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ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2019 ηεο 
Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 35/2019 απόθαζεο 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ». 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα πλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
13.2.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
3554/8-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Πξόζθιεζεο 2/2019) ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Γεσξγίαο Υαξακαξά, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ δύν Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
Ζ Πξόεδξνο : ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
Ζ Γξακκαηέαο :  ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνπζηάδνληνο 
Γξακκαηέα ηνπ Γ.. Διεπζέξηνπ Πιάηαλνπ). 

 
 
 

 
 

   
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
NOMO ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ 
ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 
 

   
Αξ. Απόθαζεο: 39/2019 
 
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 4680/18-2-2019 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

 
Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
            haramarag@yahoo.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Από ηα Πξαθηηθά ηεο από 13.2.2019 
ηαθηηθήο πλεδξίαζεο Λν. 2/2019 ηνπ Γ.. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

1. ΘΑΙΑΚΠΟΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
3. ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 
4.ΑΛΣΩΛΑΡΟΠΟΤΙΟ 

ΥΡΖΣΟ-ΔΤΙΟΓΗΟ 
5. ΡΟΘΟΤ ΥΑΡΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΥΑΡΑΚΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
10. ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΖΣΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
12. ΑΓΓΔΙΖ ΥΡΖΣΟ 
 

13. ΣΑΒΙΑΡΗΓΖ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

14. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ 

15. ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 

16. ΘΟΤΡΔΚΔΛΟ  
      ΙΑΚΠΡΟ 
17. ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 

ΙΤΑΛΓΡΟ 
19. ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ 

ΗΩΑΛΛΖ 
20. ΘΟΠΔΙΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 
21. ΑΡΑΠΟΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

22. ΠΙΑΣΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ 
23. ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
24. ΘΟΛΣΟ ΑΠΟΣΟΙΟ 
25. ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 
26. ΛΣΑΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
27. ΓΑΪΣΑΛΑ-ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ 

ΔΤΣΤΥΗΑ 
28. ΘΟΤΣΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ 
30. ΗΩΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
31. ΓΘΟΤΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΤΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ-ΘΑΡΘΑΛΖ 

ΑΛΣΩΛΗΑ 
33. ΠΑΠΑΘΩΣΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 
 

 

  

 

  

ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Πιέζζαο Θσλ/λνο, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 21 παξόληεο 
θαη 12 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Θαιακπόθεο  Ηωάλλεο                             Αληωλαξόπνπινο  Υξήζηνο - Δπιόγηνο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο                                Ρόθνπ Υαξίθιεηα            

Παπαινπθά  Δπηπρία                                ΓεωξγακιήοΙύζζαλδξνο 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο                                   Αξάπνγινπ  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε                                      Πιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Υαξακαξά  Γεωξγία                                  Παπαληθνιάνπ  Ληθόιανο 
Καλωιεδάθεο  Θεόδωξνο                        Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Αλδξένπ  Υξεζηίλα                                    Γαϊηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο                            Θνπηζάθεο  Κηραήι 
Αγγειήο Υξήζηνο                                      Αγαγηώηνπ  Βαζηιηθή                                                                                

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο                          ηώξεο  Ληθόιανο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θωλζηαληίλα   Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε  Αληωλία 

Υαηδεγεωξγίνπ Θωλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Σνκπνύινγινπ Ηωάλλεο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 
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Θόληνο  Απόζηνινο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο  
 
εκεηώλεηαη όηη από ηελ πλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, ελώ ήηαλ παξώλ ν 

Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο θ. Γεώξγηνο 

Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ην 21ν ζέκα ηεο 

Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε εκβόιηκα κεηαμύ ηνπ 15νπ θαη 16νπ ζέκαηνο 

απηήο, ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο πλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Ο θ. Η.Σνκπνύινγινπ απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Γ.Θαιύβεο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Ι.Θνπξεκέλνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Β.Παπαθώζηαο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 21νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ θαη ν θ. Γ.Θαληαξέιεο απνρώξεζαλ από ηε 

πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ 

ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 

Απνπζίεο :  

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υ.Δ.Αλησλαξόπνπινο, Υ.Ρόθνπ, Θ.Ληάηζεο θαη Κ.Θνπηζάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ... 

 

ΑΔΑ: 7ΝΕΩ46ΜΩ0Ι-ΓΛ6



 4 

Ζ θ. Πξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ.  Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην 

15ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 
 
Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

15νΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 15ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ηόζν ην αξηζ. πξση. 939/1-2-2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, όζν θαη ηελ ππ΄αξ. 35/2019 δηαβηβαζζείζα Απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ αλέθεξε πξνο ην ώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, 
 
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε Α΄ αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο 
Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γ.Φ.Υ. 
 
 
 αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ΄ αξ. 35/2019 απόθαζε ηνπ Γ ηεο Θνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Α΄ 

αλακόξθσζε ηνπ  Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019 θαη 

παξαθαινύκε όπσο  εηζαρζεί πξνο έγθξηζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 

ΑΠΟΦ. 35/2019 
Αξ. πξση: 886 
 
ΠΔΡΗΙΖΦΖ:    Έγθξηζε Α΄ αλακόξθωζεο 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2019 ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ.  
 
 
ΑΠΟΠΑΚΑ  ΑΠΌ  ΣΟ  4ν  ΠΡΑΘΣΗΘΟ  ΣΖ   ΤΛΔΓΡΗΑΖ  ΣΟΤ  ΓΗΟΗΘ.  
ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ  ΘΟΗΛΧΦΔΙΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΚΟΤ Λ. 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ. 
 

ήκεξα, 30/1/2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 16:30, ζπλήιζε ην  Γηνηθεηηθό  
πκβνύιην  ηεο  Δπηρείξεζεο  ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κεηά από πξόζθιεζε  ηεο 
Πξνέδξνπ  ηεο  θ. Αλδξένπ Υξεζηίλαο. 
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Αθνύ  δηαπηζηώζεθε   λόκηκε  απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ παξαθάησ 
έληεθα (11) κειώλ πνπ νξίζζεθαλ κε ηηο 38/17, 89/17, 236/17, 26/18 θαη 242/18 
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 
1. Αλδξένπ Υξεζηίλα, Πξόεδξνο 
2. Παπαινπθά Δπηπρία,  Αληηπξόεδξνο 
3. Γεσξγακιήο Ιύζαλδξνο, κέινο 
4. Κήια Καξηάλλα, κέινο/εθπξόο. θνηλ. πιιόγνπ 
5. Εήζε Καξία, εθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ 
6. Σζηιίθνπλα Δπαγγειία, κέινο 
7. Γεσξγαθνπνύινπ Υξηζηίλα, κέινο 
8. Παπαληθνιάνπ Διέλε, κέινο 
9. Παπαγεσξγίνπ Διηζζάβεη, κέινο 
10. Γθνιθηλόπνπινο Θσλζηαληίλνο, κέινο 
11. Βιάρνο Αλαζηάζηνο 
 
ΑΠΟΛΣΔ 

1. Γεσξγακιήο Ιύζαλδξνο 

2. Βιάρνο Αλαζηάζηνο 

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ. 
ηελ ζέζε ηεο θ. Γεσξγαθνπνύινπ παξέζηε ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ. Αλζνύιε.  
Σα κέιε  θθ Παπαγεσξγίνπ, Αλζνύιε θαη Σζηιίθνπλα απνρώξεζαλ κεηά ηελ ζπδήηεζε 
θαη ςεθνθνξία ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ζ θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
εθόζνλ δηαπηζηώζεθε απαξηία, θαη πξόηεηλε πξνο ηα κέιε λα πξνεγεζεί ε ζπδήηεζε 
δύν (2) ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ηα κέιε 
ζπκθώλεζαλ κε ηελ πξόηαζε ηεο Πξνέδξνπ.  

Δηζεγνύκελε ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε Πξόεδξνο έζεζε ππόςε 
ησλ κειώλ ηα θάησζη: Θέκα: Έγθξηζε Α΄ αλακόξθωζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ.  

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 πκβνύιην ελέθξηλε 
ηνλ πξνϋπνινγηζκό  θαη ην εηήζην πξόγξακκα Γξάζεο ηεο Θνηλσθεινύο επηρείξεζεο 
γηα ην έηνο 2019  κε ηελ ππ’ αξ. 215/18 απόθαζή ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 256 ηνπ ΘΓΘ (Λ. 3463/2006) θαη ηνλ Λ.4071/2012, ηνλ δηαβίβαζε ζην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην  ην νπνίν θαη επηθύξσζε κε ηελ ππ’ αξ. 318/18 απόθαζή ηνπ. 

 Γεδνκέλνπ όηη δηαπηζηώζεθε αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ησλ εζόδσλ 
πνπ πξόθεηηαη λα ζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ησλ 
δαπαλώλ νη νπνίεο πξόθεηηαη λα επηβαξύλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, ζήκεξα εηζάγνληαη πξνο ηξνπνπνίεζε γηα ηελ 
Α΄ αλακόξθσζε νη παξαθάησ κεηαβνιέο, πνπ αθνξνύλ α)ην πξόγξακκα ηέγαζεο 
Πξνζθύγσλ ώζηε λα πξνζαξκνζηνύλ  ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζύκθσλα 
κε ην ήδε εγθεθξηκέλν ύκθσλν Πξνγξακκαηηθήο πλεξγαζίαο γηα ην έηνο 2019 κε 
ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ.β)γηα ηνπο ππόινηπνπο ΘΑΔ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
Δπηρείξεζεο επεηδή παξαηεξήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο  ζηηο πηζηώζεηο  ΘΑΔ πνπ αθνξνύλ 
π.ρ ηα ππόινηπα ΠΟΔ ,ηξαπεδηθώλ ινγ/ζκώλ, ηακείνπ, απόδνζε επηδηθαζζέλησλ θιπ 
κε ζθνπό λα ηαθηνπνηεζνύλ νη θσδηθνί  ζηνπο νπνίνπο δηαπηζηώζεθε όηη  ηα 
εγγεγξακκέλα πνζά είηε δελ επαξθνύλ είηε πιενλάδνπλ. 
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Αύμεζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εμόδωλ ωο εμήο: 
1) Θσδ. 02.00.6227 [Δθηππώζεηο/ Δθδόζεηο (έμνδα πξνώζεζεο & επηθνηλσλίαο)- 

Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210AD-628100)] αύμεζε θαηά 600,00 επξώ 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 
πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο 

2) Θσδ. 02.00.6266 [Άιιεο Τπεξεζίεο (Δπηζθεπέο/ ζπληήξεζε Οηθηώλ) - 
Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 AG-629200)], αύμεζε θαηά 1.000,00 
επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 
ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 
Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

3) Θσδ. 02.00.6633 [Κεηαθίλεζε Πξνζσπηθνύ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ 
(210 AD-637300)] αύμεζε θαηά 5.960,00 επξώ ιόγσ δεκηνπξγίαο λένπ 
θσδηθνύ εμόδνπ παξαθνινύζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ εμόδνπ, ζύκθσλα κε ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

4) Θσδ. 02.00.6269 [πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Απηνθηλήηνπ - Πξνγξάκκαηνο 
Πξνζθύγσλ (210 AD-632100)] αύμεζε θαηά 1.560,00  επξώ ιόγσ 
δεκηνπξγίαο λένπ θσδηθνύ εμόδνπ παξαθνινύζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ εμόδνπ, 
ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

5) Θσδ. 02.00.6484 [Άιιεο Τπεξεζίεο-Γηνίθεζε Έξγνπ - Πξνγξάκκαηνο 
Πξνζθύγσλ (210AD 629200)], αύμεζε θαηά 3.840,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ 
λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 
πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο 

6) Θσδ. 02.00.7127 [Δπίπισζε (Γξαθείνπ) - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 
AD-655100)] αύμεζε θαηά 1.950,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

7) Θσδ. 02.00.8141 [Δπηζηξνθή  Υξεκαηηθνύ ππνινίπνπ  από ηνλ 
πξνππνινγηζκό  έηνπο 2018 πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ)] αύμεζε θαηά 53655,11 
επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 53.655,11 επξώ.  

8) Θσδ. 02.00.6073 [Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 
Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΑΥ  ηκεκάησλ Εσγξαθηθήο)] αύμεζε θαηά 
15.257,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 15.257,00 επξώ.  

9) Θσδ. 02.00.6074. [Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΑΥ-ηκεκάησλ 
ηκεκάησλ Εσγξαθηθήο)] αύμεζε θαηά 3.823,38 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ 
ζηα 3.823,38 επξώ.  

10) Θσδ. 02.00.6011 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 
Λ.4354/2015  γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΑΥ- ΓΗΟΗΘΖΖ) αύμεζε θαηά 6.552,00 επξώ 
θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 36.409,44 επξώ.  

11) Θσδ. 02.00.6081 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππάιιεισλ κε ζύκβαζε ΗΓΑΥ-
ΓΗΟΗΘΖΖ) αύμεζε θαηά 1.619,33 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 9.101,57 
επξώ.  

12) Θσδ. 02.00.8115 (Απόδνζε επηδηθαζζελησλ ΓΠ-ΓΥ-ΔΑ 2013-2017, Απνθ.Γ. 
92/2018) αύμεζε θαηά 48.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 85.000,00 
επξώ.  

13) Θσδ. 02.00.834 (Οθεηιή πξνκεζεπηώλ ρξήζεο 2018) αύμεζε θαηά 
24.520,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 77.720,00 επξώ.  

14) Θσδ. 02.00.6116 (Ακνηβέο Οξθσηώλ  ινγηζηώλ γηα ην έηνο 2017 & 2018) 
αύμεζε θαηά 4.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 7.000,00 επξώ.  
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15) Θσδ. 02.00.6113 (Ακνηβέο Σερληθνύ αζθαιείαο) αύμεζε θαηά 100,00 επξώ 
θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 1.000,00 επξώ.  

16) Θσδ. 02.00.6131 (Ινηπέο ακνηβέο δηαθόξσλ ηξίησλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
ηεο επηρείξεζεο) αύμεζε θαηά 3.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
3.500,00 επξώ.  

17) Θσδ. 02.00.6262 (πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ 
πιελ θηηξίσλ έξγσλ) αύμεζε θαηά 2.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
12.000,00 επξώ.  

18) Θσδ. 02.00.6264 (πληήξεζε  θαη ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγώλ 
ινγηζκηθνύ) αύμεζε θαηά 2.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 6.000,00 
επξώ.  

19) Θσδ. 02.00.6265 (πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ.) 
αύμεζε θαηά 600,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 1.100,00 επξώ.  

20) Θσδ. 02.00.7124 (Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 
θαη ινγηζκηθά) αύμεζε θαηά 800,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 1800,00 
επξώ.  

21) Θσδ. 02.00.6481 Απόδνζε επίδηθεο δαπάλεο ηεο απόθαζεο 196/2018  ηνπ 
Αξείνπ Πάγνπ) αύμεζε θαηά 1.800,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
1.800,00 επξώ.  
ύλνιν: Αύμεζε θαηά 173.886,82  επξώ. 

Κείωζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εμόδωλ ωο εμήο: 
1) Θσδ. 02.00.6014 (Θόζηνο Κηζζνδνζίαο 9 αηόκσλ - Γηνίθεζε 

Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210AD-622300)), κείσζε θαηά 6.600,00 

επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

2) Θσδ. 02.00.6015 (Θόζηνο Κηζζνδνζίαο 16 αηόκσλ - Τπεξεζίεο 

Πξνγξάκκαηνο  Πξνζθύγσλ (210AG-622300)), κείσζε θαηά 74.160,00 

επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

3) Θσδ. 02.00.6119 (Ηαηξηθή θξνληίδα γηα σθεινύκελνπο (ad hoc, 

εμεηδηθεπκέλε γηα παηδηά & άιιε ζηήξημε ζε ΑΚΔΑ) - Πξνγξάκκαηνο 

πξνζθύγσλ (210AG-625400)) κείσζε θαηά 1.425,00 επξώ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 

πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο 

4) Θσδ. 02.00.6226 (Έμνδα επηθνηλσλίαο πξνζσπηθνύ - Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (210 AD-634100)) κείσζε θαηά 1.920,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

5) Θσδ. 02.00.6235 (Κίζζσζε Οηθηώλ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 AG-

631050)) κείσζε θαηά 24.950,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

6) Θσδ. 02.00.6254 (Αζθάιηζε  Οηθηώλ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 

AG-638200)) κείσζε θαηά 500,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 
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ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

7) Θσδ. 02.00.6267 [Τπεξεζίεο Θαζαξηόηεηαο (θαζαξηζκόο/ απεληνκώζεηο 

δηακεξηζκάησλ- Πξνγξάκκαηνο πξνζθύγσλ (210AG-631150)] κείσζε 

θαηά 1.600,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο 

ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

8) Θσδ. 02.00.6268 [Ινγαξηαζκνί (Γξαθείνπ) - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ 

(210 AD-635400)] κείσζε θαηά 900,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί 

κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

9) Θσδ. 02.00.6413 ( Κεηαθνξά Αληηθεηκέλσλ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ 

(210AD-624050)) κείσζε θαηά 50,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

10) Θσδ. 02.00.6424 (Σνπηθή Κεηαθνξά - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 

AD-639300) (θαύζηκα-αζθάιηζηξα) κείσζε θαηά 8.390,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

11) Θσδ. 02.00.6436 [Άιιεο Δπαγγεικαηηθέο Τπεξεζίεο (γηα αηηνύληεο άζπιν)- 

Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210AG-625700)] κείσζε θαηά 1.525,00 

επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

12) Θσδ. 02.00.6485 (Άιιεο Πξνκήζεηεο & Τιηθά (ζηέγαζε)- Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (210 AG-639400)) κείσζε θαηά 2.000,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

13) Θσδ. 02.00.6519 (Σξαπεδηθέο Υξεώζεηο - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 

AD-639100)) κείσζε θαηά 600,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

14) Θσδ. 02.00.6616 [Γξαθηθή Ύιε θαη Αλαιώζηκα Γξαθείνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ πιηθώλ γηα ην γξαθείν)- Πξνγξάκκαηνο 

πξνζθύγσλ (210AD-657100)] κείσζε θαηά 2.000,00 επξώ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 

πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο 

15) Θσδ. 02.00.7126 [Οηθηαθόο Δμνπιηζκόο & Τιηθά Οηθηώλ - Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (210 AG-655100)], κείσζε θαηά 2.000,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 
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16) Θσδ. 02.00.7128 (Δμνπιηζκόο Ζ/Τ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 AD-

653100)), κείσζε θαηά 600,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

17) Θσδ. 02.00.839 (Πιεξσκέο νθεηιώλ ρξήζεο 2018 - Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (Πξνκεζεπηώλ/ακνηβώλ/θνηλνρξ./ινγ ΔΤΓΑΠ-ΓΔΖ θ.ιπ.), 

κείσζε θαηά 43.529,50 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 53.470,50 επξώ.  

18) Θσδ. 02.00.6061 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 

Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΑΥ  ηκεκάησλ Θνηλσληθήο Κέξηκλαο.), 

κείσζε θαηά 39.786,25 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 40.202,75 επξώ.  

19) Θσδ. 02.00.6086 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΑΥ-ηκεκάησλ 

Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. Κ.Θ.Κ) κείσζε θαηά 9970,31 επξώ, θαη 

δηακόξθσζε ηνπ ζηα 10.074,73 επξώ.  

20) Θσδ. 02.00.6071 [Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 
Λ.4354/2015 γηα ζπκβαζεηο ΗΓΟΥ πξνγξ ΟΑΔΓ πιεζηνλ ζπληαμεο 55-67)] 
κείσζε θαηά 1.358,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 100.079,00 επξώ.  

21) Θσδ. 02.00.6087 [Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΟΥ-ΟΑΔΓ πιεζίνλ 
ηεο ύληαμεο 55-67 εηώλ.) κείσζε θαηά 470,51 επξώ θαη δηακόξθσζε 
ηνπ ζηα 25.469,60 επξώ.  

22) Θσδ. 02.00.8122 (Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο  γηα Ρύζκηζε 

νθεηιώλ)   κείσζε θαηά 1500,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 

28.000,00 επξώ.  

23) Θσδ. 02.00.6115 (Ακνηβέο ινγηζηή εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε)   κείσζε θαηά 

8.750,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα  10.750,00 επξώ.  

24) Θσδ. 02.00.6113 (Πξνκήζεηα πιηθσλ  κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ 

εθηππώζεσλ.)   κείσζε θαηά 500,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα  

3.000,00 επξώ.  

25) Θσδ. 02.00.835 (Γαπάλε  ακνηβώλ νξθσηώλ ειεγθηώλ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθό έιεγρν έηνπο 2018)   κείσζε θαηά 3500,00 επξώ, θαη 

δηακόξθσζε ηνπ ζηα  0,00 επξώ.  

ύλνιν: Κείωζε θαηά 229.834,57  επξώ. 
Έμνδα =ζπλνιηθή κείσζε θαηά 55.947,75 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ 
πνζνύ ζηα 2.256.645,61 επξώ αληί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.312.593,36 επξώ ηνπ 
αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Αύμεζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εζόδωλ ωο εμήο: 
1) Θσδ. 06.00.411 (Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από 

Σακείν), αύμεζε θαηά1.543,88 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
2.043,88 επξώ.  

2) Θσδ. 06.00.413 (Υξεκαηηθό ππόινηπν ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 
όςεσο  (6837-123861-671), αύμεζε θαηά 7032,00 επξώ, θαη 
δηακόξθσζε ηνπ ζηα 8.052 επξώ.  

3) Θσδ. 06.00.414 (Υξεκαηηθό ππόινηπν ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 
όςεσο Δπηρνξεγνύκελνπ Πξνγξάκκαηνο ΘΖΦΖ (71086910813) αύμεζε 
θαηά 74.764,56 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 150.564,56 επξώ.  

4) Θσδ. 06.00.327 (Δπηζηξνθή πνζνύ πνπ αθνξά αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο Γώξσλ 2013-2017 ην νπνίν έρεη ξπζκηζηεί ζην ΗΘΑ) αύμεζε 
θαηά 27.500,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 27.500,00 επξώ.  
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5) Θσδ. 06.00.323 (Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα,  γηα   
ην πξόγξακκα ΟΑΔΓ πιεζίνλ ηεο ύληαμεο  αλέξγσλ 55-67 γηα ην 
δηάζηεκα 01/02/2018-31/12/2018.) αύμεζε θαηά 7.351,69 επξώ, θαη 
δηακόξθσζε ηνπ ζηα 13.171,69 επξώ.  

6) Θσδ. 06.00.324 (Δηζπξαθηέα ππόινηπα από  Δπηδόηεζε 
Αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ  ηεο ζπλέρηζεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο ΛΘΔ εηνπο 
2018 γηα 3 εξγαδόκελνπο.) αύμεζε θαηά 1.303,32 επξώ, θαη 
δηακόξθσζε ηνπ ζηα 4.080,00 επξώ.  

7) Θσδ. 06.00.415 (Υξεκαηηθό Τπόινηπν Σξαπεδηθνύ Ινγ/ζκνύ 
όςεσο Δπηρνξεγνύκελνπ πξνγξάκκαηνο Τ.Α ΟΖΔ 71087740300.) αύμεζε 
θαηά 10.125,61 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 107.125,61 επξώ.  

ύλνιν:  Αύμεζε θαηά 129.621,61  επξώ. 
Κείωζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εζόδωλ ωο εμήο: 
1) Θσδ. 06.00.412 (Υξεκαηηθό ππόινηπν ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ όςεσο γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηεο Κηζζνδνζίαο κέζσ ΔΑΠ (7124005522) κείσζε θαηά 
49.755,89 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 744,11 επξώ.  

2) Θσδ. 06.00.1216 (Δπηρνξεγνύκελν Πξόγξακκα ΟΑΔΓ γηα πξόζιεςε 
Αλέξγσλ πιεζίνλ ηεο ζύληαμεο 55-67 εηώλ) κείσζε θαηά 13.752,92 
επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 46.247,08 επξώ.  

3) Θσδ. 06.00.325 (Δπηρνξεγνύκελν Πξόγξακκα ΟΑΔΓ γηα πξόζιεςε 
Αλέξγσλ πιεζίνλ ηεο ζύληαμεο 55-67 εηώλ) κείσζε θαηά 7.750,00 
επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 0,00 επξώ.  

4) Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν από ην Πξόγξακκα ESTIA ηεο ΤΑ ηνπ ΟΖΔ ζηε 
Λ. Φηιαδέιθεηα- Λ. Υαιθεδόλα) κείσζε θαηά 114.310,00 επξώ, θαη 
δηακόξθσζε ηνπ ζηα 1.053.060,00 επξώ.  

 
ύλνιν:  Κείωζε θαηά 185.568,81  επξώ. 

Έζνδα =ζπλνιηθή κείσζε θαηά 55.947,75 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ 
πνζνύ ζηα 2.256.645,61 επξώ αληί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.312.593,36 επξώ ηνπ 
αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 
Γηα ηνλ ιόγν απηόλ:  

Εεηείηαη από ην Γ ηεο επηρείξεζεο λα εγθξίλεη ηελ πξνηεηλόκελε Α΄ 
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ γηα ην έηνο 2019, ν νπνίνο έρεη 
εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξ. 215/2018 απόθαζε ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη 
επηθπξσζεί κε ηελ ππ’ αξ. 318/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θαη ζηελ 
ζπλέρεηα λα δηαβηβάζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνο έγθξηζε ζην 
Γεκνηηθό πκβνύιην. 

ηελ ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα πάξεη απόθαζε ζρεηηθά κε ην 
ζέκα. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο 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. Ωο απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην Γ: 

 
Απνθαζίδεη  νκόθωλα 

 
Α. Δγθξίλεη ηελ πξνηεηλόκελε Α΄ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

ΘΔΓΛΦΛΥ γηα ην έηνο 2019, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξ. 215/2018 απόθαζε 
ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη επηθπξσζεί κε ηελ ππ’ αξ. 318/2018 απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο εηζήγεζεο.  

Β. Ζ παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθό 
πκβνύιην. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε  αξ. 35/2019 
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Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

 
 Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Λνκηθνύ Πξνζώπνπ θ. Υξ.Αλδξένπ εηζεγήζεθε ην 

ζέκα. 
 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ε θ. Πξόεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο εηζάγεηαη, 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ ώκαηνο .  
 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε όηη ηάζζεηαη ν Γεκ. ύκβνπινο θ. Γ.Θαληαξέιεο. 
 
 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα κέζσ ηεο αξηζ. 
35/2019 απόθαζεο Γ.. ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο εηζήγεζε θαη : 
 

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

 ηελ πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΘΔΓΦΥ γηα ην έηνο 2019, 
ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξ. 215/2018 απόθαζε ηνπ Γ ηεο Δπηρείξεζεο 
θαη έρεη επηθπξσζεί κε ηελ  ππ’ αξ. 318/2018 απόθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ 

 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(18 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ) 
 

 
Δγθξίλεη ηελ 1ε ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ (Λ.Π.Η.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, βάζεη ηεο ππ΄αξ. 35/2019 
δηαβηβαζζείζαο Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, σο εμήο : 
 
 

Αύμεζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εμόδωλ ωο εμήο: 
1. Θσδ. 02.00.6227 [Δθηππώζεηο/ Δθδόζεηο (έμνδα πξνώζεζεο & 

επηθνηλσλίαο)- Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210AD-628100)] αύμεζε 
θαηά 600,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό 
ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο 
ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

2. Θσδ. 02.00.6266 [Άιιεο Τπεξεζίεο (Δπηζθεπέο/ ζπληήξεζε Οηθηώλ) - 
Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 AG-629200)], αύμεζε θαηά 1.000,00 
επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 
ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 
Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

3. Θσδ. 02.00.6633 [Κεηαθίλεζε Πξνζσπηθνύ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ 
(210 AD-637300)] αύμεζε θαηά 5.960,00 επξώ ιόγσ δεκηνπξγίαο λένπ 
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θσδηθνύ εμόδνπ παξαθνινύζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ εμόδνπ, ζύκθσλα κε ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

4. Θσδ. 02.00.6269 [πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Απηνθηλήηνπ - Πξνγξάκκαηνο 
Πξνζθύγσλ (210 AD-632100)] αύμεζε θαηά 1.560,00  επξώ ιόγσ 
δεκηνπξγίαο λένπ θσδηθνύ εμόδνπ παξαθνινύζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ εμόδνπ, 
ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 
πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο 

5. Θσδ. 02.00.6484 [Άιιεο Τπεξεζίεο-Γηνίθεζε Έξγνπ - Πξνγξάκκαηνο 
Πξνζθύγσλ (210AD 629200)], αύμεζε θαηά 3.840,00 επξώ, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 
ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 
Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

6. Θσδ. 02.00.7127 [Δπίπισζε (Γξαθείνπ) - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ 
(210 AD-655100)] αύμεζε θαηά 1.950,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 
πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο 

7. Θσδ. 02.00.8141 [Δπηζηξνθή  Υξεκαηηθνύ ππνινίπνπ  από ηνλ 
πξνππνινγηζκό  έηνπο 2018 πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ)] αύμεζε θαηά 
53655,11 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 53.655,11 επξώ.  

8. Θσδ. 02.00.6073 [Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 
Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΑΥ  ηκεκάησλ Εσγξαθηθήο)] αύμεζε θαηά 
15.257,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 15.257,00 επξώ.  

9. Θσδ. 02.00.6074. [Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΑΥ-ηκεκάησλ 
ηκεκάησλ Εσγξαθηθήο)] αύμεζε θαηά 3.823,38 επξώ θαη δηακόξθσζε 
ηνπ ζηα 3.823,38 επξώ.  

10. Θσδ. 02.00.6011 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 
Λ.4354/2015  γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΑΥ- ΓΗΟΗΘΖΖ) αύμεζε θαηά 6.552,00 
επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 36.409,44 επξώ.  

11. Θσδ. 02.00.6081 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππάιιεισλ κε ζύκβαζε ΗΓΑΥ-
ΓΗΟΗΘΖΖ) αύμεζε θαηά 1.619,33 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
9.101,57 επξώ.  

12. Θσδ. 02.00.8115 (Απόδνζε επηδηθαζζελησλ ΓΠ-ΓΥ-ΔΑ 2013-2017, 
Απνθ.Γ. 92/2018) αύμεζε θαηά 48.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ 
ζηα 85.000,00 επξώ.  

13. Θσδ. 02.00.834 (Οθεηιή πξνκεζεπηώλ ρξήζεο 2018) αύμεζε θαηά 
24.520,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 77.720,00 επξώ.  

14. Θσδ. 02.00.6116 (Ακνηβέο Οξθσηώλ  ινγηζηώλ γηα ην έηνο 2017 & 2018) 
αύμεζε θαηά 4.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 7.000,00 επξώ.  

15. Θσδ. 02.00.6113 (Ακνηβέο Σερληθνύ αζθαιείαο) αύμεζε θαηά 100,00 
επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 1.000,00 επξώ.  

16. Θσδ. 02.00.6131 (Ινηπέο ακνηβέο δηαθόξσλ ηξίησλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
ηεο επηρείξεζεο) αύμεζε θαηά 3.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
3.500,00 επξώ.  

17. Θσδ. 02.00.6262 (πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ πιελ θηηξίσλ έξγσλ) αύμεζε θαηά 2.000,00 επξώ θαη 
δηακόξθσζε ηνπ ζηα 12.000,00 επξώ.  

18. Θσδ. 02.00.6264 (πληήξεζε  θαη ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγώλ 
ινγηζκηθνύ) αύμεζε θαηά 2.000,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
6.000,00 επξώ.  
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19. Θσδ. 02.00.6265 (πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ 
εμνπιηζκνύ.) αύμεζε θαηά 600,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
1.100,00 επξώ.  

20. Θσδ. 02.00.7124 (Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά) αύμεζε θαηά 800,00 επξώ θαη δηακόξθσζε 
ηνπ ζηα 1800,00 επξώ.  

21. Θσδ. 02.00.6481 Απόδνζε επίδηθεο δαπάλεο ηεο απόθαζεο 196/2018  ηνπ 
Αξείνπ Πάγνπ) αύμεζε θαηά 1.800,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
1.800,00 επξώ.  

ύλνιν: Αύμεζε θαηά 173.886,82  επξώ. 
Κείωζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εμόδωλ ωο εμήο: 

1. Θσδ. 02.00.6014 (Θόζηνο Κηζζνδνζίαο 9 αηόκσλ - Γηνίθεζε 

Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210AD-622300)), κείσζε θαηά 6.600,00 

επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

2. Θσδ. 02.00.6015 (Θόζηνο Κηζζνδνζίαο 16 αηόκσλ - Τπεξεζίεο 

Πξνγξάκκαηνο  Πξνζθύγσλ (210AG-622300)), κείσζε θαηά 74.160,00 

επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

3. Θσδ. 02.00.6119 (Ηαηξηθή θξνληίδα γηα σθεινύκελνπο (ad hoc, 

εμεηδηθεπκέλε γηα παηδηά & άιιε ζηήξημε ζε ΑΚΔΑ) - Πξνγξάκκαηνο 

πξνζθύγσλ (210AG-625400)) κείσζε θαηά 1.425,00 επξώ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 

πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο 

4. Θσδ. 02.00.6226 (Έμνδα επηθνηλσλίαο πξνζσπηθνύ - Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (210 AD-634100)) κείσζε θαηά 1.920,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

5. Θσδ. 02.00.6235 (Κίζζσζε Οηθηώλ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 AG-

631050)) κείσζε θαηά 24.950,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

6. Θσδ. 02.00.6254 (Αζθάιηζε  Οηθηώλ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 

AG-638200)) κείσζε θαηά 500,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

7. Θσδ. 02.00.6267 [Τπεξεζίεο Θαζαξηόηεηαο (θαζαξηζκόο/ απεληνκώζεηο 

δηακεξηζκάησλ- Πξνγξάκκαηνο πξνζθύγσλ (210AG-631150)] κείσζε 

θαηά 1.600,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο 

ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

8. Θσδ. 02.00.6268 [Ινγαξηαζκνί (Γξαθείνπ) - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ 

(210 AD-635400)] κείσζε θαηά 900,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί 
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κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

9. Θσδ. 02.00.6413 ( Κεηαθνξά Αληηθεηκέλσλ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ 

(210AD-624050)) κείσζε θαηά 50,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

10. Θσδ. 02.00.6424 (Σνπηθή Κεηαθνξά - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 

AD-639300) (θαύζηκα-αζθάιηζηξα) κείσζε θαηά 8.390,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

11. Θσδ. 02.00.6436 [Άιιεο Δπαγγεικαηηθέο Τπεξεζίεο (γηα αηηνύληεο άζπιν)- 

Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210AG-625700)] κείσζε θαηά 1.525,00 

επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

12. Θσδ. 02.00.6485 (Άιιεο Πξνκήζεηεο & Τιηθά (ζηέγαζε)- Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (210 AG-639400)) κείσζε θαηά 2.000,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

13. Θσδ. 02.00.6519 (Σξαπεδηθέο Υξεώζεηο - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 

AD-639100)) κείσζε θαηά 600,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

14. Θσδ. 02.00.6616 [Γξαθηθή Ύιε θαη Αλαιώζηκα Γξαθείνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ πιηθώλ γηα ην γξαθείν)- Πξνγξάκκαηνο 

πξνζθύγσλ (210AD-657100)] κείσζε θαηά 2.000,00 επξώ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ 

πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο 

15. Θσδ. 02.00.7126 [Οηθηαθόο Δμνπιηζκόο & Τιηθά Οηθηώλ - Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (210 AG-655100)], κείσζε θαηά 2.000,00 επξώ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο 

ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

16. Θσδ. 02.00.7128 (Δμνπιηζκόο Ζ/Τ - Πξνγξάκκαηνο Πξνζθύγσλ (210 AD-

653100)), κείσζε θαηά 600,00 επξώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί κε ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηζρύνληνο ζπκθώλνπ πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

17. Θσδ. 02.00.839 (Πιεξσκέο νθεηιώλ ρξήζεο 2018 - Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθύγσλ (Πξνκεζεπηώλ/ακνηβώλ/θνηλνρξ./ινγ ΔΤΓΑΠ-ΓΔΖ θ.ιπ.), 

κείσζε θαηά 43.529,50 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 53.470,50 επξώ.  
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18. Θσδ. 02.00.6061 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 

Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΑΥ  ηκεκάησλ Θνηλσληθήο Κέξηκλαο.), 

κείσζε θαηά 39.786,25 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 40.202,75 επξώ.  

19. Θσδ. 02.00.6086 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΑΥ-ηκεκάησλ 

Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. Κ.Θ.Κ) κείσζε θαηά 9970,31 επξώ, θαη 

δηακόξθσζε ηνπ ζηα 10.074,73 επξώ.  

20. Θσδ. 02.00.6071 [Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιόγην 
Λ.4354/2015 γηα ζπκβαζεηο ΗΓΟΥ πξνγξ ΟΑΔΓ πιεζηνλ ζπληαμεο 55-67)] 
κείσζε θαηά 1.358,00 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 100.079,00 επξώ.  

21. Θσδ. 02.00.6087 [Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΟΥ-ΟΑΔΓ πιεζίνλ 
ηεο ύληαμεο 55-67 εηώλ.) κείσζε θαηά 470,51 επξώ θαη δηακόξθσζε 
ηνπ ζηα 25.469,60 επξώ.  

22. Θσδ. 02.00.8122 (Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο  γηα Ρύζκηζε 

νθεηιώλ)   κείσζε θαηά 1500,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 

28.000,00 επξώ.  

23. Θσδ. 02.00.6115 (Ακνηβέο ινγηζηή εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε)   κείσζε θαηά 

8.750,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα  10.750,00 επξώ.  

24. Θσδ. 02.00.6113 (Πξνκήζεηα πιηθσλ  κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ 

εθηππώζεσλ.)   κείσζε θαηά 500,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα  

3.000,00 επξώ.  

25. Θσδ. 02.00.835 (Γαπάλε  ακνηβώλ νξθσηώλ ειεγθηώλ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθό έιεγρν έηνπο 2018)   κείσζε θαηά 3500,00 επξώ, θαη 

δηακόξθσζε ηνπ ζηα  0,00 επξώ.  

ύλνιν: Κείωζε θαηά 229.834,57  επξώ. 
Έμνδα =ζπλνιηθή κείσζε θαηά 55.947,75 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ 
πνζνύ ζηα 2.256.645,61 επξώ αληί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.312.593,36 επξώ ηνπ 
αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Αύμεζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εζόδωλ ωο εμήο: 
 

1. Θσδ. 06.00.411 (Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από Σακείν), αύμεζε 
θαηά1.543,88 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 2.043,88 επξώ.  

2. Θσδ. 06.00.413 (Υξεκαηηθό ππόινηπν ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ όςεσο  
(6837-123861-671), αύμεζε θαηά 7032,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ 
ζηα 8.052 επξώ.  

3. Θσδ. 06.00.414 (Υξεκαηηθό ππόινηπν ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ όςεσο 
Δπηρνξεγνύκελνπ Πξνγξάκκαηνο ΘΖΦΖ (71086910813) αύμεζε θαηά 
74.764,56 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 150.564,56 επξώ.  

4. Θσδ. 06.00.327 (Δπηζηξνθή πνζνύ πνπ αθνξά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 
Γώξσλ 2013-2017 ην νπνίν έρεη ξπζκηζηεί ζην ΗΘΑ) αύμεζε θαηά 
27.500,00 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 27.500,00 επξώ.  

5. Θσδ. 06.00.323 (Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα,  γηα   ην 
πξόγξακκα ΟΑΔΓ πιεζίνλ ηεο ύληαμεο  αλέξγσλ 55-67 γηα ην δηάζηεκα 
01/02/2018-31/12/2018.) αύμεζε θαηά 7.351,69 επξώ, θαη 
δηακόξθσζε ηνπ ζηα 13.171,69 επξώ.  

6. Θσδ. 06.00.324 (Δηζπξαθηέα ππόινηπα από  Δπηδόηεζε Αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ  ηεο ζπλέρηζεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο ΛΘΔ εηνπο 2018 γηα 3 
εξγαδόκελνπο.) αύμεζε θαηά 1.303,32 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 
4.080,00 επξώ.  
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7. Θσδ. 06.00.415 (Υξεκαηηθό Τπόινηπν Σξαπεδηθνύ Ινγ/ζκνύ όςεσο 
Δπηρνξεγνύκελνπ πξνγξάκκαηνο Τ.Α ΟΖΔ 71087740300.) αύμεζε θαηά 
10.125,61 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 107.125,61 επξώ.  

ύλνιν:  Αύμεζε θαηά 129.621,61  επξώ. 
Κείωζε ηωλ πνζώλ ηωλ Θωδηθώλ ηωλ εζόδωλ ωο εμήο: 
 

1. Θσδ. 06.00.412 (Υξεκαηηθό ππόινηπν ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ όςεσο γηα 
ηελ δηαρείξηζε ηεο Κηζζνδνζίαο κέζσ ΔΑΠ (7124005522) κείσζε θαηά 
49.755,89 επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 744,11 επξώ.  

2. Θσδ. 06.00.1216 (Δπηρνξεγνύκελν Πξόγξακκα ΟΑΔΓ γηα πξόζιεςε 
Αλέξγσλ πιεζίνλ ηεο ζύληαμεο 55-67 εηώλ) κείσζε θαηά 13.752,92 
επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 46.247,08 επξώ.  

3. Θσδ. 06.00.325 (Δπηρνξεγνύκελν Πξόγξακκα ΟΑΔΓ γηα πξόζιεςε 
Αλέξγσλ πιεζίνλ ηεο ζύληαμεο 55-67 εηώλ) κείσζε θαηά 7.750,00 
επξώ, θαη δηακόξθσζε ηνπ ζηα 0,00 επξώ.  

4. Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν από ην Πξόγξακκα ESTIA ηεο ΤΑ ηνπ ΟΖΔ ζηε 
Λ. Φηιαδέιθεηα- Λ. Υαιθεδόλα) κείσζε θαηά 114.310,00 επξώ, θαη 
δηακόξθσζε ηνπ ζηα 1.053.060,00 επξώ.  

 
ύλνιν:  Κείωζε θαηά 185.568,81  επξώ. 
 

Έζνδα =ζπλνιηθή κείσζε θαηά 55.947,75 επξώ θαη δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ 
πνζνύ ζηα 2.256.645,61 επξώ αληί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.312.593,36 επξώ ηνπ 
αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 
 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   39/2019. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

         ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ                                       ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

 

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο 

Παπαινπθά  Δπηπρία 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε 

Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Αγγειήο Υξήζηνο 

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 
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Δκκαλνπήι Γαλάε 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                      ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ Τπεύζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ                                   ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Υ. 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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