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Σ.K.: 252 00 ΘΑΡΥ ΑΣΑΦΑ 

ΠΛΗΡ.: Α. Οεκπνύηζηθα, Γ. Θόηζαιε  
ΣΗΛ.: 26933-60 154, 26933-60 120 
FAX: 26933 -60 151  

EMAIL: a.reboutsika@ddachais.gr,  
g.kotsali@ddachaias.gr 

 

    ΠΡΟ: θ. Πξόεδξν Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο Δήκνπ Δπηηθήο 
Αραΐαο 

  

ΘΕΜΑ: «8ε Αλακόξθωζε Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2020 ηνπ 
Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο» 

 
 

Κε ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από 

θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ.  

2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' 

εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θώδηθνο, 

επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή θαηαζηάληνο 

αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ 

πξνϋπνινγηζκώ ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' 

εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ.  

3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ 

πηζηώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο 

δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ 

νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα 

θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί απξνόπηνπ 

δαπάλεο.  
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4. Ξξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο 

δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ 

θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ «Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ «Ξνζόλ 

δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ 

αλεπαξθεία, σο θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ 

πξνϋπνινγηζκώ».  

5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη 

εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά 

ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο πξνβιεπνκέλνπ 

Θεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ». 

 

Πύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 3536/07, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή 

θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ 

Ν.Ρ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Ζ πξνζεζκία 

ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Ρα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ θαηά παξάβαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, 

αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ 

θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006.  

Πύκθσλα κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

απνηειεί θαη’ νπζίαλ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηόο. 

Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απόθαζεο, 

απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. (Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012). Πύκθσλα πάληα κε ην ίδην έγγξαθν, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 ν λνκνζέηεο ζέιεη λα 

ξπζκίζεη έλα επηκέξνπο δήηεκα κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηα ελ γέλεη ηζρύνληα- 

θαη δε ηελ πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ε επνπηεύνπζα αξρή νινθιεξώλεη ηνλ 

έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο αλακόξθσζεο.  
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Από ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη όηη εθηόο από ηελ εηζήγεζε ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό.  

Κε ην λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή 

δηαβνύιεπζεο δηαηππώλνπλ ηε γλώκε ηνπο κόλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη δελ απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδόηεζή ηνπο γηα όπνηεο 

αλακνξθώζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παξ 5 άξζξν 77 Λ. 4172/2013). πελζπκίδεηαη 

όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηαζέηεη ην πξνζρέδην απηνύ 

ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζύληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή 

ζπγθεληξώλεη θαη αμηνινγεί ηπρόλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη 

ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, εθόζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ 

θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηόηε 

θαηαξηίδεηαη από απηήλ. (παξ 5 άξζξν 77 Λ. 4172/2013). 

Ππλεπώο, ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012, εθηόο ησλ ξεηά 

εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ ηεο δηαηύπσζεο γλώκεο από ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή 

θαη ηελ επηηξνπή δηαβνύιεπζεο, κε ην λ. 4172/2013, νη ππόινηπεο ελέξγεηεο 

αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, αθνινπζνύλ ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη 

δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.  

Ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο έηνπο 2020 ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 

31/2020 (ΑΓΑ:ΤΘΣΟΥ9Κ-9Η1) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη 

ειέγρζεθε σο πξνο ηε λνκηκόηεηά ηεο κε ηελ αξηζκ. πξση. 46879/24-03-2020  

(ΑΓΑ:6ΝΞΑΝΟ1Φ-Γ58) απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ.  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

 ηελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07  

 ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α') 

 ην εγγ. Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012 

 παξ 5 άξζξν 77 Λ. 4172/2013 

 ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο έηνπο 2020  όπσο ςεθίζηεθε 

θαη εγθξίζεθε όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 
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 Ρελ ΘΑ νηθ.55905/29-07-2019 (ΦΔΘ 3054/29-07-2019 ηεύρνο Β'): “Παποσή 

οδηγιών για ηην καηάπηιζη ηος πποϋπολογιζμού ηυν Γήμυν, οικονομικού έηοςρ 

2020 - ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 7028/2004 (Β'253) απόθαζεο.” 

πξνηείλεηαη πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή 

I. Αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δελ επεξεάδεη ην ινγηζηηθό 

ππόινηπν ηνπ απνζεκαηηθνύ. 

1. Κε ηελ από 15εο Γεθεκβξίνπ εηζήγεζεο ηεο Ρερληθήο καο πεξεζίαο κε 

ζέκα: «Αλλαγή ηίηλος μελέηηρ ζηον Π/Τ ηοι οικονομικού έηοςρ 2020» 

ελεκεξσζήθακε γηα ηα εμήο:  

«Λαμβάνονηαρ ςπότη: 

 Toν πποϋπολογιζμό ηος Γήμος Γςηικήρ Ασαΐαρ έηοςρ 2020 πος τηθίζηηκε 

με ηην απιθ. 31/2020 (ΑΓΑ:ΥΘΦΡΦ9Ν-9Ι1) Απόθαζη ηος Γημοηικού 

ζςμβοςλίος και ελέγσθηκε υρ ππορ ηη νομιμόηηηά ηηρ με ηην απιθ. ππυη. 

46876/24-03-2019 (ΑΓΑ:6ΟΠΑΟΡ1Τ-Γ58) όμοια απόθαζη ηος 

ςνηονιζηή ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος, Γςηικήρ 

Δλλάδορ και Ιονίος. 

 Σο ηεσνικό ππόγπαμμα ηος Γήμος έηοςρ 2020 με ηιρ ηποποποιήζειρ ηος 

όπυρ ιζσύει ζήμεπα ζηο οποίο είναι εγγεγπαμμένη η μελέηη με ηίηλο 

«Δπικαιποποίηζη μελέηηρ για ηη βεληίυζη ςθιζηάμενος κηιπίος για ηη 

δημιοςπγία σώπος άζκηζηρ πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηυν ζηην Σ.Κ. 

αγαιίκυν ηηρ Γ.Δ. Μόβπηρ ηος Γήμος Γςηικήρ Ασαΐαρ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) 

», ποζού 45.000€. 

 Σην αναγκαιόηηηα ζύνηαξη επικαιποποιημένηρ μελέηηρ για ηη βεληίυζη 

ςθιζηάμενος κηιπίος για ηη δημιοςπγία σώπος άζκηζηρ πολιηιζηικών 

δπαζηηπιοηήηυν ζηην Σ.Κ. αγαιίκυν ηηρ Γ.Δ. Μόβπηρ ηην οποία η 

Τπηπεζία μαρ αδςναηεί να ςλοποιήζει αθενόρ λόγυ ηηρ ηπαγικήρ 

ςποζηελέσυζηρ αςηήρ και αθεηέπος λόγυ ηηρ έλλειτηρ ηηρ αναγκαίαρ  

ςλικοηεσνικήρ ςποδομήρ. 

 Σην δςναηόηηηα εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ ηος ςθιζηάμενος κηιπίος από ηην 

αζηική μη κεπδοζκοπική εηαιπεία „Βιώζιμη Πόλη‟ (δίκηςο Γήμυν ) ζηο 

πλαίζιο Ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ ηος άπθπος 100 ηος Ν.3852/2010 

πποκειμένος ο Γήμορ μαρ να ςποβάλλει ηην σπημαηοδόηηζη ηος έπγο ζηο 

Ππόγπαμμα «Ανηώνηρ Σπίηζηρ» ηος ΤΠΔ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-3834725-07-2018-%CF%86%CE%B5%CE%BA-308627-07-2018-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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Παπακαλούμε, όπυρ θπονηίζεηε ζηην επόμενη αναμόπθυζη ηος 

πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ οικονομικού έηοςρ , να εγγπαθεί η ανηίζηοιση 

πίζηυζη για ηην εκηέλεζη ηυν παπαπάνυ με ηίηλο: 

Ππογπαμμαηική ζύμβαζη με ηην Βιώζιμη Πόλη Γίκηςο Γήμυν για ηην 

εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ «Δπικαιποποίηζη μελέηηρ για ηη βεληίυζη 

ςθιζηάμενος κηιπίος για ηη δημιοςπγία σώπος άζκηζηρ πολιηιζηικών 

δπαζηηπιοηήηυν ζηην Σ.Κ. αγαιίκυν ηηρ Γ.Δ. Μόβπηρ ηος Γήμος Γςηικήρ 

Ασαΐαρ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) , ποζού 45.000€»  (Ππλεκκέλν 1). 

Δπηπιένλ έρεη δνζεί εηζήγεζε πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ από 

ηελ ίδηα ππεξεζία πξνο ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνύ πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα 

κε ηα πξναλαθεξόκελα.  Γηα ην ιόγσ απηό κεηώλνπκε ηνλ Θ.Α. 64-7411.0001 

θαη δεκηνπξγνύκε ηνλ Θ.Α. 00-6737.0004 αληίζηνηρα κε ην πνζό ησλ 

45.000,00€ . 

Με βάζε ηα αλωηέξω πξνηείλεηαη ε αλακόξθωζε 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 ωο αθνινύζωο: 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € 

64-7411.0001 

Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο γηα ηε 
βειηίσζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ γηα ηε 
δεκηνπξγία ρώξνπ άζθεζεο 
πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Ρ.Θ. 
Παγαηίθσλ ηεο Γ.Δ. Κόβξεο ηνπ Γήκνπ 
Γπηηθήο Αραΐαο  ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ 

-45.000,00 

Σύνολο: -45.000,00 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € 

(Λένο Θ.Α.) 

00-6737.0004 

 

Ξξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ηελ 
Βηώζηκε Ξόιε Γίθηπν Γήκσλ γηα ηελ 

εθπόλεζε ηεο κειέηεο «Δπηθαηξνπνίεζε 
κειέηεο γηα ηε βειηίσζε πθηζηάκελνπ 

θηηξίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ρώξνπ 
άζθεζεο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζηελ Ρ.Θ. Παγαηίθσλ ηεο Γ.Δ. Κόβξεο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο  
ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ»  

45.000,00 

Σύνολο: 45.000,00 
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2. Πύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 3260/338943/30-12-2019 Θνηλή πνπξγηθή 

απόθαζε ν Γήκνο καο θαζνξίζζεθε σο δηθαηνύρνο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη γηα ηελ  

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ δηαρείξηζήο ηνπο, θαζώο θαη ηνπ ύςνπο 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην έηνο 2019 ζπλνιηθνύ πνζνύ 6.039,78€. Γηα ην ιόγν 

απηό εγγξάθνπκε ζηνλ Θ.Α. 1219.0016 ηνπ ζθέινπο ησλ εζόδσλ ην πνζό 

ησλ 6.039,78€ θαη ζηνπο Θ.Α. 00-6495.0005 θαη 35-6699.0001 ηνπ 

ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηα πνζά ησλ 4.794,03€ θαη 1.245,75€ αληίζηνηρα 

(Ππλεκκέλν 2) 

Με βάζε ηα αλωηέξω πξνηείλεηαη ε αλακόξθωζε 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 ωο αθνινύζωο: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € 

1219.0016 

Δπηρνξήγεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία 
θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ 
ζπληξνθηάο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ελεξγεηώλ δηαρείξηζήο ηνπο. 

6.039,78 

Σύνολο: 6.039,78 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € 

00-6495.0005 
Γαπάλεο γηα ηελ πεξηζπιινγή 

ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖ 
ΘΑΗ ΚΔΟΗΚΛΑ ΑΓΔΠΞΝΡΥΛ ΕΥΥΛ 

4.794,03 

35-6699.0001 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΥΛ ΓΗΑ 

ΑΓΔΠΞΝΡΑ  ΕΥΑ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

1.245,75 

Σύνολο: 6.039,78 

 

3. Ξξνο αλαπιήξσζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλώλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο κεηώλνπκε ηνπο θάησζη Θ.Α. σο εμήο: 

Θ.Α. 00-6823 κε ην πνζό ησλ 42.000,00€ θαη Θ.Α. 00-6511.0002 κε ην 

πνζό ησλ 500,00€ θαη εληζρύνπκε ηνπο Θ.Α. 70.01-6232.00 κε ην πνζό 

ησλ 10.0000,00€, Θ.Α. 00-6516.0003 κε ην πνζό ησλ 500,00€ θαη Θ.Α. 

30-6262.0013 κε ην πνζό ησλ 32.000,00€. 

Με βάζε ηα αλωηέξω πξνηείλεηαη ε αλακόξθωζε 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 ωο αθνινύζωο: 

 



Πειίδα 7 από 7 
 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € 

 

00-6823 

 

Ρόθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο -42.000,00 

00-6511.0002 
Ρόθνη δαλείνπ γηα ιεηηνπξγ.& 

επελδπη.αλαγθ.(ΠΑΡΑ 11 & ΓΞ) (Κarfin-
Γ.Γύκεο ) 

-500,00 

Σύνολο: -42.500,00 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € 

70.01-6232.00 Κηζζώκαηα θηηξίσλ 10.000,00 

00-6516.0003 
Σξεσιύζηα δαλείνπ ηξάπεδαο γηα 

ιεηηνπξγηθέο αλαγθεο ( Marfin-Γύκεο ) 
500,00 

30-6262.0013 
Θαζαξηζκόο Γεκνηηθώλ Κόληκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ (ΞΑΓΗΑ) 
32.000,00 

Σύνολο: 42.500,00 

 

Κεηά ηελ παξνύζα αλακόξθσζε δελ κεηαβάιιεηαη ην Απνζεκαηηθό Κ.Α. 

9111, θαη παξακέλεη ζην πνζό ησλ 4.839,76€. 

 
 

Ο  αληηδήκαξρνο Δηνηθεηηθώλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

ππξίδωλ ηαπξνγηαλλόπνπινο 

Ο πληάμαο 

 

 

 

 

 

 

 

 Η αλαπιεξώηξηα 

πξνϊζηακέλε  

ηεο Δηεύζπλζεο 

Δηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Φώηηνο Φξάγθνο 

 ΠΕ1 Οικονομικών 

 Γεξαζηκίλα Κόηζαιε 

ΤΕ17 Διοικητικών 

Οικονομικών 

 

  

   


