1.2. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΓΙΔΠΔΙ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 

 

Ζ θαηάξηηζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο : 

• Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Β.Γ. 17/05-15/06/1959 «Ξεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο 

θαη ινγηζηηθνχ  ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

• Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Λ.3463/2006 (ΓΘΘ). 

• Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63 πεξ.δ θαη ε,  72 παξ.1, 86  παξ.1-3  θαη 266 παξ.1,2,4,6 

θαη 7 ηνπ Λ. 3852/10 (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

• Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4172/13 (ΦΔΘ – 167 Α/23-7-2013) «Φνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Λ. 4046/2012, ηνπ Λ. 4093/2012 θαη ηνπ Λ. 

4127/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 189 ηνπ Λ.4555/18. 

• Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ρα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 7028/3−2−2004 (Β΄ 253) απφθαζε, πεξί θαζνξηζκνχ 

ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

ππ’ αξηζκ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 

47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), 26945/2015 (Β’ 1621), 

ηελ 23976/2016 (Β’ 2311), ηελ 25595/2017 (Β’ 2658), ηελ 38347/2018 (Β’ 3086), ηελ 

55905/2019 (Β’ 3054),46735/2020, 55040/2021 (Β’ 3291), 49039/2022 (B’ 3976) φκνηεο 

θαη ηζρχεη. 
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• Σελ ππ’ αξηζκ. 3438/9-12-2022  Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Νηθνλνκηθήο 

Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ επί ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2023.  

• Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 85261/14-12-2022 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Δπεμεξγαζίαο Νηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ  

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ( έιαβε αξηζκ. πξση. 30361/14-12-2022 

απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν : ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2023 

 

Πην παξφλ θεθάιαην παξαζέηνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ. αλαιχνληαο ηα 

θχξηα έζνδα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ (Θ.Α.Δ.) απηνχ. 

 

2.1.1. Γεληθέο αξρέο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ : 

 

Πηνπο πξνυπνινγηζκνχο εγγξάθνληαη κόλν λνκνζεηεκέλα έζνδα θαη ην ύςνο ηνπο 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία απόδνζεο θάζε εζόδνπ ιακβάλνληαο 

θπξίσο ππφςε ηα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 

εηδηθφηεξα ηα πνζά πνπ εηζπξάρζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ KYA 

πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ παξάιεηςε εγγξαθήο 

ζεζκνζεηεκέλσλ εζφδσλ απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο πνπ ππνρξεσηηθά 

επηβάιινληαη θαη εηζπξάηηνληαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζπληζηά αδξάλεηα είζπξαμεο 

εζφδσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηζρχεη. 

 

2.1.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023 (βάζεη 

ηεο Θ..Α. 49039/2022 (ΦΔΚ Β’ 3976/26-7-2022) ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Νηθνλνκηθψλ): 

 

1. Απαγόξεπζε ππεξεθηίκεζεο εζόδσλ 

 

Ζ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ ή ε εγγξαθή εζφδσλ πνπ δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ νδεγεί 

νπζηαζηηθά ζηελ θαηάξηηζε ειιεηκκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη απηφ απαγνξεχεηαη απφ ην 

λφκν. 

 

Πηνλ πξνυπνινγηζκφ εγγξάθνληαη έζνδα ηνπ Γήκνπ ηα νπνία αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Ζ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ειέγρεηαη απφ ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο (Γελ. Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010 

θαη ε παξαβίαζή ηεο νδεγεί ζηελ αλαπνκπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

 

2.  Γπλαηόηεηα εγγξαθήο δαλείσλ 

 

Νη Γήκνη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Λ.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

φκνηεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4111/2013 (Α΄ 18), κπνξνχλ λα ζπλνκνινγνχλ δάλεηα 

κε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ, απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ. Θαηά ζπλέπεηα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξεί λα εγγξαθνχλ έζνδα απφ δάλεηα γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ, (εμαηξνχληαη έζνδα απφ δάλεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπλνκνινγεζνχλ θαη’ εθαξκνγή 

άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο). 
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Ζ ιήςε δαλείνπ είλαη δπλαηή εθφζνλ ζπληξέρνπλ, ζσξεπηηθά, νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 264 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 43093/30-7-2010 (Β΄1153/30-7-2010) 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

 Καη’ εμαίξεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4325/2015 

(Α΄ 47) παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηζνζθειίζνπλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, λα ζπλνκνινγνχλ δάλεηα κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ρξεψλ ηνπο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πάζεο θχζεσο δαπάλεο, ρσξίο ηηο αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεηο.  

 

 

Κε ηελ παξ.Β.4.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ 49039/2021 νξίδεηαη φηη ε εγγξαθή εζφδνπ ζηνλ 

Ξ/ απφ ζπλνκνιφγεζε δαλείνπ ζα γίλεη αθφηνπ εθδνζεί ε εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε 

δαλεηνδφηεζε ηνπ θνξέα , θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ δαλεηνδνηνχκελνπ θνξέα, πεξί 

απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ, αληί ηεο ππνρξέσζεο  ζχλαςεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο φπσο 

ίζρπε κέρξη πξφηηλνο. 

 

3.  Καζνξηζκόο αλώηαηνπ ύςνπο πξνϋπνινγηζκνύ  Οκάδαο εζόδσλ Ι 

 

  
3.852.714,

91 
3.814.610,

97 
6.508.822,

72 
38.103,94 

6.543.241,
40 

ΚΑΔ πεξηγξαθή 
Δηζπξαρζέληα 

7νο 2022 
Δηζπξαρζέληα 

7νο 2021 
Δηζπξαρζέλη

α 2021 
Απόθιηζε 

Πξνππ/ζκόο 
2023 

01 

Ξξφζνδνη απφ 

αθίλεηε πεξηνχζηα 269.957,85 35.176,16 67.163,75 234.781,69 297.376,70 

02 
Ξξφζνδνη απφ θηλεηή 
πεξηνχζηα 39.801,98 49.070,86 75.816,22 -9.268,88 60.000,00 

03 

Δζνδα απφ 

αληαπνδνηηθά ηέιε 
θαη δηθαηψκαηα 1.006.032,31 1.146.503,03 2.315.483,91 

-
140.470,72 

2.905.854,7
0 

04 

Δζνδα απφ ινηπά 

ηέιε - δηθ θαη παξνρή 
ππεξ 1.111.679,08 1.165.728,15 2.129.354,43 -54.049,07 

1.533.400,0
0 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 234.762,33 242.361,29 500.897,83 -7.598,96 273.000,00 

07 Ινηπά ηαθηηθά έζνδα 5.033,18 4.235,63 83.084,91 797,55 84.510,00 

11 

Δζνδα απφ εθπνίεζε 

θηλ. αθίλ. πεξηνχζηαο 0,00 0,00 10.114,50 0,00 3.000,00 

14 
Γσξεέο-Θιεξνλνκηέο-
Θιεξνδνζίεο 0,00 0,00 851,00 0,00 0,00 

15 
Ξξνζαπμήζεηο - 
πξφζηηκα - παξάβνια 63.383,02 18.125,55 44.668,60 45.257,47 78.600,00 

16 Ινηπά έθηαθηα έζνδα 13.163,39 5.330,27 9.418,50 7.833,12 27.500,00 

21 Ραθηηθά έζνδα 1.089.288,69 1.132.506,86 1.241.810,36 -43.218,17 

1.219.000,0

0 

22 Έθηαθηα έζνδα 19.613,08 15.573,17 30.158,71 4.039,91 61.000,00 

 

Ρν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2023,  γηα 

ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο εζφδσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πνξεία εθηέιεζεο (εηζπξαρζέληα) 

ηνπ 2021, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφδνζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2022 θαη κέρξη 

ην θιείζηκν ηνπ κελφο πνπ πξνεγείηαη απφ ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2023, δειαδή γηα ηνλ Γήκν καο ηνλ κήλα Ηνχιην θαη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2021. Δάλ ε αλσηέξσ δηαθνξά είλαη ζεηηθή (δειαδή φηαλ ε εθηέιεζε ηνπ 

2022 έρεη απνδψζεη πνζφ πςειφηεξν ηνπ 2021, ηφηε ην αλψηαην πνζφ πνπ κπνξεί  λα 

εγγξαθεί ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ηδίσλ εζφδσλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2023 είλαη ην 
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άζξνηζκα ησλ εηζπξαρζέλησλ ηνπ έηνπο 2021  πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ηεο ζεηηθήο 

δηαθνξάο. Δάλ ε αλσηέξσ δηαθνξά είλαη αξλεηηθή, ηφηε ην αλψηαην πνζφ πνπ κπνξεί λα 

εγγξαθεί σο ζπλνιηθφ άζξνηζκα γηα ηελ νκάδα ηδίσλ εζφδσλ είλαη ηα εηζπξαρζέληα ηνπ έηνπο 

2021. 

 

Θαηά ζπλέπεηα απφ ηα αλσηέξσ, γηα ηνλ Γήκν καο πξνθχπηεη ζεηηθή δηαθνξά πνζνύ 

38.103,94 € θαη ην ζχλνιν ηεο νκάδαο ηδίσλ εζφδσλ κπνξεί λα δηακνξθσζεί ζην αλψηαην 

πνζφ ησλ  6.546.926,66 € γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2023. Υο απνηέιεζκα ησλ 

αλσηέξσ ην χςνο  ησλ ηδίσλ εζφδσλ γηα ην 2023 δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 

6.543.241,40 € ηεξψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ 49039/2022 (Β’ 3976) έρνληαο σο 

πεξηζψξην αχμεζεο πνζφ χςνπο 3.685,26 €.  

 

 

Γηεπθξίληζε: Κε Βάζε ηελ ππ’ αξηζκ.  3438/9-12-2022 Γλψκε ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, ν Γήκνο 

καο έρεη ππεξβεί ην αλψηαην φξην ηεο νκάδαο εζφδσλ Η θαηά 280.439,81 επξψ σο θάησζη: 

 

 
 

Υζηφζν, αλαθέξνπκε φηη ε ελ ιφγσ δηαθνξά δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθά δηφηη ν 

απνινγηζκφο εζφδσλ 12νπ 2021, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζχλνιν εηζπξαρζέλησλ ηεο νκάδαο 

εζφδσλ Η αλήιζε ζε πνζό ύςνπο 6.508.822,72€, όπσο αλαιύεηαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη είκαζηε εληφο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο νκάδαο εζφδσλ Η 

ηεξψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ 49039/2022. Ρν πνζφ χςνπο 6.263.301,59 € πνπ επηθαιείηαη 

ε Γλψκε ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, πξνέξρεηαη απφ ηα κεληαία ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαξηήζεθαλ ζηνλ Κόκβν ηνλ Γελάξε ηνπ 2022 θαη αθνξνχζαλ δεδνκέλα ηνπ 12νπ κήλα 

έηνπο 2021,  πξνηνύ νινθιεξσζεί ην θιείζηκν ηνπ ηακείνπ καο.  

 

4.  Καζνξηζκόο αλώηαηνπ ύςνπο εηζπξαρζέλησλ νκάδαο εζόδσλ 32 «εηζπξαθηέα 

ππόινηπα από βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα παξειζόληα έηε» θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο 

νκάδαο δαπαλώλ  85 «πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 

βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο» (Οκάδα ΙΙ) 

 

Πηελ νκάδα εζφδσλ ηνπ 32 «εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα 

παξειζφληα έηε» εγγξάθνληαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε 

θαη νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη βάζεη πξφβιεςεο κε δεδνκέλα ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα πνπ 

έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ην θιείζηκν ηνπ κελφο πνπ πξνεγείηαη απφ ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2023, γηα ηνλ Γήκν καο ηνλ κήλα Ηνχιην. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νκάδαο δαπαλψλ 85 «πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ 

ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Ξ.Ν.Δ. εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο» ιακβάλνληαη ππφςε  

ηα εηζπξαρζέληα ηεο νκάδαο 32 ηνπ έηνπο 2021, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφδνζε ησλ 

εηζπξάμεσλ ηεο νκάδαο 32, απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2022 θαη κέρξη ην θιείζηκν ηνπ κελφο πνπ 

πξνεγείηαη απφ ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2023 θαη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2021.  
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Δάλ ε αλσηέξσ δηαθνξά είλαη ζεηηθή (δειαδή φηαλ ε εθηέιεζε ηνπ 2022 έρεη απνδψζεη πνζφ 

πςειφηεξν ηνπ 2021, ηφηε ηα εηζπξαρζέληα ηεο νκάδαο 32 ππνινγίδνληαη κε βάζεη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ 2021 (εηζπξαρζέληα ηεο νκάδαο 32) πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ  ηεο ζεηηθήο 

δηαθνξάο.  Αλ απφ ην ζχλνιν ηεο νκάδαο 32 αθαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ εηζπξαρζέλησλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ αλσηέξσ κέζνδν πξνθχπηεη ην πφζν ηεο νκάδαο 85 «πξνβιέςεηο κε 

είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Ξ.Ν.Δ. εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο».  Δάλ ε αλσηέξσ δηαθνξά είλαη αξλεηηθή, ηφηε ην αλψηαην πνζφ εηζπξαρζέλησλ είλαη 

ίζν κε  ηα εηζπξαρζέληα ηνπ 2021 ηεο νκάδαο 32. 

 

Δπνκέλσο, βάζεη ησλ αλσηέξσ, ηα εηζπξαρζέληα ηεο νκάδαο 32 γηα ην έηνο 2021 αλέξρνληαη 

ζε 100.073,86 €, ην πνζφ ηεο ζεηηθήο δηαθνξάο κεηαμχ εηζπξαρζέλησλ νκάδαο 32 πεξηφδνπ 

Ηαλνπαξίνπ 2022 θαη κέρξη ην θιείζηκν ηνπ κελφο πνπ πξνεγείηαη απφ ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2023 (δειαδή κήλαο Ηνχιηνο) θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 

έηνπο 2021, αλέξρεηαη ζε  34.723,31 €, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ηα εηζπξαρζέληα ηεο 

νκάδαο 32  γηα ην έηνο 2023 ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ εηζπξαρζέλησλ ηνπ έηνπο 2021, 

πξνζαπμεκέλα κε ην πνζφ ηεο ζεηηθήο απφθιηζεο θαη αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 134.797,17 € 

σο θάησζη: 

 

ΚΑΔ πεξηγξαθή 
εηζπξαρζέληα 

2021 
εηζπξαρζέληα 

7νο 2022 
εηζπξαρζέληα 

7νο 2021 
απόθιηζε 

32 

Δηζπξαθηέα  
ππφινηπα 
βεβαησζέληα θαηά ηα 
παξειζφληα έηε 

100.073,86 99.974,45 65.251,14 34.723,31 

      

 

αλώηαην όξην 
νκάδαο εζόδσλ ΙΙ 

134.797,17 

    

Πηε ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα φπσο δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ 

31/7/2022 ην πνζφ πνπ ζα εγγξαθεί ζηνλ ΘΑΔ 32 σο εηζπξαθηέα ππφινηπα αλέξρεηαη ζε 

9.620.563,79 € σο θάησζη: 

 

  
9.620.563,79 

Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκνύ 

Πεξηγξαθή Π/Τ 2023  

06.00.3211.001 Ρέιε Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 1.263.138,02 

06.00.3215.001 Ρέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Ρ.Α.Ξ. 195.527,34 

06.00.3218.001 Ραθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ 
επηηεδεπκαηηψλ 2% & 5% 302.968,70 

06.00.3219.001 Έζνδα ΞΝΔ απφ Κηζζψκαηα  2.214.583,78 

06.00.3219.002 Έζνδα ΞΝΔ απφ Γεκνηηθφ Θνηκεηήξην 256.699,43 

06.00.3219.003 Έζνδα ΞΝΔ απφ Θνηλφρξεζηνπο Σψξνπο 1.133.530,31 

06.00.3219.004 Έζνδα ΞΝΔ (Γεκνηηθφο Φφξνο παξειζφλησλ 
εηψλ) 124.555,88 

06.00.3219.005 Έζνδα ΞΝΔ απφ ραξηφζεκα & ΝΓΑ 
ραξηνζήκνπ 48.425,88 

06.00.3219.006 Ινηπά έζνδα ΞΝΔ 1.124.467,08 

06.00.3221.001 Έθηαθηα γεληθά έζνδα 2.956.667,37 
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Υο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη φηη εγγξάθεηαη πίζησζε ζηνλ ΘΑΔ 32 πνζνχ 

9.620.563,79 € φπνπ αθαηξψληαο ηελ πξφβιεςε είζπξαμεο ζην έηνο 2023 πνζνχ 

134.797,17 €, ην πνζφ πνπ εγγξάθεηαη ζηελ νκάδα 8511 «πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 

εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Ξ.Ν.Δ. εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο» αλέξρεηαη 

ζε 9.485.766,62 €. 

 

Πηελ παξ. Β.3.2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηεο ΘΑ αλαθέξεηαη φηη «..σο πξνο ηελ ηζνζθέιηζε ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ιακβάλεηαη ππφςε 

κεηαμχ άιισλ, ε πξνζδνθία εηζπξάμεσλ απφ νθεηιέο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ παξειζφλησλ εηψλ 

(δει. 32-8511) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηζθαιεηψλ ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ απφ 

αληαπνδνηηθά ηέιε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλαινγηθά ν ηχπνο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα ΘΑ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθαιεηψλ (ΘΑΔ 8511)». 

 

Δπνκέλσο ν ΘΑΔ 8511 «Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο» δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

ΚΑΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Π/Τ 2023 

00.8511 Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 8.092.883,19 

20.8511 Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 1.153.385,85 

45.8511.002 Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 239.497,58 

 

Γηεπθξίληζε: Κε Βάζε ηελ ππ’ αξηζκ.  3438/9-12-2022 Γλψκε ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, ν Γήκνο 

καο έρεη ππεξβεί ην αλψηαην φξην ηεο νκάδαο εζφδσλ ΗΗ θαηά 1.347,92 επξψ σο θάησζη: 

 

 
 

Υζηφζν, αλαθέξνπκε φηη ε ελ ιφγσ δηαθνξά δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθά δηφηη ν 

απνινγηζκφο εζφδσλ 12νπ 2021, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζχλνιν εηζπξαρζέλησλ ηεο νκάδαο 

εζφδσλ Η αλήιζε ζε πνζό ύςνπο 100.073,86 €, όπσο αλαιύεηαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη είκαζηε εληφο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο νκάδαο εζφδσλ 

ΗΗ ηεξψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ 49039/2022. Ρν πνζφ χςνπο 133.449,25 € πνπ επηθαιείηαη 

ε Γλψκε ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, πξνέξρεηαη απφ ηα κεληαία ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαξηήζεθαλ ζηνλ Κόκβν ηνλ Γελάξε ηνπ 2022 θαη αθνξνχζαλ δεδνκέλα ηνπ 12νπ κήλα 

έηνπο 2021,  πξνηνύ νινθιεξσζεί ην θιείζηκν ηνπ ηακείνπ καο. 

 

5. Έζνδα από ηέιε δηαθήκηζεο θαη ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 

Γηα ηα έζνδα πνπ αθνξνχλ απφδνζε ζηνπο Γήκνπο γηα ηέιε δηαθήκηζεο (ΘΑΔ 0715) θαη ηέινο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ( ΘΑΔ 0441), εγγξάθνληαη ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηηο απνδφζεηο έηνπο 

2021. 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθεηαη πίζησζε γηα ηέιε δηαθήκηζεο 73.510,00 € θαη γηα ηέινο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 61.470,00 €. 

 

6.  Έζνδα από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειήο Πόξνπο (Κ.Α.Π.) ΚΑ (0611) 

 

Ζ πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηα  έζνδα απφ ηνπο Θεληξηθνχο 

Απηνηειείο Ξφξνπο (Θ.Α. 0611), είλαη ίζε κε ην πνζφ πνπ  απνδφζεθε  ζηνλ δήκν θαηά ηελ α’ 

ηαθηηθή θαηαλνκή έηνπο 2022,  πνιιαπιαζηαδφκελν επί 13. 

 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθεηαη πίζησζε 4.469.423,14 €. 

 

 

7. Έζνδα γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ ΚΑ (4311) 

 

Ζ πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  θαη αθνξά έζνδα  γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ, (ΘΑΔ 4311),  έρεη 

ππνινγηζζεί ζην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν ηεο πξψηεο ηαθηηθήο 

θαηαλνκήο πνπ απνδόζεθε ζην δήκν ην έηνο 2022 επί ηέζζεξα. Ζ δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηνπο ΘΑΞ γηα ιεηηνπξγηθά ησλ ζρνιείσλ έηνπο 2023 ζα εηζαρζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 

 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθεηαη πίζησζε 326.240,00 €. 

 

Αληίζηνηρα εγγξάθεηαη ηζφπνζε πίζησζε χςνπο 326.240,00 € ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ 

θαηαλνκή ηεο αλσηέξσ επηρνξήγεζεο ζηνλ ΘΑΔ 00.6711.0001. 

 

8. Έζνδα από ΚΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ (πξώελ .Α.Σ.Α.) ΚΑ (0612) 

 

Ζ πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη γηα ηηο  επελδπηηθέο δαπάλεο δήκσλ (πξψελ ΠΑΡΑ) ππνινγίζηεθε 

ζην πνζφ ηεο α’ κεληαίαο θαηαλνκήο έηνπο 2022, πνπ απνδφζεθε ζηνλ δήκν, 

πνιιαπιαζηαδφκελν επί 4. Ζ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη γηα επελδπηηθέο δαπάλεο δήκσλ  έηνπο 

2023 ζα εηζαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 

 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθεηαη πίζησζε 306.840,00 €. 

 

Νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνπο ΘΑΞ επελδπηηθψλ δαπαλψλ έηνπο 

2023 είλαη νη εμήο: 

 

  
306.840,00 

 Κσδηθόο 
Αξηζκόο 

Πεξηγξαθή 
Π/Τ 2023 

Παξαηεξήζεηο 

02.15.7135.005 

Ξξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε 
ζθέπαζηξνπ αζιεηηθνχ 
ρψξνπ ζηελ νδφ 
Γσδεθαλήζνπ 

150.000,00 

Ππλνιηθή δαπάλε χςνπο 
273.712,00 επξψ. Ρν ππνινηπν 
πνζφ χςνπο 123.712,00 επξψ 
ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο 
πφξνπο 

02.15.7322.001 
Θαηαζθεπή πεξίθξαμεο 
ηχπνπ "ASCO" παηδηθήο 
ραξάο νδνχ Κηανχιε 

11.640,00 

Ππλνιηθή δαπάλε χςνπο 
13.000 επξψ. Ρν ππνινηπν 
πνζφ χςνπο 1.360,00 επξψ ζα 
θαιπθζεί απφ ΞΝΔ ΠΑΡΑ (ΘΑΔ 
5122.003) 
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02.30.7323.003 

Θαηαζθεπή ηζφπεδνπ 
θφκβνπ έκπξνζζελ 
ηεξνχ λανχ Θνζκά 
Αηησινχ 

50.000,00 

  

02.30.7324.004 

Βειηίσζε θαη άξζε 
επηθηλδπλφηεηαο νδηθνχ 
δηθηχνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο 
Σαιθεδφλαο 

30.000,00 

  

02.30.7326.012 

Θαηαζθεπή ζηεζαίνπ 
αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή 
αζθάιεηα νδνχ 
Ξεξηζζνχ 

28.000,00 

  

02.30.7411.005 
Δθπφλεζε  κειεηψλ 
λένπ θηηξίνπ πξψελ 
ΘΔΛΡΑΟΝ 

37.200,00 

  

 

9. Έζνδα γηα θάιπςε δαπαλώλ επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, 

θαζώο θαη αληηζηαζκηζηηθώλ νθεηιώλ  (0615) 

 

Νη πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ Ξ/, γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ επηζθεπψλ θαη 

ζπληεξήζεσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, θαζψο θαη αληηζηαζκηζηηθψλ νθεηιψλ (Θ.Α. Δζφδνπ 0615), 

έρνπλ ππνινγηζζεί ζην χςνο ησλ πνζψλ πνπ απνδόζεθαλ θαηά ην έηνο 2021. Ζ δηαθνξά 

πνπ ζα πξνθχςεη γηα επελδπηηθέο δαπάλεο δήκσλ  έηνπο 2023 ζα εηζαρζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 

 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθεηαη πίζησζε 98.900,00 €. 

 

Ρα έξγα πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ ΠΑΡΑ ζρνιείσλ έηνπο 2023 είλαη ην 

εμήο: 

 

  
98.000,00 

 
ΚΑΔ Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

02.15.7331.001 
Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ 
ζρνιείσλ 

74.400,00 
 

02.15.7331.014 
Αλαθαηαζθεπή ζπξψλ 
ζρνιηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ 

23.600,00 

Ππλνιηθή δαπάλε χςνπο 
35.748,53 επξψ. Ρν ππνινηπν 
ζα θαιπθζεί απφ ΞΝΔ ΠΑΡΑ 
ζρνιείσλ (ΘΑΔ 5122.003) 

 

10. Έζνδα  γηα ππξνπξνζηαζία 

 

Νη πηζηψζεηο πνπ εγγξάθεθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  γηα  θάιπςε δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ 

ππξνπξνζηαζία (ΘΑ 0614), ππνινγίζηεθαλ ζην χςνο ησλ πνζψλ πνπ απνδόζεθαλ ην έηνο 

2022. 

 Ζ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ έηνπο 2023 ζα εηζαρζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 

 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθεηαη πίζησζε 36.400,00 € θαη ζα θαιχςεη ηηο θάησζη  δαπάλεο: 

 

 

  
48.100,00 
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Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκνύ 

Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

02.35.6041.003 Απνδνρέο εθηάθησλ (ΡΔΡΟΑΚΖΛΑ) 35.000,00 Ρν ππφινηπν πνζφ 
ζα πιεξσζεί απφ 
ηδίνπο πφξνπο 02.35.6054.003 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππεξ ΗΘΑ 
(ΡΔΡΟΑΚΖΛΑ) 

13.100,00 

 

11. Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ 

θαζαξηόηεηαο ΙΓΟΥ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

Ζ πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο 

κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο 

(KAE 0621) ππνινγίζηεθε ζην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ απνδόζεθε ζηνλ δήκν γηα ην 

δηδαθηηθό έηνο 2021-2022. Ζ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο ΗΓΝΣ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο έηνπο 2023 ζα εηζαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 

 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθεηαη πίζησζε 316.590,00 €, νη νπνία ζα θαιχςεη ηηο θάησζη 

δαπάλεο: 

 

  
359.000,00 

 Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκνύ 

Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

02.15.6041.001 
Ραθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ 
ππαιιήισλ-Πρνιηθέο Θαζαξίζηξηεο 
(ΗΓΝΣ) 

284.000,00 
Ρν ππφινηπν πνζφ 
ζα πιεξσζεί απφ 
ηδίνπο πφξνπο 

02.15.6054.002 
Δηζθνξά ππέξ ηνπ ΗΘΑ πξνζσπηθνχ 
θαζαξηφηεηαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
(Η.Γ.Ν.Σ.) 

75.000,00 

12. Δγγξαθή πνζνύ ρξεκαηνδόηεζεο θαη δαπάλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό από 

επελδπηηθά δάλεηα ηνπ άξζξ. 69 ηνπ λ. 4509/2017 (ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ) θαη 

ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι. 

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο πεξ. Γ ηεο ΘΑ 38347/18 νξίδεηαη φηη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην πξφγξακκα ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ θαη ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ 

Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ρνξήγεζε δαλείνπ ζηνλ θνξέα, ζα πξέπεη λα 

εγγξαθεί ζηνλ ΚΑΔ 3123 «Αλαπηπμηαθά - Δπελδπηηθά δάλεηα από εηδηθά πξνγξάκκαηα 

[Πξόγξακκα «Αληώλεο Σξίηζεο» (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4635/2019, Α΄ 

167, ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ ηεο ππ’ αξ. 22766/09-04-2020 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε) - 

Πξόγξακκα Φηιόδεκνο Ι (άξζξν 69 ηνπ λ. 4509/2017)]» ην εγθεθξηκέλν πνζφ 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλακέλεηαη λα εθηακηεπηεί εληφο ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ εθηηκψκελε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, - ζε ΘΑΔ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δαπαλψλ Ξ.Γ.Δ. (ππεξεζίεο 60 - 69), νη 

πηζηψζεηο ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο. Θαηφπηλ 

ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, αλακνξθψλεηαη εθφζνλ απαηηείηαη ην πνζφ πνπ είρε 

εγγξαθεί ζηνλ ΘΑΔ 3123 θαη πξαγκαηνπνηείηαη εγγξαθή ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ζηνλ ΚΑΔ 

1315 «Δπηρνξεγήζεηο από εηδηθά πξνγξάκκαηα [Πξόγξακκα «Αληώλεο Σξίηζεο» 

(παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4635/2019, Α΄ 167, ππ’ αξ. 22766/09-04-2020 

θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε) - Πξόγξακκα Φηιόδεκνο Ι (άξζξν 69 ηνπ λ. 

4509/2017)]» ίζε κε ην πνζφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ 

(ηφθνπο+ρξεσιχζηα), φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ελ ιφγσ δαλεηαθή ζχκβαζε. 

 

Αληίζηνηρα, ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ πξαγκαηνπνηνχληαη εγγξαθέο ζηνπο ΘΑΔ 6521 «Ρφθνη 

δαλείσλ εζσηεξηθνχ»  θαη 6526 «Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ» θαη ζε ππεξεζίεο 
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ρξεκαηνδνηνχκελσλ δαπαλψλ Ξ.Γ.Δ. (ππεξεζίεο 60 - 69), θαζψο νη ΘΑΔ ησλ δαλείσλ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη πιένλ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο. 

 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθνληαη νη θάησζη πηζηψζεηο: 

 

  
3.770.860,80 

 Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκνύ 

Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

06.00.3123.001 

Σξεκαηνδφηεζε γηα "Ππληήξεζε 
δεκνηηθψλ αλνηρηψλ αζιεηηθψλ 
ρψξσλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο -Λέαο 
Σαιθεδφλαο" ΑΓΑ:9ΚΗΛ46ΚΡΙ6-ΠΡ9 

379.573,53 

Ηζνζθειίδεη κε ηνλ ΘΑΔ 
εμφδσλ  61.7331.002 
(πνζφ 346.555,80€) & ΘΑΔ 
εμφδσλ  61.7135.001 πνζφ 
33.017,73€ 

06.00.3123.002 

Σξεκαηνδφηεζε γηα Ξξνψζεζε ηεο 
ειεθηξνθίλεζεο ζηνλ Γήκν Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο» 
ζηνλ Άμνλα «Ξεξηβάιινλ», ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο «ΑΛΡΥΛΖΠ 
ΡΟΗΡΠΖΠ». (ΑΓΑ:ΥΓ6146ΚΡΙ6-ΞΓΒ) 

2.427.382,67 

Ηζνζθειίδεη κε ηνπο ΘΑΔ 
62.7135.002 & 
64.6142.008 

06.00.3123.003 
Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε ζην Γήκν 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο -  Λέαο 
Σαιθεδφλαο 

963.904,60 

Ηζνζθειίδεη κε ηνλ ΘΑΔ  
64.7413.002 πνζφ 
256.072,60€ & 
64.7323.002 πνζφ 
678.072,00€ & 
64.6142.010 πνζφ 23.560 
(ζεκεηψλεηαη φηη ην πνζφ 
χςνπο 6.200 αθνξά ηε 
δαπάλε γηα ζχληαμε θαη 
πξνεηνηκαζία θαθέινπ ε 
νπνία έρεη εθηειεζηεί θαη 
ην ζρεηηθφ πνζφ ζα 
κεηαθεξζεί ζηα ηαθηηθά) 

 

13. Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο 

Γηα ηνλ Γήκν καο εγγξάθνληαη νη θάησζη επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηζνζθειίδνπλ κε 

ηηο θάησζη δαπάλεο:  

 

 
ύλνιν 15.367.499,05 

 ΚΑΔ  Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

06.00.1212.008 
Δπηρνξήγεζε απν ΔΠΞΑ Αλάπηπμε 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 

224.180,00 
Θα θαιχςεη δαπάλεο 
πνπ έρνπλ εγγξαθεί 
ζηελ ππεξεζία 60 

06.00.1212.010 
Δζνδα γηα ην πξφγξακκα "Θέληξν 
Θνηλφηεηαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο 
Σαιθεδφλνο" 

110.000,00 
Θα θαιχςεη δαπάλεο 
πνπ έρνπλ εγγξαθεί 
ζηελ ππεξεζία 60 

06.00.1212.011 

Δζνδα γηα ην πξφγξακκα "Γνκή Πίηηζεο 
θαη Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ Γήκνπ 
Φηιαδέιθεηαο - Σαιθεδφλνο" [Ξξάμε 
έληαμεο ΑΓΑ ΥΙΦΗ7Ι7-7ΦΛ] 

80.000,00 
Θα θαιχςεη δαπάλεο 
πνπ έρνπλ εγγξαθεί 
ζηελ ππεξεζία 60 

06.00.1219.008 
Δπηρνξήγεζε απφ Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ γηα ηα πξνγξάκκαηα καδηθνχ 
αζιεηηζκνχ 

25.000,00 
Θα θαιχςεη κέξνο ηνπ 
ΘΑΔ 15.6041.002 

06.00.1321.009 
Έζνδν γηα "Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο 

360.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 60.7336.001 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



ΑΓΑ:67Γ7Ι7-Λ4Κ" 

06.00.1321.010 

Δπηρνξήγεζε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο 
γηα "Θαηαζθεπή ρψξνπ αζινπαηδηψλ ζηελ 
πεξηνρή Ξέηαιν Λεζίδαο Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο " 

750.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 15.7326.004 

06.00.1321.011 
Δπηρνξήγεζε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο 
γηα "Θαηαζθεπή δεκνηηθνχ θηηξίνπ ΘΑΞΖ" 

2.900.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 30.7321.001 

06.00.1322.001 
Έζνδν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θιεηζηνχ 
γπκλαζηεξίνπ "Ησληθφο" (Φηιφδεκνο ΗΗ) 

523.278,98 
Ηζνζθειίδεη κε ΘΑΔ 
εμφδσλ 61.7311.002 

06.00.1322.002 

Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ γηα "Θαηαζθεπή ξακπψλ 
θαη ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξφζβαζε θαη 
ηελ εμππεξέηεζε ΑΚΔΑ ζε ζρνιηθέο 
κνλάδεο" ΑΓΑ:ΤΓΤ46ΚΡΙ6-ΥΝΝ 

64.889,05 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 64.7336.002 

06.00.1322.004 

Γξάζεηο γηα ηελ Νινθιεξσκέλε 
Ξαξέκβαζε Γηαρείξηζε Πηεξεψλ 
Απνβιήησλ (59509/4-6-18 απφθαζε 
αλπι. πνπξγνχ Νηθνλνκίαο) 

3.723.668,13 

02.62.6142.001 & 
02.62.6279.001 & 
02.62.6431.001 & 
02.62.7122.001 & 
02.62.7131.001 & 
02.62.7131.002 & 
02.62.7135.001 & 
02.62.7326.001 

06.00.1322.007 

Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ γηα "Δθπφλεζε κειεηψλ 
θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο" ΑΓΑ:62Γ046ΚΡΙ6-ΛΝΤ 

173.600,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 64.7336.006 & 
64.7413.001 

06.00.1322.011 
Δπηρνξήγεζε γηα έξγα αληηζνξπβηθήο 
πξνζηαζίαο ζηε Λ. Φηιαδέιθεηα - Λ. 
Σαιθεδφλα 

1.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ εμφδσλ 
64.7323.001 

    
    
    
    
    
    

ΚΑΔ  Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

06.00.1322.012 

Δπηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ Λνκηθψλ 
Ξξνζψπσλ απηψλ γηα πξνζαξκνγή 
ιεηηνπξγνχλησλ βξεθηθψλ, παηδηθψλ, 
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζην Γήκν Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο 

6.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ  
ΘΑΔ εμφδσλ 
15.7311.004 

06.00.1322.013 

Δπηρνξήγεζε απφ ην Ξξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ γηα α) Ρήλ ηνπηθή 
αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο β) Θνηλσληθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο ησλ Γήκσλ) σο 
Αξζξ.3. Απνθ.4748/20.2.18 . 

159.800,00 
ΘΑΔ 64.7336.002 & 
ΘΑΔ  60.7336.001 

06.00.1322.014 
Δπηρνξήγεζε απφ ην Ξξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ γηα πξνκήζεηα 
αλαξξνθεηηθψλ ζαξψζξσλ 

223.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 62.7131.003 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



06.00.1322.015 

Δπηρνξήγεζε απφ ην Ξξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ «Θαηαζθεπή θαη 
ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ηε 
δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ 
ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο θαη 
δεκνηηθέο) ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – 
Λ. Σαιθεδφλαο 

45.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 64.7135.001 

06.00.1322.016 

Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ γηα ηελ πξάμε "Αζηηθή 
αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 
επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνχ θέληξνπ 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο" 
ΑΓΑ:6Μ7Σ46ΚΡΙ6-Η68 

1.222.564,22 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 64.7326.001 

06.00.1322.017 

Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ γηα ηελ Ξξνκήζεηα 
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ , 
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνχ 
εμνπιηζκνχ  (ΑΓΑ: 6ΤΝΗ46ΚΡΙ6-ΤΒΤ) 

150.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 62.7131.004 

06.00.1322.018 

Δπηρνξήγεζε απν ην πξφγξακκα 
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ γηα ηελ πξνκήζεηα 
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ 
απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ 
θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ  (ΑΓΑ: 
ΤΓΙΤ46ΚΡΙ6-06) 

150.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ΘΑΔ 
62.7131.005 

06.00.1324.001 

Σξεκαηνδφηεζε ππέξ ηνπ Γήκνπ Λ. 
Φηι/θεηαο - Λ. Σαιθεδφλαο απφ ην 
ππνπξγείν ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ  
ηνπ Ρακείνπ Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθφηεηαο Διιάδα 2.0 γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ έξγνπ " 
Δθζπγρξνληζκφο ησλ ΘΔΞ" 

99.441,25 

Ηζνζθειίδεη κε ηνπο 
ΘΑΔ 10.7135.008 & 
15.7134.012 & 
15.7134.013 & 
15.7134.014 & 
15.7134.015 & 
15.7321.002 

06.00.1326.016 
Δπηρ/ζε γηα ηελ "Γεκηνπξγία θέληξνπ 
πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο ζηνλ Γήκν 
Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδφλαο" 

200.000,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 30.7311.004 

06.00.1328.001 

Σξεκαηνδφηεζε γηα "Ξξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ γηα ηηο Θνηλσληθέο Γνκέο ηνπ 
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο 
Σαιθεδφλαο" ΑΓΑ:ΤΕΚΞ7Ι7-ΑΘ4 

53.786,72 
Ηζνζθειίδεη κε ηνπο 
ΘΑΔ 60.7134.001 & 
60.7135.004 

06.00.1328.016 

Δπηρνξήγεζε γηα ηελ «Αλάδεημε θαη 
Αμηνπνίεζε πξψελ Πηξαηησηηθνχ 
Δξγνζηαζίνπ ζηελ Γ.Δ. Λέαο Σαιθεδφλαο» 
(ΑΓΑ:ΥΔ5Ξ465ΣΗ8-ΦΗΡ) 

2.069.625,40 

Ηζνζθειίδεη κε ηνπο 
ΘΑΔ 61.6117.001 & 
61.7311.001 & 
61.7411.001 
(104.625,40) 

    
    
    

ΚΑΔ  Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

06.00.1328.018 

Έληαμε ηεο πξάμεο Βηψζηκε 
κηθξνθηλεηηθφηεηα κέζσ ζπζηήκαηνο 
θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ ζε Γήκνπο ηεο 
Σψξαο (Γήκνη Κεηξνπνιηηηθψλ Θέληξσλ) 
κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5161697 ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 'πνδνκέο 
Κεηαθνξψλ, Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 
Αλάπηπμε 2014-2020' ( 

317.800,36 
Ηζνζθειίδεη κε ηνπο 
ΘΑΔ 60.6142.001 & 
60.7135.005 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



06.00.1329.003 
Έζνδν απφ ην πξάζηλν ηακείν γηα ηελ 
"Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Θ.Σ 
Ρνπξαιί-πι.Αγ.Καξίλαο)" 

183.306,94 
Θα θαιχςεη κέξνο ηνπ 
ΘΑΔ 30.7322.004 

06.00.1329.012 

Έζνδν απφ ην πξάζηλν ηακείν γηα 
"πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο 
παίδσλ θαη ρψξσλ άζιεζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ" 

188.445,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 15.7135.037 

06.00.1329.014 

Δπηρνξήγεζε απφ ην πξάζηλν Ρακείν γηα 
ηελ πξάμε "Αλάπιαζε δηθηχνπ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο" 

415.558,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 30.7326.013 

06.00.1329.015 

Έζνδν γηα ηελ Άξζε θαη επαλεπηβνιή 
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο θεξφκελεο 
ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Θ.Σ. 1 θαη 
Θ.Σ. 2 ηεο πεξηνρήο Κπξηηάληα θαη επί ηεο 
νδνχ Ξαηξηάξρνπ Θσλζηαληίλνπ πνπ είλα 
ραξαθηεξηζκέλα σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο 
ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

848.355,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 30.7111.006 

06.00.1329.016 

Δπηρνξήγεζε απφ ην Ξξάζηλν Ρακείν γηα 
ηελ εθπφλεζε Πρεδίνπ Αζηηθήο 
Ξξνζβαζηκφηεηαο (Π.Α.Ξ.) ζηνλ Γήκν 
Φηιαδέιθεηαο Σαιθεδφλαο 

49.600,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 30.7413.005 

06.00.1329.017 

Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ γηα ηελ 
Δμαζθάιηζε Θνηλφρξεζησλ θαη 
Θνηλσθειψλ ρψξσλ - (Δ.Π.Δ.Θ.Θ.) Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο 

49.600,00 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 30.7413.006 

 

14. Έζνδα από Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 

 

Ρν χςνο ησλ ηειψλ  θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαζνξίζηεθε κε γλψκνλα ην θφζηνο 

παξνρήο ηεο αληαπνδνηηθήο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην χςνο ησλ εζφδσλ πνπ αλακέλεηαη 

λα εηζπξαρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο 2023 ψζηε λα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά ην ζχλνιν ησλ 

δαπαλψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 

 

Ιζνζθειηζκόο αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2023 

 

ΔΟΓΑ 
 

ΚΑΔ Π/Τ 2023 

0311 2.879.354,70 € 

0313.002 13.500,00 € 

0313.003 3.000,00 € 

2111.001 850.000,00 € 

2111.002 23.000,00 € 

5113 (2022) 1.263.138,02 € 

 ύλνιν  5.031.992,72 € 

 

 

 

ΔΞΟΓΑ 

 

ΚΑΔ Π/Τ 2023 

Ιεηηνπξγηθέο Γ. (20.6) 4.009.511,24 € 

Δπελδχζεηο (20.7) 601.000,00 € 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



Αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο ΞΝΔ πνπ 
ζα πιεξσζνχλ ην 2023 (20.81) 

146.107,24 € 

Ξξφβιεςε κε είζπξαμεο (20.8511) 1.153.385,85 € 

Ινηπέο ππεξεζίεο 0,00 € 

ύλνιν 5.910.004,33 € 

 

Ζ αλσηέξσ απφθιηζε, ζα θαιπθζεί απφ αλεηδίθεπηα έζνδα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΘΑΔ 

0611, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ.4915/22, ην νπνίν πξνέβιεπε φηη 

«Πε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο θάιπςεο ιεηηνπξγηθψλ ή επελδπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 

2022, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ δήκνπ δχλαηαη λα ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ή λα εηζεγείηαη ηελ αλακφξθσζε απηνχ, κε κεηαθνξά πάζεο θχζεσο αλεηδίθεπησλ 

πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ ηεο παξ. 1, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ζ απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ε ζρεηηθή 

απφθαζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, φπνπ απαηηείηαη, απνηεινχλ δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ή αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.» Πεκεηψλεηαη φηη ζην άξζξν 165 λ. 4964/22, ΦΔΘ-150 Α/30-7-22, 

νξίδεηαη φηη : “Νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4915/2022 (Α' 63) θαη ην ηξηαθνζηφ 

άξζξν ηνπ λ. 4917/2022 (Α' 67), πεξί πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Ρ.Α., ηζρύνπλ θαη γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηηο αλακνξθώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2023.  

 

15. Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ / 

Πξνβιέςεηο – Λνηπέο απνδόζεηο (ΚΑΔ 41-82) 

 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ παξαηίζεηαη πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ηζφηεηα κεηαμχ 

εηζπξάμεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ (ΘΑΔ 41) θαη απνδφζεσλ ζην Γεκφζην (ΘΑΔ 82) 

 

Κσδηθόο 
Δζόδνπ 

Πεξηγξαθή 
Πνζά Π/Τ 

2023 
Κσδηθόο 
Δμόδνπ 

Πεξηγξαθή 
Πνζά Π/Τ 

2023 

41 

Δηζπξάμεηο 
ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ 

3.680.000,00 

00.82 Ινηπέο απνδφζεηο 3.798.983,30 

10.8231.0001 

Δηζθνξέο 
πξνζσπηθνχ 

πξαγξάκκαηνο 
Θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο ΝΑΔΓ 

-45.450,00 

00.8251 
Ξάγηα 

πξνθαηαβνιή 
-18.000,00 

00.826 
Ινηπέο 

επηζηξνθέο - 
παξαθξαηήζεηο 

-55.533,30 

ύλνια ΚΑΔ 41 3.680.000,00 ύλνια ΚΑΔ 82 3.680.000,00 

 

 

 

16. Υξεκαηηθό Τπόινηπν 

 

Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηνπ έηνπο 

2022 πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ ρξήζε 2023, πξνθχπηεη σο δηαθνξά ηεο εθηίκεζεο εηζπξαρζέλησλ 

έσο 31/12/2022, θαη ηεο εθηίκεζεο πιεξσζέλησλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Νη εηζπξάμεηο εζφδσλ γηα 

ην έηνο 2022 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 23.375.908,55 € κε ηελ αληίζηνηρε 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



εθηίκεζε πιεξσκψλ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 17.671.226,27 €. Ζ δηαθνξά ησλ δχν 

απηψλ πνζψλ, δειαδή πνζφ 5.704.682,28 €, είλαη ην θαη΄ εθηίκεζε ρξεκαηηθφ ππφινηπν 

πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2023.  

 

Αλαιπηηθά νη εγγξαθέο ζηνπο ΘΑΔ 51 ηνπ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

  
5.704.682,28 

 Κσδηθόο 
Λνγαξηαζκνύ 

Πεξηγξαθή Π/Τ 2023  Παξαηεξήζεηο 

06.00.5111.001 
Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε 
ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ 

513.015,91 
ΘΑΔ 81 (-) 20.81 (-
) 60-69.81 

06.00.5113.004 
Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
πξνλνηαθά επηδφκαηα 

22.722,18 
 

06.00.5119.001 
Σξεκαηηθφ ππφινηπν απφ ηαθηηθά έζνδα 
γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλψλ ηνπ 
Γήκνπ 

2.993.977,55  Ραθηηθά έζνδα 

06.00.5121.001 

Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο 
ρξήζεο απφ έθηαθηα έζνδα γηα ηελ 
θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ 
εηψλ  

249.456,54 
Ηζνζθειίδεη κε ηνλ 
ΘΑΔ 60-69.81 

06.00.5122.002 

Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
έθηαθηα έζνδα (εθηφο ΞΓΔ) γηα 
πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα 
επελδπηηθέο δαπάλεο (επηζηξνθή 
δαλείσλ) 

59.182,98 02.00.8269.002 

06.00.5122.003 

Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
έθηαθηα έζνδα (εθηφο ΞΓΔ) γηα 
πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα 
επελδπηηθέο δαπάλεο 

1.350.281,42   

06.00.5123.002 
Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε 
εηδηθεπκέλσλ δαπαλψλ ηνπ λ.103/75 

12.570,14   

06.00.5123.003 
Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε 
εηδηθεπκέλσλ δαπαλψλ (εηδηθεπκέλα) 

179.645,41   

06.00.5124.005 
Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
(ΞΓΔ & ΔΠΞΑ) 

124.636,43   

06.00.5129.001 
Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη 
δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ 

199.193,72 
 Έθηαθηα 
αλεηδηθεπηα έζνδα 

 

Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ 49039/2022 θάζε ΘΑΔ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ εθηφο ησλ 5119 

θαη 5129 πξέπεη λα αληηζηνηρίδεηαη κε ηζφπνζεο εγγξαθέο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ. Γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ παξαηίζεληαη πίλαθεο φπνπ αληηζηνηρίδνληαη νη εγγξαθέο ησλ ΘΑΔ 51 

κε εγγεγξακκέλεο δαπάλεο. 

 

 

 

17. Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ ΠΟΔ 

 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη πηζηψζεηο πνπ εγγξάθεθαλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2023 ζηνλ Θ.Α.Δ. 81 ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΞΝΔ  ππνινγίζηεθαλ 

ζην πνζφ ησλ 908.579,69 €. 

 

  
908.579,69 

 ΚΑΔ  Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

02.00.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 14.034,37   

02.00.8112.001 Ακνηβέο θαη έμνδα αηξεηψλ 
αξρφλησλ θαη ηξίησλ  15.629,72   

02.00.8113.001 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  12.546,54   

02.00.8115.001 Γηάθνξα έμνδα 4.270,08   

02.00.8117.001 Ινηπέο  δαπάλεο 79.119,59   

02.10.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 5.504,53   

02.10.8113.001 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  9.802,64 

  

02.10.8114.001 Φφξνη -Ρέιε 209,61   

02.10.8115.001 Γηάθνξα έμνδα 11.965,50   

02.10.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 13.443,14   

02.15.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 6.389,16   

02.15.8113.001 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  59.247,75   

02.15.8114.001 Νθεηιέο απφ Φφξνπο-Ρέιε 163,00   

02.15.8115.001 Νθεηιέο απφ Γηάθνξα έμνδα 66.246,34   

02.15.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 5.474,49   

02.20.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 31.578,31 

Θα θαιπθζνχλ απφ 
αληαπνδνηηθά 

έζνδα 
θαζαξηφηεηαο 

02.20.8113.001 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  61.093,48 

02.20.8114.001 Φφξνη -Ρέιε 3.515,77 

02.20.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 12.994,41 

02.20.8121.001 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ 
θαη πξνκήζεηεο παγίσλ  36.925,27 

02.25.8122.001 Νθεηιέο απφ ππνρξεψζεηο 
δηαθφξσλ έξγσλ 23.066,34   

02.30.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 5.418,08   

02.30.8113.001 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  12.577,32   

02.30.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 14.331,18   

02.30.8121.001 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ 
θαη πξνκήζεηεο παγίσλ  4.774,00   

02.30.8123.001 Κειέηεο  έξεπλεο πεηξακαηηθέο 
εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο  47.120,00   

02.35.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 9.270,72   

02.35.8113.001 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  23.912,22   

02.35.8115.001 Νθεηιέο απφ Γηάθνξα έμνδα 6.448,00   

02.35.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 6.644,70   

02.35.8121.001  Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ 
θαη πξνκήζεηεο παγίσλ  25.919,72   
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ΚΑΔ  Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 Παξαηεξήζεηο 

02.45.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.365,01 
 

02.45.8114.001 Φφξνη -Ρέιε 62,00 
 

02.45.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 4.478,25 
 

02.45.8121.001 
Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ 
θαη πξνκήζεηεο παγίσλ  

394,32 
 

02.50.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.376,67 
 

02.50.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 254,00 
 

02.60.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.316,07 

Θα θαιπθζνχλ απφ 
ηνλ ΘΑΔ 5121 

02.60.8113.001 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  

615,00 

02.60.8116.001 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 1.171,80 

02.62.8113.001 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ ΞΝΔ 

49.041,20 

02.64.8113.001 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
παξνρέο ηξίησλ  

1.227,60 

02.64.8122.001 
Νθεηιέο απφ ππνρξεψζεηο 
δηαθφξσλ έξγσλ 

196.084,87 

02.70.8111.001 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 10.556,92 
 

02.70.8111.002 
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 
απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

10.000,00 
 

 

18.  Σεθκεξίσζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο δαπάλεο ειεθηξηζκνύ θαη 

θαπζίκσλ 

Κε Βάζε ηελ ππ’ αξηζκ.  3438/9-12-2022 Γλψκε ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, κε ηελ νπνία 

θαινχκαζηε λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ ξεαιηζηηθφηεηα ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο ειεθηξηζκνχ θαη θαπζίκσλ, παξαζέηνπκε ηα εμήο: 

 

α) Ηιεθηξηζκόο (ΚΑΔ 20.6211): Κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 140/2022 κειέηε ηεο Γ/λζεο 

Θαζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ πξνθχπηεη φηη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

LED, ε εηήζηα δαπάλε γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ ξεχκαηνο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 

183.035,84 επξψ (κε δεδνκέλν φηη ε ηηκή ηεο θηινβαηψξαο ζα αλέιζεη ζηα 0,18 επξψ). 

Υζηφζν, γηα ην 2023 εθηηκνχκε φηη ε ηηκή ηεο θηινβαηψξαο θαηά πξνζέγγηζε ζα αλέιζεη ζην 

πνζφ ησλ 0,34 επξψ. Υο εθ ηνχηνπ,  ε εηήζηα δαπάλε ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 345.734,36. 

Υζηφζν, επεηδή ζα ρξεηαζηεί έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο, έρνπκε 

πξνβιέςεη επηπιένλ 154.265,64 επξψ γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί κέρξη λα νινθιεξσζεί. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ ΘΑΔ 20.6211 αλέξρνληαη 

ζην πνζφ ησλ 500.000,00 επξψ. Ρέινο, επηζεκαίλνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεηαζηνχλ 

επηπιένλ πηζηψζεηο, απηέο ζα εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 

 

β) Καύζηκα (ΚΑΔ 20.6641.001):   

Ζ κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ζε €/ιίηξν γηα ηελ ακφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ ζηηο 25 

Ηνπλίνπ 2022 αλεξρφηαλ ζε 2,402 €/ιίηξν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%, ελψ ζηηο 15 

Γεθεκβξίνπ 2022 αλέξρεηαη ζηηο 1,832 €/ιίηξν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%.  

Αληίζηνηρα, ε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ζε €/ιίηξν γηα ην diesel θίλεζεο ζηηο 25 Ηνπλίνπ 

2022 αλεξρφηαλ ζε 2,126 €/ιίηξν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%, ελψ ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 

2022 αλέξρεηαη ζηηο 1,783 €/ιίηξν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 
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Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ ηηκώλ ησλ θαπζίκσλ ην 

ηειεπηαίν εμάκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ κείσζε ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο ηεο ακφιπβδεο 

βελδίλεο ζε πνζνζηό -24% πεξίπνπ θαη ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο γηα ην diesel θίλεζεο ζε 

πνζνζηό -16% πεξίπνπ, εθηηκάηαη όηη γηα ην έηνο 2023, ε κέζε ηηκή ιηαληθήο 

πώιεζεο ζε €/ιίηξν γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ ζα θπκαλζεί ζηηο 1,800 

€/ιίηξν θαη ε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζε €/ιίηξν γηα ην diesel θίλεζεο ζα 

θπκαλζεί ζηηο 1,750 €/ιίηξν. 

Αλ ζηηο αλσηέξσ ηηκέο ππνινγηζζεί θαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξείαο  (ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζε πξνεγνχκελεο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε -3,50% πεξίπνπ επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο), νη αλσηέξσ ηηκέο 

ζε €/ιίηξν αλακέλεηαη λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ.  

 

Κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκφλ Α.Κ.: 133/2021 κειέηε ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ, πνπ αθνξνχζε ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 

2022, αιιά θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ ηειηθά θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2022, νη 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο ζε Ιίηξα Θαπζίκσλ γηα ην έηνο 

2023 απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλά πεξεζία θαη αλά ΘΑΔ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΣΡΑ 
ΣΙΜΗ 

€/ΛΙΣΡΟ 
Πνζά Π/Τ 

2023 

1 02.10.6641.001 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα 
(πεηξέιαην) 

200 1,750 350,00 

2 02.10.6641.002 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ 
θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
(βελδίλε) 

5.000 1,800 9.000,00 

4 02.15.6641.001 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα 
(Ξεηξέιαην) 

14.500 1,750 25.375,00 

5 02.15.6641.002 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα (βελδίλε) 

2.750 1,800 4.950,00 

6 02.20.6641.001 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα 
(πεηξέιαηα) 

95.000 1,750 166.250,00 

7 02.20.6641.003 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ 
θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
(βελδίλεο) 

7.700 1,800 13.860,00 

8 02.30.6641.005 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα 
(πεηξέιαην) 

2.132 1,750 3.731,00 

9 02.30.6641.004 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα (βελδίλε) 

5.276 1,800 9.496,80 

11 02.35.6641.004 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα (βελδίλε) 

6.650 1,800 11.970,00 

12 02.35.6641.005 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ 
θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
(πεηξέιαην) 

7.100 1,750 12.425,00 

13 02.45.6641.001 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ 
θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
(πεηξέιαην) 

6.800 1,750 11.900,00 

14 02.50.6641.003 
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 
κεηαθνξηθά κέζα (βελδίλεο) 

1.650 1,800 2.970,00 
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Ρέινο, επηζεκαίλνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεηαζηνχλ επηπιένλ πηζηψζεηο, απηέο ζα 

εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αλακφξθσζε. 

 

 

2.2 ΑΝΑΛΤΗ – ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΔΣΟΤ 2023 

 

2.2.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ εζόδσλ όπσο έρεη θαηαξηηζηεί. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 
10.492.794,5

4 

ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΠΝΓΑ 
15.476.599,0

5 

ΔΠΝΓΑ ΞΑΟΔΙΘΝΛΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΡΥΛ (Ξ.Ν.Δ) ΞΝ 
ΒΔΒΑΗΥΛΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΞΟΥΡΖ ΦΝΟΑ 

1.280.000,00 

ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΑΞΝ ΓΑΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ Ξ.Ν.Δ. 
14.844.534,0

9 

ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΞΔΟ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ ΡΟΗΡΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ 
ΣΟΖΚΑΡΥΛ 

4.340.526,25 

ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ 5.704.682,28 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ:  
52.139.136,2

1 

 

2.2.2 πλνπηηθή Αλαθεθαιαίσζε Δζόδσλ  όπσο έρεη θαηαξηηζηεί. 

 

Κσδηθόο Πεξηγξαθή Π/Τ 2023 

0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 10.492.794,54 

01 ΞΟΝΠΝΓΝΗ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ 297.376,70 

02 ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ 60.000,00 

03 ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΑ ΡΔΙΖ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 2.905.854,70 

04 ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΙΝΗΞΑ ΡΔΙΖ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

1.533.400,00 

05 ΦΝΟΝΗ ΘΑΗ ΔΗΠΦΝΟΔΠ 273.500,00 

06 ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ  5.338.153,14 

07 ΙΝΗΞΑ ΡΑΘΡΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 84.510,00 

1 EKTAKTA ΔΟΓΑ 15.476.599,05 

11 ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΔΘΞΝΗΖΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΘΑΗ ΑΘΗΛΖΡΖΠ 
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ 

3.000,00 

12 ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΥΛ 
ΓΑΞΑΛΥΛ 

439.180,00 

13 ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 14.928.319,05 

14 ΓΥΟΔΔΠ-ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΔΠ-ΘΙΖΟΝΓΝΠΗΔΠ 0,00 

15 ΞΟΝΠΑΜΖΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΡΗΚΑ - ΞΑΟΑΒΝΙΑ 78.600,00 

16 ΙΝΗΞΑ ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΠΝΓΑ 27.500,00 

2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ 1.280.000,00 

21 ΔΠΝΓΑ Ξ.Ν.Δ. ΡΑΘΡIΘΑ 1.219.000,00 

22 ΔΠΝΓΑ Ξ.Ν.Δ. ΔΘΡΑΘΡΑ 61.000,00 

3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ 
Π.Ο.Δ. 

14.844.534,09 

31 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΑΞΝ ΓΑΛΔΗΑ 5.223.970,30 
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32 ΔΗΠΞΟΑΘΡΔΑ ΞΝΙΝΗΞΑ ΑΞΝ ΒΔΒΑΗΥΘΔΛΡΑ ΔΠΝΓΑ ΘΑΡΑ 
ΡΑ ΞΑΟΔΙΘΝΛΡΑ ΔΡΖ 

9.620.563,79 

4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 4.340.526,25 

41 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΞΔΟ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ ΡΟΗΡΥΛ 3.680.000,00 

42 ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΣΟΖΚΑΡΥΛ 69.000,00 

43 Έζνδα πξνο απφδνζε ζε ηξίηνπο (Λνκηθά ή θπζηθά 
πξφζσπα) 

591.526,25 

5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 5.704.682,28 

511 ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ ΞΟΝΔΟΣΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΡΑΘΡΗΘΑ 
ΔΠΝΓΑ 

3.529.715,64 

512 ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ ΞΟΝΔΟΣΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΔΘΡΑΘΡΑ 
ΔΠΝΓΑ 

2.174.966,64 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΞΟΓΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2023 

 

3.1.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ εμόδσλ όπσο έρεη θαηαξηηζηεί. 

 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΔΞΟΓΧΝ : 

 

Γηάξζξσζε εμόδσλ αλά νκάδα θσδηθώλ αξηζκώλ δαπάλεο (Κ.Α.Γ.) : 

 

 

Κ.Α.Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

6 ΔΜΝΓΑ ΣΟΖΠΖΠ 17.154.740,59 

7 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 20.775.685,57 

8 ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 14.200.779,61 

9 ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ 7.930,44 

ΤΝΟΛΑ : 52.139.136,21 

 

 

3.1.2 πλνπηηθή Αλαθεθαιαίσζε Δμόδσλ  όπσο έρεη θαηαξηηζηεί. 

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Κ.Α.Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

6 Έμνδα 17.154.740,59 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 8.473.590,26 

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 2.002.851,45 

62 Ξαξνρέο ηξίησλ 2.101.794,20 

63 Φφξνη ηέιε 72.750,00 

64 Ινηπά Γεληθά έμνδα 768.438,11 

65 Ξιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 372.765,36 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 972.559,47 

67 Ξιεξσκέο Κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 2.369.791,74 

68 Ινηπά έμνδα 20.200,00 

7 Δπελδύζεηο 20.775.685,57 

71 
Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 

παγίσλ 

9.109.461,60 

73 Έξγα 10.865.860,41 

74 Κειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο 800.363,56 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



δαπάλεο 

75 
Ρίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε 

επηρεηξήζεηο) 

0,00 

8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. Απνδόζεηο θαη Πξνβιέςεηο 14.200.779,61 

81 Ξιεξσκέο Ξ.Ν.Δ. 908.579,69 

82 Απνδφζεηο 3.798.983,30 

83 Δπηρνξεγνχκελεο Ξιεξσκέο πνρξεψζεσλ Ξ.Ν.Δ. 0,00 

85 Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 9.493.216,62 

9 Απνζεκαηηθό 7.930,44 

 
ΤΝΟΛΑ : 52.139.136,21 

 

 

3.1.3  Γηάξζξσζε εμόδσλ αλά ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κ.Α.Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΠΗΡΔΙΑ  ΠΟΟ 

00 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 14.497.375,60 

10 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 2.044.303,50 

15 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

5.044.626,31 

20 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 

ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ 

5.910.004,33 

25 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 99.566,34 

30 ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 6.422.915,91 

35 ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 1.692.205,43 

40 ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ 0,00 

45 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΥΛ 764.791,17 

50 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 158.510,33 

60 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ (Δξγα θαη 

δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ΞΓΔ) 

1.494.651,50 

61 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 

(Δξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απν ΞΓΔ) 

3.040.850,25 

62 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 

ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ (Δξγα θαη δξάζεηο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο απν ΞΓΔ) 

6.716.892,00 

63 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

(Δξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απν ΞΓΔ) 

0,00 

64 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ, ΞΟΑΠΗΛΝ ΘΑΗ 

ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ (Δξγα θαη δξάζεηο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο απν ΞΓΔ) 

2.766.946,68 

69 
ΙΝΗΞΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ (Δξγα θαη δξάζεηο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο απν ΞΓΔ) 

1.446.909,50 

70 ΙΝΗΞΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 30.656,92 

96 ΞΙΔΝΛΑΠΚΑ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 0,00 

  ΤΝΟΛΑ :  52.131.205,77 

9 Απνζεκαηηθό:  7.930,44 

  ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ:  52.139.136,21 

ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



 
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. 8/2023 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο αξηζ. 269/2022 
θαη 291/2022 πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο απνθάζεηο Ν.Δ., ην αξηζ. πξση. 3438/9-12-
2022 (αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 30361/14-12-2022) ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ 
Ξαξαηεξεηεξίνπ Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 
1,2 θαη 3 ηνπ Λ.4111/2013 (Α΄18)  φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, κε ηα 
άξζξα 76 & 77 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ 167/2013), 64 ηνπ Ν. 4270/14 
(Α΄143) ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ N. 3463/2006 (Γεκνηηθφο & Θνηλνηηθφο Θψδηθαο) 
«πεξί θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ», φπσο απηέο 
ηζρχνπλ ζήκεξα, ησλ πεξηπηψζεσλ δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 63, θαζψο θαη ησλ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 72, 1-3 ηνπ άξζξνπ 86, 1-9 ηνπ άξζξνπ 266 θαη 1-2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Λ. 
3852/2010 (πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1α ηνπ Λ. 
4623/19, ηα νξηδφκελα ζηελ ΘΑ ΘΑ νηθ. 49039/2022 (ΦΔΘ 3976/ηεχρνο Β’/26-7-
2022)-Ξαξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 7028/2004 (Β'253) 
απφθαζεο, ηελ 83/2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο 
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2023, ηελ αξηζ. 1/2022 απφθαζε Δθηειεζηηθήο 
Δπηηξνπήο, ην αξηζ. πξση. 30462 /15-12-2022 Ξξαθηηθφ ηεο Γεκ. Δπηηξνπήο 
Γηαβνχιεπζεο, θαη : 
 

α) Ρν ππ΄ αξίζκ. Ξξση. 13455/14-02-2023 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Δπνπηείαο ΝΡΑ ηεο 
Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε αξίζκ. Ξξση. 3891/14-02-2023 απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ).  
β) Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 4216/17-02-2023 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ καο, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2023. 
γ) Ρν απφ 23/02/2023 email ηεο ηνπ Ρκήκαηνο Δπνπηείαο ΝΡΑ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (πνπ έιαβε 
αξίζκ. Ξξση. 4723/24-02-2023 απφ ηνλ ΓΛΦΛΣ).  
δ) Ρελ ππ’ αξηζκφλ 30941/19-12-2022 αξρηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ρεθκεξίσζεο ησλ πηζηψζεσλ 
ησλ θσδηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023, ε νπνία ππνβάιιεηαη σο νξζή 
επαλάιεςε, 

 
θαη αθνχ κειέηεζε φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, 
 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθσλα 

 
Ρελ αλάθιεζε ηεο αξηζ. 291/2022 απφθαζεο Νηθ. Δπηηξνπήο θαη ηελ 
ζπκκόξθσζε-πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023 ζηηο 
παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 
αλαγθαίσλ κεηαβνιψλ ζηελ ππ’ αξηζκφλ 30941/19-12-2022 αξρηθή Δηζεγεηηθή 
Έθζεζε Ρεθκεξίσζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ θσδηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2023, ε νπνία ππνβάιιεηαη σο Νξζή Δπαλάιεςε, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξνο ςήθηζε. 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/284162/
https://dimosnet.gr/blog/laws/284162/
ΑΔΑ: 68ΑΩ46ΜΩ0Ι-Υ0Δ



Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023 εκθαλίδεη  

ζύλνιν εζόδσλ 52.139.136,21 €, ζχλνιν εμφδσλ  52.131.205,77 € θαη 

απνζεκαηηθφ θεθάιαην 7.930,44 € (Γεληθό ζύλνιν εμόδσλ  52.139.136,21€). 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  39/2023 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

              ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

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

        Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
             
 
                     
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Ρκήκα Ρακείνπ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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