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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 23/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 141/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ 
νηθ. έηνπο 2020 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 
ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 125/2020 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ». 

 
 
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 13796/24/26-6-2020 έγγξαθε 
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πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ 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. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :     
  
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 
θαη 6 Γξεηδειηάο Παληειήο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) εξεηάθεο Ληθφιανο, νη 

νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά 
ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ παξέζηεζαλ, βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ηα  
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα 
Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θαη ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο 
«ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΩΛ» θ.θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ θαη Δκκαλνπήι Γαλάε 
αληηζηνίρσο. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 3447/23-6-2020 έγγξαθν ηεο Θνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππ΄αξ. 125/2020 δηαβηβαζζείζα Απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
 
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηεο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο  

 

 

 αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 125/2020 απφθαζε ηνπ Γ ηεο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε 2ε αλακφξθσζε ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020, θαη 

παξαθαινχκε φπσο  εηζαρζεί πξνο έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΓΛΦΛΥ.  

 

ΠΔΡΗΙΖΦΖ:  Έγκπιζη Β΄ αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού 
έηοςρ 2020 ηηρ ΘΔΓΛΦΛΥ.  
 

 
ΑΠΟΦ. 125/2020 
Αξ. πξση: 3430/23-06-2020 
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ΑΠΟΠΑΚΑ  ΑΠΌ  ΣΟ  12ο  ΠΡΑΘΣΗΘΟ  ΣΖ   ΤΛΔΓΡΗΑΖ  ΣΟΤ  ΓΗΟΗΘ.  
ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ  ΘΟΗΛΧΦΔΙΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΚΟΤ Λ. 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ. 
 

ήκεξα, 22-6-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:00, ζπλήιζε ην  Γηνηθεηηθφ  
πκβνχιην  ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο  
κε ηειεδηάζθεςε  κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο  epresence.gov.gr ζχκθσλα κε ηελ ππ.αξ. 
1822/16.03.2020 εγθχθιην, ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε κεηά απφ πξφζθιεζε  ηνπ 
Πξνέδξνπ  ηεο  θ. Θαξαβία Γεψξγηνπ. 
Αθνχ  δηαπηζηψζεθε   λφκηκε  απαξηία, δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ 
έληεθα (11) κειψλ πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ 19/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ: 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 
1. Θαξαβίαο Γεψξγηνο, Πξφεδξνο 
2. Γνπβαλάο Αιέμαλδξνο,  Αληηπξφεδξνο 
3. Παπαθψζηα Αλζή 
4. Ιάιε Αζαλαζία, κέινο 
5. Εαραξηνπδάθεο Κηραήι, κέινο 
6. εβαζηφο Γεψξγηνο, κέινο 
7. Ακπαηδφγινπ ηαπξνχια, κέινο 
8. Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, κέινο 
9. Ηζπάζνπ Υξηζηίλα, κέινο 
10. Θξανπλάθεο Ληθφιανο, κέινο 
11. Θπξηαδφπνπινο Υξήζηνο, κέινο, εθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ 

 
ΑΠΟΛΣΔ 

1. ΙάιεΑζαλαζία 
2. Ηζπάζνπ Υξηζηίλα 
3. Γνπβαλάο Αιέμαλδξνο 
4. Εαραξηνπδάθεο Κηράιεο 

νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.  
 ηελ ζέζε ηεο θ. Παπαθψζηα, παξαηηεζέληνο ηαθηηθνχ κέινπο απφ 
02/06/2020, παξέζηε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θ. Κπεξδέζεο ππξίδσλ. 
 
 Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ εθφζνλ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο  epresence.gov.gr ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 
1822/16.03.2020 εγθχθιην, θαη πξφηεηλε πξνο ηα κέιε λα πξνεγεζεί ε ζπδήηεζε ελφο 
(1) ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ηα κέιε 
ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ. 
 ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ζπδεηήζεθε αλαιπηηθά ε ππ’ αξ. 1190/17-06-2020 
Πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί 
γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ έηνπο 2020 απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία 
ηνπ ΟΖΔ ζην Τπνπξγείν Κεηαλάζηεπζεο & Αζχινπ. Θαζ ‘φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζπλεδξίαζεο ζπκκεηείραλ ε θ. Σνπιηάηνπ ηεθαλία & ε θ. Παπαδνπνχινπ Αλαζηαζία 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ. 
 
 Δηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο έζεζε ππφςε 
ησλ κειψλ ηα εμήο:  
Θέμα: Έγκπιζη Β΄ αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2020 
ηηρ ΘΔΓΛΦΛΥ.  
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 Θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ ΘΓΘ (Λ. 3463/2006, παξ,1) φπνπ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά φηη ε δηαρείξηζε ησλ Θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ 
ηελ ππφινηπε δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή δηαρείξηζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ  θαη ην εηήζην πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Θνηλσθεινχο επηρείξεζεο 
ΓΛΦΛΥ γηα ην έηνο 2020  κε ηελ ππ’ αξ. 279/19 απφθαζή ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 256 ηνπ ΘΓΘ (Λ. 3463/2006) θαη ηνλ Λ.4071/2012, ηνλ 
δηαβίβαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη ηνλ επηθχξσζε κε ηελ ππ’ αξ. 
227/19 απφθαζή ηεο.  
 ηελ ζπλέρεηα, κε ηελ ππ’ αξ. 36/2020 απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ, ηελ 
νπνία ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΓΛΦΛΥ επηθχξσζε κε ηελ 49/2020 απφθαζε ηεο, 
εγθξίζεθε ε Α΄  αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2020 πξνθεηκέλνπ λα 
ηξνπνπνηεζνχλ νη πηζηψζεηο ζηνπο Θ.Α. πνπ δηαπηζηψζεθε απφθιηζε απφ ηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.  
 ήκεξα εηζάγνληαη πξνο ηξνπνπνίεζε γηα ηελ Β΄ αλακφξθσζε νη παξαθάησ 
κεηαβνιέο, θαζψο ππάξρεη αλάγθε  γηα ηξνπνπνίεζε ηφζν ησλ εζφδσλ πνπ πξφθεηηαη 
λα ζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ δαπαλψλ νη νπνίεο 
πξφθεηηαη λα επηβαξχλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2020. Ζ ππνρξέσζε αλακφξθσζεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε απνηχπσζεο 
ζηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ησλ πνζψλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ,  
κε ζθνπφ λα ηαθηνπνηεζνχλ νη θσδηθνί  ζηνπο νπνίνπο  νη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο 
είηε δελ επαξθνχλ είηε πιενλάδνπλ.  
 Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνπο θάησζη θσδηθνχο αθνξά: 
α) ζηνπο Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΥ εθηφο πξνγξάκκαηνο ESTIA ΗΗ, 
θαη β) ζηνπο Θ.Α.Δ.  ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΗΗ, θαη έρεη σο εμήο: 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1) Θσδ. 02.00.6021 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα ζπκβάζεηο ΘΖΦΖ), αύξηζη καηά 1.200,00 επξψ ιφγσ 
αχμεζεο ηεο δαπάλεο ιφγσ ιάζνπο αξρηθήο πξφβιεςεο. 
 

2) Θσδ. 02.00.6051 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΟΥ-ΟΑΔΓ & ΗΓΑΥ  γηα Γηνίθεζε.), αύξηζη 
καηά 1.789,97 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε 
αλαδξνκηθψλ ζε ππάιιειν ιφγσ αλαγλψξηζεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ.  

 
3) Θσδ. 02.00.6085 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΟΥ- ΟΑΔΓ & ΗΓΑΥ 

Γηνίθεζεο), αύξηζη καηά 533,44 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ 
απφδνζε αλαδξνκηθψλ ζε ππάιιειν ιφγσ αλαγλψξηζεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
 

4) Θσδ. 00.02.6113 (Ακνηβέο Σερληθνχ αζθαιείαο), αύξηζη καηά 3.000,00 
επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα αλαλέσζε ζχκβαζεο ηερληθνχ 
αζθαιείαο κε Γηαηξφ Αζθαιείαο. 

 
5) Θσδ. 00.02.6131 (Ινηπέο ακνηβέο δηαθφξσλ ηξίησλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο), αύξηζη καηά 1.900,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο γηα  ηελ 
απνκαγλεηνθψλεζε ζπλεδξηάζεσλ Γ γηα ην ππφινηπν ηνπ  έηνπο 2020. 
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6) Θσδ. 00.02.6264 (πληήξεζε  θαη ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ), αύξηζη καηά 300,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα 
αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 
7) Θσδ. 02.00.6331 (Ινηπνί θφξνη θαη ηέιε), αύξηζη καηά 100,00 επξψ ιφγσ 

αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε πηζαλνχ εμφδνπ. 
  

8) Θσδ. 02.00.6431 (Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
επηρείξεζεο), αύξηζη καηά 400,00 εςπώ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα 
ηηο αλάγθεο πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

9) Θσδ. 02.00.6461 (Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), αύξηζη 
καηά 400,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκνχ 2019 ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
10) Θσδ. 02.00.6483 (Ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο), αύξηζη καηά 800,00 

επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο  ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Δπηρείξεζεο. 
 

11) Θσδ. 02.00.671 (Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο), αύξηζη 
καηά 150,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε πηζαλνχ 
εμφδνπ. 

 
 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εμφδσλ ησλ Θ.Α.Δ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο εθηφο 
πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ:  10.573,41 εςπώ 
 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 
1) Θσδ. 02.00.6014 (Θφζηνο Κηζζνδνζίαο 9 αηφκσλ - Γηνίθεζε Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθχγσλ (210AD-622300)), αύξηζη καηά 3.120,25 εςπώ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
2) Θσδ. 02.00.6119 (Ηαηξηθή Φξνληίδα γηα Ωθεινχκελνπο , ππνζηήξημε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζε παηδηά & ππνζηήξημε ζε άηνκα κε ηδηαίηεξεο  αλάγθεο  

Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ (210AG-625400) (6119)) αύξηζη  καηά  250,00 

εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

3) Θσδ. 02.00.6225 (Ινγαξηαζκνί Γηακεξηζκάησλ Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ  (210 

AG-635400)  (6225)) αύξηζη καηά 51.200,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
4) Θσδ. 02.00.6235 (Κηζζψζεηο Γηακεξηζκάησλ- Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ (210 AG-

631050) (6235)) αύξηζη καηά 14.170,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 
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5) Θσδ. 02.00.6266 (Δπηζθεπέο-πληήξεζε Οηθηψλ-Πξνγξάκκαηνο  ΔΣΗΑ (210 

AG-629200) (6266)) αύξηζη καηά 5.000,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
6) Θσδ. 02.00.6267 (Θαζαξηζκφο & Απεληνκψζεηο Οηθηψλ  Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ 

(210 AG-631150) (6267)) αύξηζη καηά 100,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
7)  Θσδ. 02.00.6484 (Άιιεο Τπεξεζίεο - Γηνίθεζε Έξγνπ - Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ  

(210 ΑD-629200) (6484)) αύξηζη καηά  4.050,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
8)  Θσδ. 02.00.7128 (Δμνπιηζκφο  H/Y Γξαθείνπ - Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ  (210 

AD-653100) (7128)) αύξηζη καηά 3.100,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
9)  Θσδ. 02.00.6654 (Τιηθά γηα πξνζσπηθή πεξηπνίεζε & πγηεηλή γηα ην 

πξνζσπηθφ -  Πξνγξ/ηνο ΔΣΗΑ (811ΑΖ-604550) (6654) αύξηζη  καηά  

650,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
10)  Θσδ. 02.00.6655 Τιηθά γηα πξνζσπηθή πεξηπνίεζε & πγηεηλή γηα ηνπο 

σθεινπκέλνπο Πξνγξ/ηνο ΔΣΗΑ (811ΑΖ-604550) (6655) αύξηζη καηά  

1.600,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
11)  Θσδ. 02.00.6656 Πεξηζηαζηαθή ππνζηήξημε - Πξνγξ/ηνο ΔΣΗΑ (έμνδα 

θαξκ/θα, θεδείαο θ.ι.π.)  (811 ΑΖ-625400) (6656) αύξηζη  καηά 1.400,00 

εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ: 84.640,25  εςπώ.. 
 
Γενικό ζύνολο αςξήζεων ηων εξόδων ηος πποϋπολογιζμού: 95.213,66 
εςπώ 
 
 
 
Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1) Θσδ. 02.00.6041 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο -Βξεθηθνχ ηαζκνχ), μείωζη καηά 7.331,00 
επξψ ιφγσ κε θαηαβνιήο ακνηβψλ ζε εξγαδφκελε κε άδεηα κεηξφηεηαο. 
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2) Θσδ. 02.00.6071 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα ζπκβαζεηο ΗΓΟΥ πξνγξ ΟΑΔΓ  55-67 εηψλ.), μείωζη καηά  
6.018,00 επξψ ιφγσ κε πινπνίεζεο πξνβιεπφκελεο πξφζιεςεο 5 νδεγνχ 
γηα ηελ Γεκνηηθή πγθνηλσλία. 
 

3) Θσδ. 02.00.6084 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ  Βξεθηθνχ ηαζκνχ), 
μείωζη καηά 1.812,53 επξψ ιφγσ κε θαηαβνιήο ακνηβψλ ζε εξγαδφκελε 
κε άδεηα κεηξφηεηαο. 
 

4) Θσδ. 02.00.6087 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΟΥ-ΟΑΔΓ  55-67 
εηψλ.), μείωζη καηά 1.622,46 επξψ ιφγσ κε πινπνίεζεο πξνβιεπφκελεο 
πξφζιεςεο 5 νδεγνχ γηα ηελ Γεκνηηθή πγθνηλσλία. 
 

5) Θσδ. 00.02.6118 (Ακνηβέο  Σξίησλ γηα Γξαζηεξηφηεηεο ηεο  Παηγληνζήθεο 
ΑΚΔΑ.), μείωζη καηά 520,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ πνζνχ γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο Παηγληνζήθεο ιφγσ covid-19. 
 

6) Θσδ. 00.02.6222 (Σειεθσληθά έμνδα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο), μείωζη καηά  
445,71 επξψ ιφγσ αιιαγήο παθέησλ ζχλδεζεο. 
 

7) Θσδ. 00.02.6263 (πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ), μείωζη 
καηά 400,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πνζνχ γηα ηηο 
αλάγθεο  ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

8) Θσδ. 02.00.6412 (Έμνδα Κεηαθνξψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο Παηγληνζήθεο  
ΑΚΔΑ θαη ηεο Δπηρείξεζεο γεληθά.), μείωζη καηά 338,00 επξψ ιφγσ 
ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

9) Θσδ. 02.00.6434 (Ινηπέο δαπάλεο ηξίησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο.), μείωζη καηά 500,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πνζνχ γηα ηηο αλάγθεο  ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

10) Θσδ. 02.00.6472 (Έμνδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ-
Παηγληνζήθεο θαη γεληθά ηεο Δπηρείξεζεο.), μείωζη καηά  2.200,00 επξψ 
ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πνζνχ γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο 
Δπηρείξεζεο ιφγσ covid-19. 
 

11) Θσδ. 02.00.6612 (Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο & εηδψλ ρεηξνηερλίαο), μείωζη 
καηά 600,00 επξψ ιφγσ Κείσζε ηεο δαπάλεο ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ 
πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

12) Θσδ. 02.00.6613 (Πξνκήζεηα πιηθψλ  κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ 
εθηππψζεσλ.), μείωζη καηά 1.993,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ 
πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 

 
13) Θσδ. 02.00.6621 (Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο.), κείσζε θαηά 1.460,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ 
πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

14) Θσδ. 02.00.6631 (Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ), 
μείωζη καηά 900,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε 
κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
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15) Θσδ. 02.00.6632 (Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε), μείωζη καηά  
1.200,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν 
πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

16) Θσδ. 02.00.6642 (Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ,( πιηθά ζπζθεπαζίαο Θνηλ/θνπ 
Παληνπ/ιεηνπ,Θάξηεο πξνζσπηθνχ θιπ)), μείωζη καηά 263,00 επξψ ιφγσ 
ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

17) Θσδ. 02.00.6661 (Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο), 
μείωζη καηά 995,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κηθξφηεξνπ πνζνχ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

18) Θσδ. 02.00.6666 (Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ & κεηξά 
πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο), μείωζη καηά 3.050,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο 
κηθξφηεξνπ πνζνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

19) Θσδ. 02.00.7124 (Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 
θαη ινγηζκηθά), μείωζη καηά  2.000,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κηθξφηεξνπ 
πνζνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 
 
 
ύνολο μειώζεων ηων εξόδων ηων Θ.Α.Δ ηηρ Θοινωθελούρ Δπισείπηζηρ 
εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ: 33.648,70 εςπώ 
 
 
Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 
1) Θσδ. 02.00.6015 (Θφζηνο  Κηζζνδνζίαο 19 αηφκσλ - Τπεξεζίεο 

Πξνγξάκκαηνο  Πξνζθχγσλ (210 AG-622300) (6015)) μείωζη καηά 

16.065,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
2) Θσδ. 02.00.6226 (Έμνδα Δπηθνηλσλίαο Πξνζσπηθνχ - Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ 

(210 AD-634100) (6226)) μείωζη καηά 560,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
3) Θσδ. 02.00.6254 (Αζθάιηζε Οηθηψλ - Πξνγξάκκαηνο  ΔΣΗΑ  (210 AG-

638200) (6254)) μείωζη καηά 1.000,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
χλνιν κεηψζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ:   17.625,00 εςπώ. 
 
Γενικό ζύνολο μειώζεων ηων εξόδων ηος πποϋπολογιζμού : 51.273,70 
εςπώ.  
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Έμνδα = ζπλνιηθή αχμεζε θαηά 43.939,96  εςπώ θαη δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ζηα 2.262.196,13 επξψ αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.218.256,17 επξψ ηνπ 
αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1) Θσδ. 06.00.1311 (Γσξεέο  γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ.), αύξηζη καηά   
700,00 επξψ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ πνζνχ. 

 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εζφδσλ ησλ Θ.Α.Δ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο εθηφο 
πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ: 700,00 εςπώ 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 

1) Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν απφ ηελ θηινμελία θαη ππνζηήξημε ζε αηηνχληεο 
άζπιν θαη ππνςήθηνπο κεηεγθαηάζηαζεο ζηε Λ. Φηιαδέιθεηα - Λ. Υαιθεδφλα 
- Πξφγξακκα Τ.Α ΟΖΔ), αύξηζη καηά 67.015,25 εςπώ πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο κε 
ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. 

 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ: 67.015,25 εςπώ 
 
Γενικό ζύνολο αςξήζεων ηων εζόδων ηος πποϋπολογιζμού: 67.715,25 
εςπώ 
 
 
 
 
Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1) Θσδ. 06.00.1223 (Υξεκαηνδφηεζε κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα 
Β γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο εηνπο 2019.), μείωζη καηά 
3.849,77 επξψ ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 
 

2) Θσδ. 06.00.043 (Έζνδν Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο Γεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο), 
μείωζη καηά 13.500,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο 
κηζζνδνζίαο θαη ζηελ κε πινπνίεζε ηεο πξφζιεςεο 5 νδεγνχ. 

 
3) Θσδ. 06.00.1214 (Υξεκαηνδφηεζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο  Δλαξκφλεζε 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο Βξεθηθφο ηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν 
απφ 01/12/2019-31/8/2020), μείωζη καηά 6.425,52 επξψ ιφγσ  
πξνζαξκνγήο ζην πξαγκαηηθφ έζνδν ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

 
ύνολο μειώζεων ηων εζόδων ηων Θ.Α.Δ ηηρ Θοινωθελούρ Δπισείπηζηρ 
εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ: 23.775,29 εςπώ 
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Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 
χλνιν κεηψζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ:  0,00 επξψ. 
 
Γενικό ζύνολο μειώζεων ηων εζόδων ηος πποϋπολογιζμού : 23.775,29 
εςπώ.  
 
Έζνδα = ζπλνιηθή αχμεζε θαηά 43.939,96 επξψ θαη δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ζηα 2.262.196,13 επξψ αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.218.256,17 επξψ ηεο 
Α΄ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
Γηα ηνλ ιφγν απηφλ:  
 Εεηείηαη απφ ην Γ ηεο επηρείξεζεο λα εγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε Β΄ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020, ν 
νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε ηηο ππ’ αξ. 279/2019 θαη 36/2020 απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο 
επηρείξεζεο θαη έρεη επηθπξσζεί κε ηηο  ππ’ αξ. 227/2019 θαη 49/2020 απνθάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΥ, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δηαβηβάζεη ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4623/2019. 
 
 ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα πάξεη απφθαζε ζρεηηθά κε ην 
ζέκα. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, πξνέβε ζε 
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο.  
 Θαηφπηλ, έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ηα κέιε πξνέβεζαλ ζε  
ςεθνθνξία.  
 Ωο απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην Γ: 
 

Αποθαζίζει ομόθωνα 
 
Α. Δγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε Β΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ΘΔΓΛΦΛΥ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε ηηο ππ’ αξ. 
279/2019 θαη 36/2020 απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη επηθπξσζεί κε ηηο  
ππ’ αξ. 227/2019 θαη 49/2020 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦΛΥ.  
Β. Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4623/2019.  
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε  αξ. 125/2020 
 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 23/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνχινγινπ απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα 
ςεθνθνξία, δεδνκέλνπ φηη ε δεκνηηθή παξάηαμε ζηελ νπνία αλήθεη δελ έρεη 
ζπκκεηνρή ζην Γ.. ηνπ Λνκ. Πξνζψπνπ. 

 
Κεηά ηαχηα, ε Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
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 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη 

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

3 ηνπ Λ.4623/19.  

 

 Σελ αξηζ. 125/2020 απφθαζε Γ.. ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο  
 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 256 παξ. 1α& 2 θαη 260 ηνπ Γ.Θψδηθα (Λ. 3463/06) 
 
 Σελ πξνηεηλφκελε Β΄ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε ηηο ππ’ αξ. 279/2019 θαη 
36/2020 απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη επηθπξσζεί κε ηηο  ππ’ αξ. 
227/2019 θαη 49/2020 αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ΓΛΦΛΥ.  

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει ηελ 2η ηξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ (Λ.Π.Η.Γ.) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, βάζεη ηεο ππ΄αξ. 125/2020 
δηαβηβαζζείζαο Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ πνπ αθνξά: α) ζηνπο 
Θ.Α.Δ. ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΥ εθηφο πξνγξάκκαηνο ESTIA ΗΗ, θαη β) 
ζηνπο Θ.Α.Δ.  ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΗΗ, θαη έρεη σο εμήο: 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1. Θσδ. 02.00.6021 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα ζπκβάζεηο ΘΖΦΖ), αύξηζη καηά 1.200,00 επξψ ιφγσ 
αχμεζεο ηεο δαπάλεο ιφγσ ιάζνπο αξρηθήο πξφβιεςεο. 
 

2. Θσδ. 02.00.6051 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο ΗΓΟΥ-ΟΑΔΓ & ΗΓΑΥ  γηα Γηνίθεζε.), αύξηζη 
καηά 1.789,97 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε 
αλαδξνκηθψλ ζε ππάιιειν ιφγσ αλαγλψξηζεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ.  

 
3. Θσδ. 02.00.6085 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΟΥ- ΟΑΔΓ & ΗΓΑΥ 

Γηνίθεζεο), αύξηζη καηά 533,44 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ 
απφδνζε αλαδξνκηθψλ ζε ππάιιειν ιφγσ αλαγλψξηζεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
 

4. Θσδ. 00.02.6113 (Ακνηβέο Σερληθνχ αζθαιείαο), αύξηζη καηά 3.000,00 
επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα αλαλέσζε ζχκβαζεο ηερληθνχ 
αζθαιείαο κε Γηαηξφ Αζθαιείαο. 

 
5. Θσδ. 00.02.6131 (Ινηπέο ακνηβέο δηαθφξσλ ηξίησλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο), αύξηζη καηά 1.900,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο γηα  ηελ 
απνκαγλεηνθψλεζε ζπλεδξηάζεσλ Γ γηα ην ππφινηπν ηνπ  έηνπο 2020. 
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6. Θσδ. 00.02.6264 (πληήξεζε  θαη ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ), αύξηζη καηά 300,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα 
αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 
7. Θσδ. 02.00.6331 (Ινηπνί θφξνη θαη ηέιε), αύξηζη καηά 100,00 επξψ ιφγσ 

αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε πηζαλνχ εμφδνπ. 
 

8. Θσδ. 02.00.6431 (Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
επηρείξεζεο), αύξηζη καηά 400,00 εςπώ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα 
ηηο αλάγθεο πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

9. Θσδ. 02.00.6461 (Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), αύξηζη 
καηά 400,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκνχ 2019 ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
10. Θσδ. 02.00.6483 (Ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο), αύξηζη καηά 800,00 

επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο  ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Δπηρείξεζεο. 
 

11. Θσδ. 02.00.671 (Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο), αύξηζη 
καηά 150,00 επξψ ιφγσ αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε πηζαλνχ 
εμφδνπ. 

 
 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εμφδσλ ησλ Θ.Α.Δ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο εθηφο 
πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ:  10.573,41 εςπώ 
 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 

1. Θσδ. 02.00.6014 (Θφζηνο Κηζζνδνζίαο 9 αηφκσλ - Γηνίθεζε Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζθχγσλ (210AD-622300)), αύξηζη καηά 3.120,25 εςπώ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
2. Θσδ. 02.00.6119 (Ηαηξηθή Φξνληίδα γηα Ωθεινχκελνπο , ππνζηήξημε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζε παηδηά & ππνζηήξημε ζε άηνκα κε ηδηαίηεξεο  αλάγθεο  

Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ (210AG-625400) (6119)) αύξηζη  καηά  250,00 

εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

3. Θσδ. 02.00.6225 (Ινγαξηαζκνί Γηακεξηζκάησλ Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ  (210 

AG-635400)  (6225)) αύξηζη καηά 51.200,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
4. Θσδ. 02.00.6235 (Κηζζψζεηο Γηακεξηζκάησλ- Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ (210 AG-

631050) (6235)) αύξηζη καηά 14.170,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 
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5. Θσδ. 02.00.6266 (Δπηζθεπέο-πληήξεζε Οηθηψλ-Πξνγξάκκαηνο  ΔΣΗΑ (210 

AG-629200) (6266)) αύξηζη καηά 5.000,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
6. Θσδ. 02.00.6267 (Θαζαξηζκφο & Απεληνκψζεηο Οηθηψλ  Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ 

(210 AG-631150) (6267)) αύξηζη καηά 100,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
7. Θσδ. 02.00.6484 (Άιιεο Τπεξεζίεο - Γηνίθεζε Έξγνπ - Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ  

(210 ΑD-629200) (6484)) αύξηζη καηά  4.050,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
8. Θσδ. 02.00.7128 (Δμνπιηζκφο  H/Y Γξαθείνπ - Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ  (210 

AD-653100) (7128)) αύξηζη καηά 3.100,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
9. Θσδ. 02.00.6654 (Τιηθά γηα πξνζσπηθή πεξηπνίεζε & πγηεηλή γηα ην 

πξνζσπηθφ -  Πξνγξ/ηνο ΔΣΗΑ (811ΑΖ-604550) (6654) αύξηζη  καηά  

650,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
10. Θσδ. 02.00.6655 Τιηθά γηα πξνζσπηθή πεξηπνίεζε & πγηεηλή γηα ηνπο 

σθεινπκέλνπο Πξνγξ/ηνο ΔΣΗΑ (811ΑΖ-604550) (6655) αύξηζη καηά  

1.600,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
11. Θσδ. 02.00.6656 Πεξηζηαζηαθή ππνζηήξημε - Πξνγξ/ηνο ΔΣΗΑ (έμνδα 

θαξκ/θα, θεδείαο θ.ι.π.)  (811 ΑΖ-625400) (6656) αύξηζη  καηά 1.400,00 

εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ: 84.640,25  εςπώ.. 
 
Γενικό ζύνολο αςξήζεων ηων εξόδων ηος πποϋπολογιζμού: 95.213,66 
εςπώ 
 
 
 
Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1. Θσδ. 02.00.6041 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα  ζπκβάζεηο -Βξεθηθνχ ηαζκνχ), μείωζη καηά 7.331,00 
επξψ ιφγσ κε θαηαβνιήο ακνηβψλ ζε εξγαδφκελε κε άδεηα κεηξφηεηαο. 
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2. Θσδ. 02.00.6071 (Σαθηηθέο απνδνρέο κε βάζεη ην Δληαίν Κηζζνιφγην 
Λ.4354/2015 γηα ζπκβαζεηο ΗΓΟΥ πξνγξ ΟΑΔΓ  55-67 εηψλ.), μείωζη καηά  
6.018,00 επξψ ιφγσ κε πινπνίεζεο πξνβιεπφκελεο πξφζιεςεο 5 νδεγνχ 
γηα ηελ Γεκνηηθή πγθνηλσλία. 
 

3. Θσδ. 02.00.6084 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ  Βξεθηθνχ ηαζκνχ), 
μείωζη καηά 1.812,53 επξψ ιφγσ κε θαηαβνιήο ακνηβψλ ζε εξγαδφκελε 
κε άδεηα κεηξφηεηαο. 
 

4. Θσδ. 02.00.6087 (Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΟΥ-ΟΑΔΓ  55-67 
εηψλ.), μείωζη καηά 1.622,46 επξψ ιφγσ κε πινπνίεζεο πξνβιεπφκελεο 
πξφζιεςεο 5 νδεγνχ γηα ηελ Γεκνηηθή πγθνηλσλία. 
 

5. Θσδ. 00.02.6118 (Ακνηβέο  Σξίησλ γηα Γξαζηεξηφηεηεο ηεο  Παηγληνζήθεο 
ΑΚΔΑ.), μείωζη καηά 520,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ πνζνχ γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο Παηγληνζήθεο ιφγσ covid-19. 
 

6. Θσδ. 00.02.6222 (Σειεθσληθά έμνδα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο), μείωζη καηά  
445,71 επξψ ιφγσ αιιαγήο παθέησλ ζχλδεζεο. 
 

7. Θσδ. 00.02.6263 (πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ), μείωζη 
καηά 400,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πνζνχ γηα ηηο 
αλάγθεο  ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

8. Θσδ. 02.00.6412 (Έμνδα Κεηαθνξψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο Παηγληνζήθεο  
ΑΚΔΑ θαη ηεο Δπηρείξεζεο γεληθά.), μείωζη καηά 338,00 επξψ ιφγσ 
ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

9. Θσδ. 02.00.6434 (Ινηπέο δαπάλεο ηξίησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο.), μείωζη καηά 500,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πνζνχ γηα ηηο αλάγθεο  ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

10. Θσδ. 02.00.6472 (Έμνδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ-
Παηγληνζήθεο θαη γεληθά ηεο Δπηρείξεζεο.), μείωζη καηά  2.200,00 επξψ 
ιφγσ πξφβιεςεο κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πνζνχ γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο 
Δπηρείξεζεο ιφγσ covid-19. 
 

11. Θσδ. 02.00.6612 (Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο & εηδψλ ρεηξνηερλίαο), μείωζη 
καηά 600,00 επξψ ιφγσ Κείσζε ηεο δαπάλεο ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ 
πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

12. Θσδ. 02.00.6613 (Πξνκήζεηα πιηθψλ  κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ 
εθηππψζεσλ.), μείωζη καηά 1.993,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ 
πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 

 
13. Θσδ. 02.00.6621 (Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο.), κείσζε θαηά 1.460,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ 
πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

14. Θσδ. 02.00.6631 (Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ), 
μείωζη καηά 900,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε 
κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
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15. Θσδ. 02.00.6632 (Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε), μείωζη καηά  
1.200,00 επξψ ιφγσ ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν 
πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

16. Θσδ. 02.00.6642 (Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ,( πιηθά ζπζθεπαζίαο Θνηλ/θνπ 
Παληνπ/ιεηνπ,Θάξηεο πξνζσπηθνχ θιπ)), μείωζη καηά 263,00 επξψ ιφγσ 
ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ πνζνχ αλάζεζεο ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
 

17. Θσδ. 02.00.6661 (Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο), 
μείωζη καηά 995,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κηθξφηεξνπ πνζνχ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

18. Θσδ. 02.00.6666 (Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ & κεηξά 
πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο), μείωζη καηά 3.050,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο 
κηθξφηεξνπ πνζνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

19. Θσδ. 02.00.7124 (Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 
θαη ινγηζκηθά), μείωζη καηά  2.000,00 επξψ ιφγσ πξφβιεςεο κηθξφηεξνπ 
πνζνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 
 
 
ύνολο μειώζεων ηων εξόδων ηων Θ.Α.Δ ηηρ Θοινωθελούρ Δπισείπηζηρ 
εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ: 33.648,70 εςπώ 
 
 
Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εξόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 

1. Θσδ. 02.00.6015 (Θφζηνο  Κηζζνδνζίαο 19 αηφκσλ - Τπεξεζίεο 

Πξνγξάκκαηνο  Πξνζθχγσλ (210 AG-622300) (6015)) μείωζη καηά 

16.065,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 
2. Θσδ. 02.00.6226 (Έμνδα Δπηθνηλσλίαο Πξνζσπηθνχ - Πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ 

(210 AD-634100) (6226)) μείωζη καηά 560,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
3. Θσδ. 02.00.6254 (Αζθάιηζε Οηθηψλ - Πξνγξάκκαηνο  ΔΣΗΑ  (210 AG-

638200) (6254)) μείωζη καηά 1.000,00 εςπώ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. 

 
χλνιν κεηψζεσλ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ:   17.625,00 εςπώ. 
 
Γενικό ζύνολο μειώζεων ηων εξόδων ηος πποϋπολογιζμού : 51.273,70 
εςπώ.  
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Έμνδα = ζπλνιηθή αχμεζε θαηά 43.939,96  εςπώ θαη δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ζηα 2.262.196,13 επξψ αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.218.256,17 επξψ ηνπ 
αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1. Θσδ. 06.00.1311 (Γσξεέο  γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ.), αύξηζη 
καηά   700,00 επξψ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ πνζνχ. 

 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εζφδσλ ησλ Θ.Α.Δ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο εθηφο 
πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ: 700,00 εςπώ 
 
Αύξηζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 

1. Θσδ. 06.00.1241 (Έζνδν απφ ηελ θηινμελία θαη ππνζηήξημε ζε 
αηηνχληεο άζπιν θαη ππνςήθηνπο κεηεγθαηάζηαζεο ζηε Λ. 
Φηιαδέιθεηα - Λ. Υαιθεδφλα - Πξφγξακκα Τ.Α ΟΖΔ), αύξηζη καηά 
67.015,25 εςπώ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ 
επηθαηξνπνηεκέλνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία 
ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. 

 
χλνιν απμήζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ: 67.015,25 εςπώ 
 
Γενικό ζύνολο αςξήζεων ηων εζόδων ηος πποϋπολογιζμού: 67.715,25 
εςπώ 
 
 
 
 
Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηων Θ.Α.Δ. ηηρ Θοινωθελούρ 
Δπισείπηζηρ εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ ωρ εξήρ: 
 

1) Θσδ. 06.00.1223 (Υξεκαηνδφηεζε κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα 
Β γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο εηνπο 2019.), μείωζη καηά 
3.849,77 επξψ ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 
 

2) Θσδ. 06.00.043 (Έζνδν Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο Γεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο), 
μείωζη καηά 13.500,00 επξψ ιφγσ πξνζαξκνγήο ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο 
κηζζνδνζίαο θαη ζηελ κε πινπνίεζε ηεο πξφζιεςεο 5 νδεγνχ. 

 
3) Θσδ. 06.00.1214 (Υξεκαηνδφηεζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο  Δλαξκφλεζε 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο Βξεθηθφο ηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν 
απφ 01/12/2019-31/8/2020), μείωζη καηά 6.425,52 επξψ ιφγσ  
πξνζαξκνγήο ζην πξαγκαηηθφ έζνδν ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

 
ύνολο μειώζεων ηων εζόδων ηων Θ.Α.Δ ηηρ Θοινωθελούρ Δπισείπηζηρ 
εκηόρ ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ: 23.775,29 εςπώ 
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Κείωζη ηων ποζών ηων Θωδικών ηων εζόδων ηος ππογπάμμαηορ ΔΣΗΑ ΗΗ 
ωρ εξήρ: 
 
χλνιν κεηψζεσλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ:  0,00 επξψ. 
 
Γενικό ζύνολο μειώζεων ηων εζόδων ηος πποϋπολογιζμού : 23.775,29 
εςπώ.  
 
Έζνδα = ζπλνιηθή αχμεζε θαηά 43.939,96 επξψ θαη δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ζηα 2.262.196,13 επξψ αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.218.256,17 επξψ ηεο 
Α΄ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  141/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή :  
 

- Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Υ. 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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