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    ΠΡΟ: θ. Πξόεδξν Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Γήκνπ Γπηηθήο 
Αραΐαο 

  

ΘΔΜΑ: «1ε Αλακόξθωζε Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2021 ηνπ 
Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο» 

 
 

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

«1. Γηαξθνχληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαγνξεχεηαη κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ 

θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη απφ άξζξνπ εηο άξζξνλ.  

2. Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ ελ ησ πξνυπνινγηζκψ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' 

εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθνο, 

επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή θαηαζηάληνο 

αλεθίθηνπ πξνο επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ 

πξνυπνινγηζκψ ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' 

εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ.  

3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ 

πηζηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

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

δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αχμεζηλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ 

νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα 

θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνχλ νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ 

δαπάλεο.  

mailto:a.reboutsika@ddachais.gr
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4. Ξξνο πξφιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηψζεσλ δη' απξνφπηνπο 

δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππφ ίδηνλ 

θεθάιαηνλ ππφ ηίηινλ «Απνζεκαηηθφλ» θαη άξζξνλ ππφ ηνλ ηίηινλ «Ξνζφλ 

δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηψζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ 

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

πξνυπνινγηζκψ».  

5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινχζεζηλ θαη 

εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμνκεηψζεσλ ησλ πηζηψζεσλ, ε κεηαθνξά 

ηνχησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλνπ 

Θεθαιαίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ». 

 

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

Ξεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ αλακνξθψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

Ν.Ρ.Α., ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνζεζκία 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Ρα αξκφδηα φξγαλα πνπ ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πνηληθή επζχλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε θαηά ηηο 

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

θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006.  

Πχκθσλα κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

απνηειεί θαη’ νπζίαλ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηφο. 

Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφθαζεο, 

απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. (Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012). Πχκθσλα 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 ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηα ελ γέλεη ηζρχνληα- 

θαη δε ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε επνπηεχνπζα αξρή νινθιεξψλεη ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο αλακφξθσζεο.  
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Απφ ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη φηη εθηφο απφ ηελ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

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

δηαβνχιεπζεο δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο κφλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδφηεζή ηνπο γηα φπνηεο 

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

φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηαζέηεη ην πξνζρέδην απηνχ 

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

ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη 

ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, εθφζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ 

θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηφηε 

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

Ππλεπψο, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012, εθηφο ησλ ξεηά 

εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαηχπσζεο γλψκεο απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή 

θαη ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, κε ην λ. 4172/2013, νη ππφινηπεο ελέξγεηεο 

αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη 

δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2020 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2021, νη Γήκνη 

θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα ππνρξενχληαη λα επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζε ηηο 

νπνίεο θαηήξηηζαλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

αλακφξθσζή ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο εηδηθέο παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ άξζξνπ 3, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη 

κεγέζε ηνπο, φπσο απηά ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31-12-2020, πξνθεηκέλνπ απηφο 

λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθφο. (παξ.1 άξζξν 5 ΘΑ νηθ. 46735/23.07.2020 (ΦΔΘ 

3170/01.08.2020 ηεχρνο Β’). 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο έηνπο 2021 ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 

148/2020 (ΑΓΑ:6ΘΩΓΩ9Λ-Ρ7Ε) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

ειέγρζεθε σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο κε ηελ αξηζ. πξση. 230170/2020 ηελ 11ε 

Ηαλνπαξίνπ 2021 (ΑΓΑ:9ΔΟΘΝΟ1Φ-ΗΘ2) απφθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/382681/
https://dimosnet.gr/blog/laws/382681/
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Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνχ έιαβε ππφςε ηεο : 

 ηελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07  

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

 ην εγγ. Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012 

 παξ 5 άξζξν 77 Λ. 4172/2013 

 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο έηνπο 2021  φπσο ςεθίζηεθε 

θαη εγθξίζεθε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

 Ρελ ΘΑ νηθ.46735/23-7-2020 (Δ.η.Θ., ηρ. Β΄, θ. 3170/1-8-2020') «Παροτή 

οδηγιών για ηην καηάρηιζη ηοσ προϋπολογιζμού ηων δήμων, οικονομικού έηοσς 

2021 – μερική ηροποποίηζη ηης αριθ. 7028/2004 (Β'253)». 

πξνηείλεηαη πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή 

I. Αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ πξνο ελαξκόληζε ηωλ 

πξνϋπνινγηζηηθώλ πηλάθωλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηηο παξ. 7 ηνπ 

εηζεγεηηθνύ κέξνπο ηεο ππ΄ αξηζ. πξωη. 230170/2020/11-1-2021 

(ΑΓΑ:9ΔΡΘΟΡ1Φ-ΙΘ2) απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη 

Ινλίνπ θαη ηεο ΚΤΑ νηθ.46735/23-7-2020 (Δ.η.Κ., ηρ. Β΄, θ. 

3170/1-8-2020'). 

1. Κεδελίζζεθε ην πνζφ ηνπ εζφδνπ ζηνπο Θ.Α. 1219.0007 θαη 1219.0008 

απφ ηηο έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κε ζθνπφ 

ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ Covid19. 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκάδαο ΗΗ ησλ εζφδσλ ιάβακε ππφςε ηνλ Θ.Α. 00-

8511.0001 έλαληη ηνπ Θ.Α. 00-8511, ν νπνίνο ιαλζαζκέλα είρε ππνινγηζζεί 

ζηελ αξρηθή ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

II. Αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δελ επεξεάδεη ην ινγηζηηθό 

ππόινηπν ηνπ απνζεκαηηθνύ. 

Κε ηελ κε αξηζ. 201.6/2020 απφ 23-12-2020 απφθαζε ηνπ Ξξάζηλνπ 

Ρακείνπ «ΔΛΡΑΜΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2 

«Πρέδηα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (Π.Φ.Ζ.Ν.)» ηνπ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ: «ΓΟΑΠΔΗΠ 
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ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ 2020, Ν Γήκνο καο εληάρζεθε ζην 

αλσηέξσ πξφγξακκα θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε ην πνζφ ησλ 39.680€. 

Γηα ην ιφγν απηφ εγγξάθνπκε ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ζηνλ Θ.Α. 13.29.0011 

ην πνζφ ησλ 39.680,00€ θαη ηζφπνζν ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ζηνλ Θ.Α. 

00-6142.0013.  

Με βάζε ηα αλωηέξω πξνηείλεηαη ε αλακόξθωζε 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021 ωο αθνινύζωο: 

 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Δ € 

1329.0011 

(Λένο Θ.Α.) 

ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΠΗΛΝ 
ΡΑΚΔΗΝ ΓΗΑ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ 

ΦΝΟΡΗΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ 
ΝΣΖΚΑΡΩΛ (Π.Φ.Ζ.Ν) ΠΡΝ ΓΖΚΝ 

ΓΡΗΘΖΠ ΑΣΑΗΑΠ 

39.680,00 

Σύνολο: 39.680,00 

 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Δ € 

00-6142.0013 

ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΦΝΟΡΗΠΖΠ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ (Π.Φ.Ζ.Ν) 

ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΓΡΗΘΖΠ ΑΣΑΗΑΠ -  
ΞΟΑΠΗΛΝ ΡΑΚΔΗΝ 

39.680,00 

Σύνολο: 39.680,00 

 

III. Αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ πνπ επεξεάδεη ην ινγηζηηθό 

ππόινηπν ηνπ απνζεκαηηθνύ. 

Γεκηνπξγήζεθαλ Θ.Α. ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο α΄) Θ.Α. νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 κέζσ ησλ 6ε, 7ε θαη 8ε αλακνξθψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία απφ 

ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2021 

(31ε Απγνχζηνπ 2020), β΄) Θ.Α. πνπ αθνξνχλ ζε ζπλερηδφκελεο ζπκβάζεηο 

νη νπνίεο ππνγξάθεθαλ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2021 (31ε 

Απγνχζηνπ 2020) θαη γ΄) Θ.Α. νη νπνίνη αθνξνχλ ζε αλαγθαίεο δαπάλεο  νη 

νπνίεο πξνθχςαλ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2021 (31ε Απγνχζηνπ 
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2020), γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 

Με βάζε ηα αλωηέξω πξνηείλεηαη ε αλακόξθωζε 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021 ωο αθνινύζωο: 

Κ.Α.Δ. ΔΟΓΧΝ 

Θ.Α.Δ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ ΠΔ € 

0311 Ρέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ -10.000,00 

1216.0001 Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα 

ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ 

22.610,00 

1219.0007 Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε 

αλαγθψλ COVID-19 

-40.000,00 

1219.0008 Δπηρνξήγεζε απφ ΘΑΞ γηα θάιπςε 

αλαγθψλ COVID-19 

-40.000,00 

1219.0009 Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε αλαγθψλ 

αλαθνξηθά κε ηε πξνζηαζία αδέζπνησλ 

δψσλ 

-5.000,00 

1219.0012 Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε 

αλαγθψλ COVID-19 

178.821,88 

1219.0013 Δπηρνξήγεζε γηα απνδνρέο 

εξγαδνκέλσλ πξνγξάκκαηνο 

καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 

42.000,00 
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1219.0014 Δπηρνξήγεζε γηα απνδνρέο 

εξγαδνκέλσλ (ΑΚΔΑ) 

-5.400,00 

1219.0015 5ε Έθηαθηε Δπηρνξεγήζε ησλ 

Γήκσλ ηεο ρψξαο ζπλνιηθνχ πνζνχ 

χςνπο ……. 

119.235,25 

1219.0016 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ 

3.219,68 

1315.0001 Ξξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ 

(ΦΗΙΝΓΖΚΝΠΗ) 

223.000,00 

1322.0027 Ρνπνζέηεζε ριννηάπεηα ζην 

πνδνζθαηξηθφ γήπεδν 

ΛΗΦΝΟΑΗΗΘΩΛ 

-121.401,78 

1322.0033 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ θαη επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ΦΗΙΝΓΖΚΝΠΗ) 

-80.481,35 

1322.0034 Θαηαζθεπή Γεθπξίδησλ ζηνλ Γήκν -38.837,33 

1322.0035 Ξξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο 

ζηέγαζεο γηα ηελ θάιπςε 

επείγνπζσλ αλαγθψλ 

-71.920,00 

1322.0039 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα 100.000,00 

1322.0041 Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε -248,00 

1322.0042 Κειέηε Δπηζθεπήο ζρνιαξρείνπ -7.699,81 
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1322.0043 Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο γηα 

βειηίσζε θηζηακέλνπ θηηξίνπ 

-1.000,00 

1322.0044 Πχληαμε  ζρεδίνπ δξάζεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 

αλαβάζκηζεο 

30.000,00 

1322.0046 Κειέηε Λένπ Γεκαξρείνπ -55.780,00 

1323.0034 Σξεκαηνδφηεζε απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπζ ζην Δπξσπατθφ 

Ξξφγξακκα 

61.028,50 

1323.0038 Σξεκαηνδφηεζε γηα ηε Ππκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ ζην έξγν WONDER 

174.930,50 

1328.0008 Αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ ησλ 

απνζεθψλ ΑΠΝ θαη ηελ κεηαηξνπή 

ηνπο ζε Βηνθιηκαηηθφ 

0,40 

1329.0011 Δπηρνξήγεζε απφ ην πξάζηνλν 

ηακείν 

39.680,00 

1519.0008 Ξξφζηηκα απφ παξαβάζεηο 10.000,00 

1699.0001 Έθηαθηα Έζνδα απφ Απφθνκ. Απνξ,. 10.000,00 

3211 Ρέιή Θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ 

25.722,14 

3212 Ρέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο -8.975,43 
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3213 Ρέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο -158,98 

3214 Ρέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο -512,37 

3215 Ρέινο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο 152.457,14 

3217 Δηζθνξά ιφγσ έληαμεο ε επέθηαζεο 

πνιεδνκηθψλ ζρεδίσλ 

-2.756,38 

3218 Ραθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ 

εζφδσλ 

-8.374,06 

3219.0001 ηέιε βνζθήο -1.426,63 

3219.0002 ηέινο ρξήζεο θνηλνρ. Σψξσλ -3.052,64 

3219.0003 έμνδα απφ ιαηνκεία -55.589,08 

3219.0004 ηέινο ρξ. Αηγηαινχ -9.353,28 

3219.0007 ηέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ -4.029,13 

3219.0008 ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο 

-287,99 

3219.0009 ινηπά έζνδα -159,78 

3221 Ξξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο 

ζηέγαζεο γηα ηελ θάιπςε 

επείγνπζσλ αλαγθψλ 

61.102,71 

3223 Ξξφζηηκα-θιήζεηο 81.591,03 

4311 ΘΑΞ γηα ηε θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ 

-12.880,00 
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5111 Σξεκ. πφινηπν πξνεξρφκελν απφ 

ηαθηηθά έζνδα 

50.000,00 

5119 Σξεκ. πφινηπν πξνεξρφκελν απφ 

ηαθηηθά έζνδα  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ 

38.063,72 

Σύνολο: 839.138,93 € 

 

Κ.Α.Δ. ΓΑΠΑΝΧΝ 

Θ.Α.Δ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ ΠΔ € 

00-6117.0001 
Ινηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδ. 

πεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεπζ. 
Δπαγγ. 

17.027,10 

00-6117.0003 
Γελ. ππεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα 

ζρεδηαζκφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
νξγάλσζε 

-580,00 

00-6117.0004 Ακνηβή ηερλ. Ππκβνχινπ 3.500,00 

00-6117.0005 
Ακνηβή γηα ζχληαμε θαη πξνεηνηκαζία 
θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο Γήκνπ γηα 

ππνδνκέο χδξεπζεο 
-5.000,00 

00-6117.0006 
Ακνηβή γηα ζχληαμε θαη πξνεηνηκαζία 
θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο Γήκνπ γηα 

αγξνηηθή νδνπνηία 
-40,00 

00-6117.0007 
Ακνηβή γηα ζχληαμε θαη πξνεηνηκαζία 
θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο Γήκνπ γηα 

παξεκβάζεηο 
-5.000,00 

00-6117.0008 
Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηερλ. Ππκβνχινπ θαη 

ηερλ. Βνήζεηαο 
24.499,00 

00-6117.0009 
πεξεζία ζπκβ. Γηα αλάιπζε 

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ 
7.998,00 

00-6117.0010 
Ξαξνρή ηερλ. Θαη επηζηεκνληθήο 

ππνζηήξημεο 
3.720,00 

00-6117.0011 
Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
(Σσξηζηή Ππιινγή Βηναπνβιήησλ) 

6.200,00 

00-6117.0012 
Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

(Ωξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ) 
6.200,00 

00-6117.0013 
Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
(Αμηνπνίεζε θηηξηαθνχ απνζέκαηνο) 

6.200,00 

00-6117.0014 Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
(Ππληήξεζε δεκνηηθψλ αλνηρηψλ αζι. 

6.200,00 
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Σψξσλ) 

00-6117.0015 
Ξξφγξακκα ΑΛΡΩΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ 

2020-2023 
6.200,00 

00-6117.0016 
Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζχληαμε θαθέινπ 

6.200,00 

00-6142.0013 Δθπφλεζε ζρεδίνπ θφξηηζεο 39.680,00 

00-6421.0001 

Νδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ ζην πιαίζην 
ηεο πινπνίεζεο έξγνπ WONDER ηνπ 

Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

1.400,00 

00-6423.0001 
Νδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε 

κεηαθηλνχκελσλ ηξίησλ 
19.800,00 

00-6431.0001 
έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 
5.330,00 

00-6433.0001 
Γαπάλεο νξγ. Θαη θηινμελίαο ησλ 
εηαηξεηψλ ζην Γήκν Γπη. Αραταο 

12.000,00 

00-6451.0001 Ππλδξνκή ζε εθεκεξίδα Ξεινπφλλεζνο  575,50 

00-6451.0002 Ππλδξνκή ζε εθεκεξίδα Γλψκε  720,00 

00-6453.0006 Ππλδξνκή ζην e-postirixis dimosnet 800,00 

00-6453.0007 Ππλδξνκή ζην Dimosnet 4412.gr 1.020,00 

00-6492.0000 
Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 
-200.000,00 

00-6495.0002 Απνκαγλεηνθψλεζε Ξξαθηηθψλ ΓΠ 3.645,60 

00-6495.0006 Γαπάλεο εθηππψζεσλ 1.000,00 

00-6495.0007 
Ινηπέο δαπάλεο γηα θάιπςε αλαγθψλ 

covid-19 
-33.800,00 

00-6495.0008 
Ινηπέο δαπάλεο γηα θάιπςε αλαγθψλ 

covid-19 ζε θαηαπιηζκνχο Ονκά 
-40.000,00 

00-6495.0010 
Γαπάλεο γηα ηε ζηήξημε ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ 
-10.000,00 

00-6495.0011 Ξεξηζπιινγή αδέζπνησλ δψσλ 10.000,00 

00-6731.0001 Ξξναηξεηηθή εηζθνξά ΝΡΑΓ -36.000,00 

00-6735.0004 Ππκκεηνρή ζηε κε θεξδνζθ. Δηαηξεία 22.500,00 

00-6737.0003 
Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηε Βηψζηκε 

Ξφιε (ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ΓΓΑ) 
75.503,03 

00-6737.0004 
Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηε Βηψζηκε 

Ξφιε (Γ.Δ ΚΝΒΟΖΠ ΡΝ ΓΓΑ) 
45.000,00 

00-6738.0000 
Σξεκαηνδνηήζεηο θνηλσθειψλ 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ (άξζξνπ 259 
παξ.1 ΘΓΘ)  ΘΔΓΓ 

-60.000,00 

00-6738.0001 
Σξεκαηνδφηεζε ΘΔΓΓ γηα ΘΓΑΞ 

ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ 
22.610,00 

00-6821 Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμ. -10.000,00 

00-6823 Ρφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο -40.000,00 

00-8112 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 38.613,20 
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00-8115 Γηάθνξα έμνδα  -258.662,94 

10-6041.0007 
Ραθηηθέο απνδνρέο εξγαδνκέλσλ 

πξνγξάκκαηνο καθξνρξ. αλεξγ. Ζι. 55-
67 

38.200,00 

10-6054 Δξγνδνηηθέο εηζθ. Δθη. Ξξνζσπ. 22.360,76 

10-6142.0004 Ινγηζηηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 24.800,00 

10-6142.0005 Ακνηβέο Νξθσηψλ ινγηζηψλ 10.000,00 

10-6142.0008 
πνζηήξημε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο  
-1.600,00 

10-6142.0010 
πνζηήξημε γηα ηε ζχληαμε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 2019-2020 
10.000,00 

10-6264.0001 Ππληεξήζεηο θιηκαηηζηηθψλ κερ/ησλ 4.000,00 

10-6266.0001 Ππληήξεζε-Αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ 17.280,00 

10-6267 Ππλη & Δπηζθ. ι. Κεραλνγξ. -24.800,00 

10-6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθ. Θαηαζηάζεσλ 1.900,00 

10-7134.0000 Ξξνκήζεηα ινγηζκηθψλ 4.440,00 

10-7515.0002 Ππκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ α.ε ΝΡΑΓ 24.000,00 

10-7521.0001 
Ππκκεηνρή ζην θέληξν πξφιεςεο 

εμαξηεζηνγψλσλ νπζηψλ Λ. Αραΐαο 
-22.500,00 

10-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 605,85 

10-8115 Γηάθνξα έμνδα  60.181,44 

10-8511 Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξ. π. 200.000,00 

15-6012.0001 Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 3.671,15 

15-6117.0001 
Πχλαςε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ νηθ. 

δηαρείξηζε 
38.250,00 

15-6117.0002 
Πχλαςε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ 
27.533,85 

15-6117.0003 Αλάζεζε δηνξγ. Δθδήισζεο 16.000,00 

15-6117.0004 πεξεζίεο εμ. Ππκβ. 10.000,00 

15-6117.0005 Αλάζεζε ππ. Ππληνληζηή εθδ. 2.000,00 

15-6231.0001 Κηζζψκαηα γηα ρψξνπο ζηαζκ 2.000,00 

15-6422.0001 
Νδνηπνξηθά έμ. Θαη απνδεκίσζε 

RESILOC 
1.500,00 

15-6422.0002 
Νδνηπνξηθά έμ. Θαη απνδεκίσζε 

WONDER 
5.000,00 

15-6423.0001 
Νδνηπνξηθά έμ. Θαη απνδεκίσζε 

RESILOC HORIZON 2020 
1.970,60 

15-6474.0001 Γηάθνξεο έκκεζεο δαπάλεο RESILOC 23.585,33 

15-6612 Ξξνκήζεηα γξαθ. Ύιεο 6.945,50 

15-7131,0001 
Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ειεθηξηθνχ αλαβαηφξηνχ 
-8.000,00 

15-7134.0001 
πεξεζίεο θαηαζθεπήο εθαξκνγήο γηα 

θηλεηά 
7.000,00 

15-7135.0003 Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 20.000,00 



Πειίδα 13 απφ 17 
 

 

15-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 23.403,53 

15-8115 Γηάθνξα έμνδα  13.105,60 

15-8511 Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξ. π. 138.714,47 

20-6063 Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο 15.000,00 

20-6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ -7.000,00 

20-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ -12.611,16 

20-8115 Γηάθνξα έμνδα  166.353,09 

30-6041 
Ραθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη 

βαζηθφο κηζζφο δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη 
εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 

9.200,00 € 

30-6054 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ 
2.200,00 € 

30-6061 
Ξαξνρέο έλδπζεο ( έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ 
πξνζσπηθνχ) 

-19.000,00 € 

30-6063 
Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο ( έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) 
25.000,00 € 

30-6112.0006 
πνβνιή ζην Λ.Ξ.Γ.Γ. "ειιεληθφ 

θηεκαηνιφγην" ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
ηνπ ΓΖΚΝ ΓΡΗΘΖΠ ΑΣΑΗΑΠ 

24.000,00 € 

30-6142.0006 
πεξεζία λέαο αξηζκνδνηεζεο 

ηδηνθηεζηψλ ΘΑΡΩ ΑΣΑΗΑΠ 
12.000,00 € 

30-6262.0007 
Θαζαξηζκνί νηθνπέδσλ πνιηηηθή 

πξνζηαζία 2021 
1.000,00 € 

30-6262.0008 
Θαζαξηζκνί νηθνπέδσλ Γ.Δ. ΙΑΟΗΠΝ 

πνιηηηθή πξνζηαζία 2021  
-7.000,00 € 

30-6262.0009 
Θαζαξηζκνί νηθνπέδσλ Γ.Δ. ΚΝΒΟΖΠ 

πνιηηηθή πξνζηαζία 2021  
-7.000,00 € 

30-6262.0010 
Θαζαξηζκνί νηθνπέδσλ Γ.Δ. ΩΙΔΛΗΑΠ 

πνιηηηθή πξνζηαζία 2021  
-7.000,00 € 

30-6262.0013 
Θαζαξηζκφο δεκνηηθψλ κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ (ΞΑΓΗΑ) 
-17.500,00 € 

30-6262.0021 Γηάλνημε πξαλψλ 13.000,00 € 

30-6262.0022 Απφθξαμεο ηερληθψλ 7.000,00 € 

30-6321 
Ρέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ 

απηνθίλεησλ 
1.000,00 € 

30-6322 
Ρέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ 

απηνθίλεησλ 
3.000,00 € 

30-6661.0001 
Ξξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. 

ΓΚΖΠ 
24.800,00 € 

30-6661.0003 
Ξξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. 

ΚΝΒΟΖΠ 
24.800,00 € 

30-6661.0006 
Ξξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ΠΑΡΑ 

2020 
-24.800,00 € 

30-6662.0052 Ξξνκήζεηα αζθαιηνκίγκαηνο ΓΔ -24.000,00 € 
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ΓΚΖΠ - ΩΙΔΛΗΑΠ 

30-6699.0008 
Ξξνκήζεηα κέζσλ θαη πιηθψλ γηα ηελ 

αηνκηθή πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

3.000,00 € 

30-7134.0009 

Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο - ειεθηξνληθνχ 
ζπζηήκαηνο απνζηνιήο αηηεκάησλ / 

πξνβιεκάησλ απφ δεκφηεο κέζσ 
θπιινκεηξεηή ή θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

θαη πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο / 
ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

απφ ην Γήκν 

3.472,00 € 

30-7135.0017 Ξξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ 10.000,00 € 

30-7135.0020 
Ξξνκήζεηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
(εξγαιεία) γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο 
11.000,00 € 

30-7135.0025 Ξξνκήζεηα θξνπλψλ θαη εμνπιηζκνχ -6.500,00 € 

30-7135.0026 
Ξξνκήζεηα αζπξκάησλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο 
-3.200,00 € 

30-7135.0027 Ξξνκήζεηα ππνγείνπ θάδνπ 10.000,00 € 

30-7135.0028 Ξξνκήζεηα δεμακελήο ΚΑΟΡΕΑΘΙΔΗΘΑ -7.500,00 € 

30-7323.0036 
Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζηνλ 

νηθηζκφ πνξηψλ 
16.500,00 € 

30-7326.0059 
Γηακφξθσζε γεπέδνπ ΛΗΦΝΟΑΗΗΘΩΛ 
(ηνπνζέηεζε ηερλεηνχ ριννηάπεηα θαη 

άιιεο εξγαζίεο) 
-20.500,00 € 

30-7331.0001 Ππληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Ξ.ΔΠ. 79.800,00 € 

30-7331.0052 Ππληεξήζεηο δεκνηηθψλ θηηξίσλ -10.000,00 € 

- 

Ξξνκήζεηα πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα 
ηελ ζπληήξεζε ζπληξηβαλίνπ ζηελ 

Ξιαηεία Ξαπαγηαλλνπνχινπ ζηελ Θάησ 
Αραΐα 

10.000,00 € 

30-7333.0067 
Δπηζθεπή - βειηίσζε δεκνηηθψλ νδψλ 

Γ.Δ. ΙΑΟΗΠΠΝ (αλαθαηαζθεπή 
ηερληθνχ φκβξησλ νηθηζκνχ ΙΑΞΞΑ) 

6.138,00 € 

30-733.0095 πεξεζίεο δηαγξάκκηζεο νδψλ 1.153,84 € 

30-7333.0098 
Δπηζθεπή δεκνηηθψλ νδψλ ΓΖΚΝ 
ΓΡΗΘΖΠ ΑΣΑΗΑΠ (ζπλερηδφκελν 

SATA) 
-71.200,00 € 

30-7333.0100 
Δπηζθεπή - βειηίσζε Γεκνηηθψλ νδψλ 

(ΠΑΡΑ 2020-2021) 
71.200,00 € 

30-7335.0002 Ππληήξεζε ηζηψλ θσηηζκνχ 2.500,00 € 

30-7335.0003 
Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην 

δεκνηηθφ δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ 
14.000,00 € 

30-7336.0083 
Δπείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ παηδηθψλ ραξψλ  

3.500,00 € 

30-7336.0087 Ξξνκήζεηα μπιείαο -5.000,00 € 
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30-7413.0012 
Δξγαζίεο απνηχπσζεο θαη 

λνκηκνπνίεζεο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ 
αιπθψλ 

8.000,00 € 

30-7413.0038 
Κειέηε θαηεπείγνπζαο απνηχπσζεο 

δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ γέθπξαο 
θαιφγξηαο 

-3.000,00 € 

30-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ -405,39 € 

30-8115 Γηάθνξα έμνδα  39.475,72 € 

35-6262.0005 Δξγαζία γηα ςεθαζκφ θνπλνππηψλ 7.000,00 € 

35-6262.0015 Δξγαζία θιαδέκαηνο ςειψλ δέλδξσλ -5.000,00 € 

35-6263 
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ (πνιηηηθή πξνζηαζία) 
5.000,00 € 

35-6692.0000 

Ξξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ, 
δελδξπιιίσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ρψξσλ 

πξαζίλνπ, πιαηεηψλ θαη γεπέδσλ ηνπ 
δήκνπ 

4.000,00 € 

35-6699.0001 
Ξξνκήζεηα ηξνθψλ γηα αδέζπνηα δψα 

θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
6.039,78 € 

35-6699.0002 
Γαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία αδέζπνησλ 

κηθξψλ δψσλ (πξνκήζεηα ηξνθψλ θαη 
εξγαζίεο εκβνιηαζκνχ  covid19) 

-5.000,00 € 

35-7131.0004 
Ξξνκήζεηα ινηπψλ αλαισζίκσλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο 

-4.000,00 € 

35-7135.0002 
Ξξνκήζεηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα 

αδέζπνηα 
3.219,68 € 

35-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 107,60 € 

35-8115 Γηάθνξα έμνδα -28.650,70 € 

40-6232 
Κίζζσκα θηηξίσλ - ηερληθψλ έξγσλ 

αθηλήησλ 
-5.300,00 € 

40-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ -379,20 € 

40-8115 Γηάθνξα έμνδα -356,97 € 

60-6041.0001 
Ραθηηθέο απνδνρ. εθηάθησλ ππάιιεισλ 
θέληξνπ θνηλφηεηαο ΓΖΚΝ ΓΡΗΘΖΠ 

ΑΣΑΗΑΠ κε παξάξηεκά ξνκά 
8.547,60 € 

60-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 7.240,78 € 

60-8115 Γηάθνξα έμνδα 25.194,47 € 

64-6142.0003 
Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε νδνθσηηζκνχ 

δήκνπ ( Φηιφδεκνο 2) 
-248,00 € 

64-6662.0001 
Ξξνκήζεηα πιηθψλ νδνζήκαλζεο 

(Φηιφδεκνο 2) 
-10.000,00 € 

64-7131.0001 
Ξξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS 

(Φηιφδεκνο 2) 
-6.500,00 € 

64-7131,0003 
Ξξνκήζεηα κεραλήκαησλ έξγνπ 

νρεκάησλ ε θαη ζπλνδεπηηθνχ 
εμνπιηζκνχ ( Φηιφδεκνο 2) 

223.000,00 € 
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64-7131.0004 
Ξξνκήζεηα δεμακελήο γηα πνιηηηθή 

πξνζηαζία 
7.500,00 € 

64-7323.0011 
Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ ΓΚΖΠ ( 

Φηιφδεκνο 2) 
0,09 € 

64-7323.0012 
Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ ΙΑΟΗΠΠΝ 

( Φηιφδεκνο 2) 
-23.727,08 € 

64-7323.0013 
Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ ΚΝΒΟΖΠ ( 

Φηιφδεκνο 2) 
-96,12 € 

64-7323.0014 
Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ ΩΙΔΛΗΑΠ ( 

Φηιφδεκνο 2) 
-30.461,98 € 

64-7326.0004 
Θαηαζθεπή γεθπξηδίσλ ζηε Ρ.Θ. ΑΟΙΑ 

(ζεζε'3')  ηεο Γ.Δ. ΩΙΔΛΗΑΠ 
-20.525,22 € 

64-7326.0005 
Θαηαζθεπή γεθπξηδίσλ ζηε Ρ.Θ. ΑΟΙΑ 

(ζεζε'4')  ηεο Γ.Δ. ΩΙΔΛΗΑΠ 
-3.677,14 € 

64-7326.0006 
Θαηαζθεπή γεθπξηδίσλ ζηε Ρ.Θ. 

ΔΙΑΗΝΣΩΟΗΝ (ζεζε'2')  ηεο Γ.Δ. 
ΓΚΖΠ 

-22.780,00 € 

64-7326.0017 Θαηαζθεπή κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ -26.196,26 € 

64-7333.0001 
Δπηζθεπή νδνχ Φηινπνίκελνο ζηελ 

ΘΑΡΩ ΑΣΑΗΑ 
26.196,26 € 

64-7411.0001 
Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο γηα ηελ 

βειηίσζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ρψξνπ άζθεζεο 

-46.000,00 € 

64-7411.0004 
Κειέηε λένπ δεκαξρείνπ ΓΡΗΘΖΠ 

ΑΣΑΗΑΠ (ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ)  
-55.780,00 € 

64-7411.002 
Κειέηε επηζθεπήο ζρνιαξρείνπ ΑΛΩ 

ΑΣΑΗΑΠ 
-7.699,81 € 

64-8115 Γηάθνξα έμνδα -46.213,00 € 

70.01-6162.000 Ακνηβή ηαηξνχ εξγαζίαο 6.000,00 € 

70.01-6681 Ξξνκήζεηα πιηθψλ θαξκαθείνπ 5.000,00 

70.01-8115 Γηάθνξα έμνδα 8.003,40 € 

70.02-6143.000 
Ξαξνρή ππεξεζηψλ λαπαγσζηηθήο 

θάιπςεο Γ.Δ. ΙΑΟΗΠΠΝ 
100.000,00 € 

70.02-6143.0002 
Ξαξνρή ππεξεζηψλ  λαπγνζσζηηθήο 

θάιπςεο πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ ηεο 
Γ.Δ. Γχκεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραηαο 

14.939,80 € 

9111 Απνζεκαηηθφ -31.741,72 € 

Σύνολο: 839.138,93 € 

 

Κεηά ηελ παξνχζα αλακφξθσζε ην Απνζεκαηηθφ Κ.Α. 9111, 

δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ηωλ 6.158,28€. 
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Ο  αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

ππξίδωλ ηαπξνγηαλλόπνπινο 

Ο πληάμαο 

 

 

 

 

 

 

 

Η αλαπιεξώηξηα 

πξνϊζηακέλε ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

 

Η αλαπιεξώηξηα 

πξνϊζηακέλε  

ηεο Γηεύζπλζεο 

Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Φώηηνο Φξάγθνο 

 ΠΕ1 Οικονομικών 

Αδακαληία Ρεκπνύηζηθα 

ΔΕ Διοικητικών 

Γεξαζηκίλα Κόηζαιε 

ΤΕ Διοικητικών 

Οικονομικών 

 

  

   


