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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 

159 ηνπ Ν. 3463/2006 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζέηνπκε 
ππφςε ζαο ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ 
Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ηελ έγθξηζή ηνπ φπσο 
παξαθάησ, χζηεξα απφ ην πξαθηηθφ αξηζ. 12/2015  θαη ηελ αξηζ. 
93/2015   απφθαζή καο. 

 

Α.  Χ  ΠΡΟ  ΣΑ  ΔΟΓΑ 
 

ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  0111 : Απφ ελνίθηα ηνπ Ξελψλα ζην Αζιεηηθφ Κέληξν 
γηα ην έηνο 2016 πνζφ 12.000,00 € ζχκθσλα κε ην ζπκθσλεηηθφ 
κίζζσζεο  ηνπ μελψλα  θαη  7.500,00 € απφ ελνίθηα ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θαη Ξελψλα «Παπζίιππνο». Δλνίθην γηα ην θπιηθείν ηεο 
Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ηνπ Αλαςπθηεξίνπ ζηνλ Καηαρά πνζφ 
7.000,00 € . Δπίζεο γηα είζπξαμε ελνηθίνπ απφ αλαςπθηήξην ζηηο 
Αιπθέο Κίηξνπο , πνζφ 4.500,00 € . Δίζπξαμε ελνηθίσλ Γεκνηηθψλ 
θηηξίσλ ζηε Γ.Δ. Μεζψλεο ( 4 θαηαζηήκαηα θαη 3 δηακεξίζκαηα )  
πνζφ  28.064,00€ . πλνιηθφ πνζφ πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ ελ ιφγσ 
Κ.Α. 59.064,00 € ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα ππνγεγξακκέλα 
ζπκθσλεηηθά . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0112 : Απφ έζνδα βνζθήο Σνπηθνχ  Γηακεξίζκαηνο 
Κνιηλδξνχ 1.020,00 €, Σ.Γ.Καζηαλέαο 290,00 €, Σ.Γ. Ληβαδίνπ 
300,00 € , Σ.Γ.Ρπαθίσλ 390,00 € θαη Αηγηλίνπ  1.000,00€  
ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςή καο γηα ην έηνο 2016 . χλνιν εγγξαθήο 
3.000,00 € πνπ αθνξά ηελ αξηζ. 198/2001 απφθαζε ηνπ Γ.. 
Κνιηλδξνχ , ηελ αξηζ. 145/2009  ηνπ Γ.. Αηγηλίνπ , ηελ αξηζ. 
86/2009 απφθαζε ηνπ Γ.. Πχδλαο  , ηελ αξηζ. 118/2011 απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Πχδλαο -  Κνιηλδξνχ  θαη ηελ απφδνζε ησλ 
πεξαζκέλσλ εηψλ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0113  : Έζνδα απφ κηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο  γηα 
ην έηνο 2016  πνζφ 47.000,00 €  γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αηγηλίνπ , 
πνζφ 18.000,00 €  γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Πχδλαο θαη 
25.000,00€ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Μεζψλεο ζχκθσλα  κε ηελ 
απφδνζε ηνπ  πεξαζκέλνπ  έηνπο θαη ηα ππνγεγξακκέλα 
ζπκθσλεηηθά . πλνιηθφ  πνζφ πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ αλσηέξσ Κ.Α. 
90.000,00 €   . 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0118 : Έζνδα απφ κηζζψκαηα ηρζπνηξνθείσλ ( άξζξν 
14 ηνπ Ν.127/75,άξζξν 75 ηνπ Ν. 2065/92 , ΚΤΑ 32489/82 ) πνζφ 
80.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0122.01 : Έζνδα απφ ηελ εκπνξνπαλήγπξε  Αηγηλίνπ 
γηα ην έηνο 2016  πνζφ 250.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο. H εκπνξνπαλήγπξε Αηγηλίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
θάζε ρξφλν ην δηάζηεκα απφ 12-9 σο θαη 18-9. Σα έζνδα δε απφ ηα 
ελνίθηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο εκθαλίδνληαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ 
κεηά απφ ην κήλα επηέκβξην θάζε έηνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0122.02 : Έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα ιατθψλ 
αγνξψλ  γηα ην έηνο 2016  πνζφ 14.300,00 € ζχκθσλα κε ηελ 
απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηελ αξηζ. 258/2014 απφθαζε 
ηνπ Γ.. . ην Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 4 
ιατθέο αγνξέο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0125 : Έζνδα απφ   δηθαίσκα βνζθήο   γηα ην έηνο 2016 
πνζφ 4.500,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0129.01 : Έζνδα απφ ρξήζε αηγηαινχ ησλ Γεκνηηθψλ 
Δλνηήησλ Μεζψλεο θαη Πχδλαο  γηα ην έηνο 2016 πνζφ 5.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 165/2013 απφθαζε ηεο Ο.Δ. γηα ηε κίζζσζε 
θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο .   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0129.02 : Έζνδα απφ ρξήζε ηνπ θέληξνπ πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζψλεο γηα ηέιεζε κλεκφζπλσλ 
γηα ην έηνο 2016 πνζφ 1.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 
111/2011 απφθαζε ηνπ Γ..   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0211 : Με ηε ιεηηνπξγία ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηα 
έζνδα φια θαηαηίζεληαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο – θαηάζηεκα Αηγηλίνπ 
ζηνλ ελάξηζκν ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ 230.03002052-69 θαη 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016  ζα έρνπκε έζνδα 
απφ ηφθνπο 5.000,00€.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0311: Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 900.000,00 €. 
Όια ηα έζνδα γξάθηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε έηνπο 
2011  ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ  κε ηελ νπνία 
θαζνξίδεηαη ην ελ ιφγσ ηέινο θαζψο θαη ηηο εθηηκήζεηο καο απφ ηελ 
απφδνζε ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ. Σν έζνδν απηφ εηζπξάηηεηαη απφ ηε 
Γ.Δ.Η γίλεηαη ζπκςεθηζκφο κε ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ απφ ην 
ειεθηξνθσηηζκφ ησλ Κ.Υ. θαη ησλ γεσηξήζεσλ θαη ην ππφινηπν 
απνδίδεηαη ζην Γήκν. Η εθθαζάξηζε θαη νη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηνλ σο 
άλσ θσδηθφ γίλνληαη πάληα ζην ηέινο θάζε έηνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0322 : Σέινο χδξεπζεο νηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ 
500.000,00 € .  Όια ηα έζνδα γξάθηεθαλ ζχκθσλα ηελ αξηζ. 



222/2013 απφθαζε   ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ κε ηελ 
νπνία θαζνξίδνληαη ηα ηέιε χδξεπζεο θαη ηελ αξηζ. 40/2015 απφθαζε 
ηνπ Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ κεησκέλσλ ηειψλ χδξεπζεο γηα ηα 
Α.Μ.Δ.Α. θαζψο θαη απφ ηελ απφδνζε ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.   0331 :  Γηθαίσκα ρξήζεσο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ  πνζφ 
150.000,00 €. Σν έζνδν γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ 
έηνπο 2015 θαη  ηελ αξηζ. 328  απφθαζε έηνπο 2011  ηνπ Γ.. ηνπ 
Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ & ηελ αξηζ. 184/2015 απφθαζε ηνπ Γ.. κε 
ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ηέιε άξδεπζεο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  0341 : Έζνδα ζχλδεζεο ζην λέν δίθηπν απνρέηεπζεο 
ησλ νηθηζκψλ Π. Διεπζεξνρσξίνπ , Μεζψλεο & Ν. Αγαζνχπνιεο  
πνζφ  140.000,00 €. Σν πνζφ απηφ πξνβιέθηεθε θαη εγγξάθεθε 
ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. . Σν πνζφ απηφ 
δηαρσξίδεηαη σο εμήο : α) πλδέζεηο Σ.Κ. Π. Διεπζεξνρσξίνπ , πνζφ 
71.894,69 € & β) πλδέζεηο Σ.Κ. Μεζψλεο & Ν. Αγαζνχπνιεο πνζφ 
68.712,64 € . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  0342 : Έζνδα γηα ηελ ππεξεζία απνρέηεπζεο 
120.000,00 €. Σν πνζφ απηφ πξνβιέθηεθε θαη εγγξάθεθε ζχκθσλα 
κε ηελ αξηζ. 222/2013 απφθαζε   ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Πχδλαο 
Κνιηλδξνχ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ηέιε ρξήζεο ηεο 
απνρέηεπζεο γηα ηηο Γ.Κ. Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ θαη απφ ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  0412 : Έζνδα απφ δηθαηψκαηα εληαθηαζκνχ πνζφ   
5.000,00 €. Σν πνζφ απηφ πξνβιέθηεθε θαη εγγξάθεθε ζχκθσλα κε 
ηηο  ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ..  Πχδλαο – Κνιηλδξνχ  θαη  ηηο 
εθηηκήζεηο καο γηα ηα έζνδα ηνπ έηνπο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0441 : Απφ ηέιε Σ.Α.Π. ζχλνιν 45.558,98 € ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν. 2190/93 άξζξν 24 σο έρεη θαη ε ζρεηηθή ρξεκαηηθή εληνιή 
επηρνξήγεζεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ έηνπο 2014 ( 
γηα ην έηνο 2015 ν Γήκνο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εηζπξάμεη αληίζηνηρν 
έζνδν ) , ην πξνυπνινγηζζέλ πνζφ γηα ην έηνο 2015  θαη ηελ ΚΤΑ 
26945/31-7-2015 ηνπ ΤΠ.Δ.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0452 : Απφ ηέιε επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ 
θέληξσλ δηαζθέδαζεο , εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ  ( 
άξζξν 20 Ν. 1080/80 )   ζχλνιν 20.000,00 € ζχκθσλα κε 
εθηηκήζεηο  καο γηα ην έηνο 2016 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0461 : Απφ ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ 
άξζξνπ 3 Ν.1080/80 πνζφ 10.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 
καο απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ θαη ε εγγξαθή έγηλε 
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 60/2006 απφθαζε ηνπ Γ.. Κνιηλδξνχ , ηελ 
αξηζ. 94/2007 απφθαζε ηνπ Γ.. Μεζψλεο , ηελ αξηζ. 143/2009 



απφθαζε ηνπ Γ.. Αηγηλίνπ , ηελ αξηζ.118/2011 απφθαζε ηνπ Γ.. 
Πχδλαο – Κνιηλδξνχ θαη ηελ απφδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0462 : Απφ ηέινο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 
ηνπ Ν.1900/90 πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο θαη 
ηελ αξηζ. 198/2001 απφθαζε ηνπ Γ. Πχδλαο  ,ηελ  3/2002 απφθαζε 
ηνπ Γ.. Πχδλαο , 124/2008 ηνπ Γ.. Μεζψλεο , ηελ αξηζ.124/2008 
απφθαζε ηνπ Γ.. Αηγηλίνπ θαη ηελ αξηζ.118/2011 απφθαζε ηνπ Γ.. 
Πχδλαο – Κνιηλδξνχ   . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0468 : Απφ ηέιε αδεηψλ νηθνδνκψλ (άξζξν 23 απφ 24-
9-1959 Β.Γ/ηνο) 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0471.01 : Απφ ινηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα (ΣΑΠ θ.ι.π.) 
πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο 
θαη ηελ αξηζ. 118/2011 απφθαζε ηνπ Γ.. Πχδλαο – Κνιηλδξνχ   . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0514 : Έζνδα απφ ην δεκνηηθφ θφξν πνζφ 25.000,00 
€ . Σν έζνδν γξάθηεθε βάζεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε έηνπο 2011  ηνπ 
Γ.. ηνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην χςνο 
ηνπ Γεκνηηθνχ θφξνπ . Σν έζνδν απηφ εηζπξάηηεηαη απφ ηε Γ.Δ.Η 
γίλεηαη ζπκςεθηζκφο κε ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ απφ ην ειεθηξνθσηηζκφ 
ησλ Κ.Υ. θαη ησλ γεσηξήζεσλ θαη ην ππφινηπν απνδίδεηαη ζην Γήκν. 
Η εθθαζάξηζε θαη νη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηνλ σο άλσ θσδηθφ γίλνληαη 
πάληα ζην ηέινο θάζε έηνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0521 : Απφ ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα ζχκθσλα κε ηνπο 
θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο καο ζε εηζπξάμεηο βάζεη 
ησλ εζφδσλ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο πνζφ 3.000,00 €. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0611 : Σαθηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ απφ 
ηνπο ΚΑΠ 1.939.592,40 €.  Η εγγξαθή απηή έγηλε φπσο νξίδεηαη 
ζηελ αξηζ. 26945 εγθχθιην ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2015 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ ( 1ε αλαγγειία ρξεκαηνδφηεζεο έηνπο 2015 πνζφ 
161.632,70 € ) . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0614 : Σαθηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα απφδνζε ζηηο 
ρνιηθέο Δπηηξνπέο 164.002,65 €. Η εγγξαθή απηή έγηλε φπσο 
νξίδεηαη ζηελ  αξηζ. 26945 εγθχθιην ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2015 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ( 1ε αλαγγειία ρξεκαηνδφηεζεο έηνπο 2015 
πνζφ 41.000,66 € ) . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  0619 :  Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ απφ ην ΤΠΔ πνζφ 353.518,35 €. Σν έζνδν 
απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ έιαβε ν Γήκνο ην έηνο 
2014 ( γηα ην έηνο 2015 ν Γήκνο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εηζπξάμεη 
αληίζηνηρν έζνδν ) θαη ηελ ΚΤΑ 26945/31-7-2015 ηνπ ΤΠ.Δ.  



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0713 : Έζνδα απφ παξάβνια γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ 
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 
(άξζξν 25 ΓΚΚ) πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0715 : Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ ηνπ 
άξζξνπ 15 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν. 2880/2001) πνζφ 
25.678,70 €. Σν έζνδν απηφ γξάθηεθε  ην ίδην αθξηβψο πνπ έιαβε ν 
Γήκνο Πχδλαο -  Κνιηλδξνχ ην έηνο 2014 ( γηα ην έηνο 2015 ν Γήκνο 
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εηζπξάμεη αληίζηνηρν έζνδν ) , ην 
πξνυπνινγηζζέλ πνζφ γηα ην έηνο 2015  θαη ηελ ΚΤΑ 26945/31-7-
2015 ηνπ ΤΠ.Δ.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 0718: Έζνδα απφ ινηπέο πεξηπηψζεηο πνζφ 10.000,00 
€ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1115: Έζνδα απφ πξνζθχξσζε δεκνηηθψλ εθηάζεσλ ( 
άξζξα 300-309 Κ.Β.Π.Ν. , άξζξν 56 Ν.1416/1984 )  πνζφ 5.000,00 
€ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1219.01: Δπηρνξήγεζε απφ ηελ Δ.Δ. γηα δαπάλεο 
ηαμηδηψλ  ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αδειθνπνίεζεο πνπ έρεη ε 
Γ.Κ. Κνιηλδξνχ πνζφ 3.000,00 €. Σν πνζφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιέςεηο ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ην 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1311: Πξφγξακκα Γεκνζίσλ  Δπελδχζεσλ (   πξψελ 
ΑΣΑ/2015 ) πνζφ 203.970,00 €.  Η εγγξαθή απηή έγηλε φπσο 
νξίδεηαη ζηελ  αξηζ. 26945  εγθχθιην ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2015 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ( 1ε αλαγγειία    ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην 
έηνο 2015,  16.997,50 € ) . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1312: Γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ρνιηθψλ 
θηηξίσλ πνζφ 26.200,00 € απφ ΑΣΑ/2016 ηνπ ΤΠ.Δ. θαη αθνξά 
ηζφπνζν πνζφ πνπ έιαβε ν Γήκνο ην έηνο 2014 ( γηα ην έηνο 2015 ν 
Γήκνο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εηζπξάμεη αληίζηνηρν έζνδν ) , ην 
πξνυπνινγηζζέλ πνζφ γηα ην έηνο 2015  θαη ηελ ΚΤΑ 26945/31-7-
2015 ηνπ ΤΠ.Δ.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1313: Γηα δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο πνζφ 44.900,00 €. 
Σν έζνδν απηφ γξάθηεθε αθξηβψο ην ίδην κε ην πνζφ πνπ έιαβε ν 
Γήκνο ην έηνο 2015 θαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 26945/31-7-2015 
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1323.01: Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα LEADER 
ΑΛΙΔΙΑ  γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Καηαζθεπή θέληξνπ ηνπξηζηηθήο 
πιεξνθφξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπηζθνπηθνχ πγθξνηήκαηνο 
Λνπινπδηψλ Κίηξνπο » πνζφ 35.000,00 €. Η εγγξαθή γίλεηαη βάζεη 
ηεο αλαγγειίαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ησλ εληνιψλ πιεξσκήο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2015 . 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1323.02: Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα LEADER γηα 
ην έξγν κε ηίηιν : « Αζθαιηφζηξσζε αγξνηηθήο νδνχ ζηε ζέζε 
Ακπειφηνπνο Αηγηλίνπ » πνζφ 133.000,00 €. Η εγγξαθή γίλεηαη 
βάζεη ηεο αλαγγειίαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ 
ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2014 & 2015 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1323.03: Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα LEADER γηα 
ην έξγν κε ηίηιν : « ηεγαλνπνίεζε ιηκλνδεμακελήο ζηελ ηνπνζεζία 
Ξπιακίδη Γ.Γ. Ρπαθίσλ » πνζφ 86.000,00 €. Η εγγξαθή γίλεηαη 
βάζεη ηεο αλαγγειίαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ   
έξγνπ , ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2015. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1323.05: Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα LEADER γηα 
ην έξγν κε ηίηιν : « Αγξνηηθή νδνπνηία Γ.Δ. Κνιηλδξνχ » πνζφ 
499.897,03 €. Η εγγξαθή γίλεηαη βάζεη ηεο αλαγγειίαο 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ   έξγνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1326.01: Δπηρνξήγεζε γηα ην έξγν κε ηίηιν : « 
Καηαζθεπή ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ Βφξεηαο Πηεξίαο  » 
πνζφ 167.391,39 €. Η εγγξαθή γίλεηαη βάζεη ηεο αλαγγειίαο 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ   έξγνπ θαη ηελ 
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε κε ηελ Πεξηθέξεηα 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1328.01: Δπηρνξήγεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο 2007-2013 γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Γηαρείξηζε αηηεκάησλ 
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ» πνζφ 
61.500,00 €. Η εγγξαθή γίλεηαη βάζεη ηεο αλαγγειίαο 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1328.02: Δπηρνξήγεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο 2007-2013 γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Απνρέηεπζε 
Μαθξπγηάινπ» πνζφ 690.000,00 €. Η εγγξαθή γίλεηαη βάζεη ηεο 
αλαγγειίαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ , ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ησλ εληνιψλ πιεξσκήο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2014 & 2015. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1328.03: Δπηρνξήγεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο 2007-2013 γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Απνρέηεπζε Π. 
Διεπζεξνρσξίνπ » πνζφ 378.106,00 €. Η εγγξαθή γίλεηαη βάζεη ηεο 
αλαγγειίαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ , ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ησλ εληνιψλ πιεξσκήο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2014 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1328.04: Δπηρνξήγεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο 2007-2013 γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Απνρέηεπζε Μεζψλεο &  



Ν. Αγαζνχπνιεο » πνζφ 1.021.288,00 €. Η εγγξαθή γίλεηαη βάζεη 
ηεο αλαγγειίαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ , ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ησλ εληνιψλ πιεξσκήο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2014 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1511: Πνζφ ησλ 55.000,00 € απφ πξνζαπμήζεηο ιφγσ 
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δηαθφξσλ ρξεψλ. Σν έζνδν απηφ γξάθηεθε 
ζχκθσλα κε ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα ηνπ Γήκνπ, ηηο εθηηκήζεηο καο 
γηα ην έηνο 2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
 ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1512: Έζνδα απφ πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ. ηνπ 
ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 Ν. 2130/93) πνζφ 
35.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1519: Έζνδα απφ ινηπά πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο 
επηβαιιφκελεο βάζεη ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνζφ 2.000,00 € 
ζχκθσλα  κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ 
έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1521: Έζνδα απφ παξάβνια πιεηζηεξηαζκψλ  πνζφ 
2.000,00 €  ζχκθσλα  κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1522: Παξάβνια ππνβαιιφκελα γηα ηε ρνξήγεζε 
δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεψλ ( άξζξν 18 Ν.2648/98 ) 
πνζφ 1.000,00 €  ζχκθσλα  κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 1699: Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνζφ 5.000,00 €  
ζχκθσλα  κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2015 θαη ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 2111-2119: Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ θνξνινγηθνχο 
θαηαιφγνπο 2015 πνπ βεβαηψλνληαη  γηα πξψηε θνξά  ην έηνο 2016 
ζπλνιηθφ πνζφ 375.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σακία θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δηζπξαθηφξσλ , 
ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο  θαη αλαιχνληαη σο εμήο:  
    1) Απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ πνζφ 
200.000,00 € . 

2) Απφ ηέιε χδξεπζεο πνζφ  150.000,00 € 
3) Απφ ηέιε απνρέηεπζεο πνζφ  20.000,00 € 
4)Απφ ηαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

επηηεδεπκαηηψλ πνζφ  5.000,00 € . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 2211-2212: Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ έθηαθηα έζνδα 
πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά ην 2016 πνζφ 5.000,00 €  
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 3211.01, 3219.01: Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ 
θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ζπλνιηθφ 
πνζφ 3.063.091,58 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηα εηζπξαθηέα 



ππφινηπα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γήκν χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Σακία θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δηζπξαθηφξσλ  θαη αλαιχνληαη 
σο εμήο:  

1)Απφ ηέιε χδξεπζεο πνζφ  1.625.487,78 € 
2)Απφ ηέιε άξδεπζεο πνζφ  251.696,12 € 
3 )Απφ ηέιε απνρέηεπζεο πνζφ  170.757,37 € 
4)Απφ ηέιε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνζφ  37.242,71 € 
5)Απφ πξάμε εθαξκνγήο πνζφ  16.241,23  € 
6)Απφ ηαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 
επηηεδεπκαηηψλ πνζφ 205.412,91 € 
7) Λνηπά έζνδα ( βνζθή , ελνίθηα , ηέιε Κ.Υ. θιπ ) 556.172,32 € 

ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 3221-9: Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ. 
θαη ινηπά έθηαθηα έζνδα  πνζφ  200.081,14 €. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4111: Έζνδα απφ εηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο 
απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο πνζφ 20.000,00€ ζχκθσλα κε 
εθηηκήζεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4112: Έζνδα απφ εμαγνξά ζπληάμηκεο ππεξεζίαο  πνζφ 
4.000,00€ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4121: Έζνδα απφ θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ πνζφ 
90.000,00€ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4122: Έζνδα απφ θφξνπο θαη ραξηφζεκα Γεκάξρσλ , 
Αληηδεκάξρσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνζφ 10.000,00€ 
ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4123: Έζνδα απφ θφξν πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ θαη 
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ  πνζφ 100.000,00€ ζχκθσλα  κε  
εθηηκήζεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4124.01: Έζνδα απφ ραξηφζεκν ελνηθίσλ εηζπξαθηέσλ 
πνζφ 25.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4124.03: Έζνδα απφ θξάηεζε 0,10%  ππέξ εληαίαο 
αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4124.13: Φ.Π.Α. πσιήζεσλ 13% πνζφ 50.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4124.23: Φ.Π.Α. παξνρήο ππεξεζηψλ 23% πνζφ 
50.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4131: Έζνδα απφ εηζθνξέο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 
θαη ηακείσλ πνζφ 500.000,00€ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4141: Έζνδα απφ θξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα 
εμφθιεζε δαλείσλ  πνζφ 50.000,00 € ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4142: Έζνδα απφ ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ πνζφ 
1.000,00€ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο . 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4212: Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο πνζφ 4.000,00 
€ φζν είλαη θαη ην πνζφ πνπ ζα ιεθζεί ζηελ αξρή ηνπ έηνπο κε 
απφθαζε ηεο Ο.Δ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4213: Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ 2.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 4219: Δπηζηξνθή ρξεκάησλ ελ γέλη πνζφ 15.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 511-512: Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο 
κεηαθεξφκελν γηα ηε λέα ρξήζε πνζφ 221.951,03 € ην νπνίν 
αλαιχεηαη ζε ππφινηπν απφ ηαθηηθά έζνδα πνζφ 55.398,99 € θαη 
ππφινηπν εθηάθησλ εζφδσλ πνζφ 166.552,04  € ( αθορά 
σπόιοηπο ΑΣΑ , ΑΣΑ τοιείωλ , Ποιηηηθή Προζηαζία 
έθηαθηα έζοδα αλεηδίθεσηα θιπ )  . Σν έζνδν απηφ γξάθηεθε 
ζχκθσλα κε ην εκθαληδφκελν ρξεκαηηθφ ππφινηπν απφ  ηνλ 
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ην ηακεηαθφ ππφινηπν κε εκεξνκελία 27-
07-2015  πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηε λέα ρξήζε 2016.  

 
 

 
       ΓΔΝΙΚΗ   ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ   ΔΟΓΧΝ 

ΣΑΚΣΙΚΑ : ΔΤΡΧ   4.941.215,08 € 
ΔΚΣΑΚΣΑ : ΔΤΡΧ  3.455.252,42 € 

ΔΟΓΑ 
ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ 

: ΔΤΡΧ     380.000,00 € 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΙΑ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 

: ΔΤΡΧ   3.063.091,58 € 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ 
ΓΗΜΟΙΟΤ & ΣΡΙΣΧΝ 

: ΔΤΡΧ       926.000,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ   

: ΔΤΡΧ      221.951,03 € 

ΤΝΟΛΟ  ΔΟΓΧΝ             : ΔΤΡΧ 12.987.510,11 € 
 
 
 
 
 



Β. Χ  ΠΡΟ  ΣΑ  ΔΞΟΓΑ 
 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6031: Σαθηηθέο απνδνρέο ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ 
θαη ηνπ δηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία  ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016 
πνζφ 58.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6053: Γηα ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνο ην Ι.Κ.Α. 
θαη Σακείν Ννκηθψλ γηα ηνπο  εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ην δηθεγφξν κε 
πάγηα αληηκηζζία ηνπ Γήκνπ πνζφ 7.000,00 € ζχκθσλα κε ηε 
κεληαία εηζθνξά θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6056.01-02 : Δηήζηα εηζθνξά ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ. ( 
Σ.Δ.Α.Γ.Τ. , Σ.Π.Γ.Τ. )  πνζφ 205.869,00 € ,αλαιπηηθά ππέξ ΣΔΑΓΤ 
123.520,20 € θαη ππέξ ΣΠΓΤ 82.348,80€  Η εγγξαθή έγηλε γηα ην 
έηνο 2016 ζχκθσλα κε ην αξηζ. 25298/3144/15-3-2011 έγγξαθν ηνπ 
ΣΑΓΚΤ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6073: Γαπάλεο επηκφξθσζεο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ 
(δηάθνξα ζεκηλάξηα) 2.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηα νπνία ζα 
ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6111: Γηα ακνηβή λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 
πνζφ 4.500,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο  θαη εθηηκήζεηο καο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6117.02:  Γηα ακνηβή νξθσηνχ Λνγηζηή πνπ ζα 
θάλεη ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο έηνπο 2015 πνζφ 15.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6117.03:  Γηα ακνηβή γηαηξνχ εξγαζίαο πνπ 
ππνρξενχηαη λα έρεη ν Γήκνο ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ  
πνζφ 5.000,00 € γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6117.04:  Γηα ακνηβή ηερληθνχ αζθαιείαο  πνπ 
ππνρξενχηαη λα έρεη ν Γήκνο ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ  
πνζφ 5.000,00 € γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6117.05:  Γηα ακνηβή θηεληάηξνπ γηα πεξίζαιςε 
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο  φπσο ππνρξενχηαη βάζε αξκνδηνηήησλ  
λα πξαγκαηνπνηεί  ν Γήκνο ,πνζφ 10.000,00 € γηα ην έηνο 2016 , 
ζχκθσλα θαη κε ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6121 : Γηα αληηκηζζία  Γεκάξρνπ , Αληηδεκάξρσλ θαη 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνζφ 102.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ λ.4093/2012.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6123: Γηα έμνδα θίλεζεο ησλ Πξνέδξσλ Γεκνηηθψλ 
θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ πνζφ 58.000,00 €  φπσο απηά νξίδνληαη κε 
ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 74447/29-12-2010 , ε νπνία 



δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 2044/30-12-2010 ηεχρνο Β’ ,κε βάζε ηε 
ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ  απφ 
ηελ έδξα . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6124: Γηα έμνδα θεδείαο Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθνχ 
πκβνχινπ πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6221.01: Γηα ηαρπδξνκηθά ηέιε 15.000,00 €. Σν 
πνζφ απηφ πξνβιέθηεθε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο 
αιιεινγξαθίαο γηα ην έηνο 2016 θαη βάζεη ηεο απφδνζεο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6221.02: Γηα θαηαβνιή ηειψλ πβξηδηθνχ 
ηαρπδξνκείνπ πνζφ  20.000,00 €. Σν πνζφ απηφ αθνξά ηελ παξνρή 
ππεξεζίαο απφ ηα ΔΛ.ΣΑ. γηα εθηχπσζε , δηαλνκή θαη εμφθιεζε 
ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζε κε ηαρππιεξσκή κέζσ 
ΔΛ.Σ.Α βάζε ζχκβαζεο  γηα ην έηνο 2016 θαη βάζεη ηεο απφδνζεο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6222: Γηα ηειεθσληθά ηέιε 25.000,00 €. Σν έμνδν 
γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016 θαη βάζεη 
ηεο απφδνζεο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6223: Γηα έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο (αθνξά θηλεηά 
ηειέθσλα Γεκάξρνπ & Αληηδεκάξρσλ) πνζφ 5.040,00 € ζχκθσλα 
κε ηελ  αξηζ. 46/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ 
Κ.Τ.Α. αξηζ. 18391/22-9-2005 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 
1388/Β΄/7-10-2005. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6312 : Γηα ινηπνχο θφξνπο ( ΔΝΦΙΑ , πξνκήζεηα 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θιπ θφξνπο ) ζχκθσλα κε 
εθηηκήζεηο καο, πνζφ 60.000,00 €.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6421: Γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ 
κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ πνζφ 3.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ 
έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6431: Γηα έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ , πνζφ 5.000,00€ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6433: Γηα ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά, δψξα 
θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ πνζφ 
3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6434: Γηα ινηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνζφ 
3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έηνπο 
2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο . 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6443: Γηα δαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ 
ενξηψλ πνζφ 8.000,00 €. Σν πνζφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο καο ζε ππνρξεψζεηο εθδειψζεσλ γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6444: Γηα έμνδα αδειθνπνηήζεσλ (θηινμελίεο μέλσλ 
απνζηνιψλ – κειψλ ηνπ Charter) ζηηο νπνίεο αλήθεη ν Γήκνο καο 
πνζφ 2.000,00 € ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 
2016.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6451: Γηα ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη 
ειεθηξνληθά κέζα (CD, ΓΗΜΟΝΔΣ θ.ι.π.) πνζφ 4.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6453 : Γηα ζπλδξνκέο κειψλ ζην Charter θαη γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε ηέηνηα ζπλδξνκή πνζφ 3.000,00 €  ζχκθσλα κε 
ηηο ππνρξεψζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6463: Γηα έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ πνζφ 
5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6492: Γηα δηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο 
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ πνζφ 50.000,00 
€  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6494: Γηα έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ 
επηκειεηψλ πνζφ 3.000,00 €. ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην 
έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6495: Γηα  ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο πνζφ 
5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα  ην έηνο 2016 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6511.01: Γηα ηφθνπο δαλείσλ εζσηεξηθνχ (δάλεηα 
ηνπ Σ.Π. & Γ.) πνζφ  36.830,40 € ζχκθσλα κε ην ζρεηηθά 
ζπκβφιαηα πνπ ππέγξαςαλ νη πξψελ Γήκνη θαη ε Γ.Δ.Τ.Α.ΑΙ. γηα ηελ 
αλάιεςε δαλείσλ  απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6516.03: Γηα ηφθνπο δαλείσλ εζσηεξηθνχ (δάλεηα 
ηεο  ηξάπεδαο Πεηξαηψο θαη πξψελ ΑΣΔ ) πνζφ  30.679,98 € 
ζχκθσλα κε ην ζρεηηθά ζπκβφιαηα πνπ ππέγξαςαλ νη πξψελ Γήκνη 
γηα ηελ αλάιεςε δαλείσλ  απφ ηελ πξψελ ηξάπεδα Πεηξαηψο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6515: Γηα ακνηβέο  ηξαπεδψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
κπινθ επηηαγψλ πνζφ 6.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο 
γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6516.01: Γηα ρξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ 
(δάλεηα ηνπ Σ.Π. & Γ.  ) πνζφ  90.000,00 € ζχκθσλα κε ην ζρεηηθά 
ζπκβφιαηα πνπ ππέγξαςαλ νη πξψελ Γήκνη γηα ηελ αλάιεςε δαλείσλ  
απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6516.03: Γηα ρξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ 
(δάλεηα ηεο  ηξάπεδαο Πεηξαηψο θαη πξψελ ΑΣΔ  ) πνζφ  95.852,02 € 



ζχκθσλα κε ην ζρεηηθά ζπκβφιαηα πνπ ππέγξαςαλ νη πξψελ Γήκνη 
γηα ηελ αλάιεςε δαλείσλ  απφ ηελ πξψελ ηξάπεδα Πεηξαηψο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6711: Δηζθνξά ππέξ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πνζφ 164.002,65 €. Η εγγξαθή 
απηή έγηλε φπσο νξίδεηαη ζηελ  ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 
2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Δθφζνλ ην πνζφ πξνθχςεη 
κεγαιχηεξν γηα ην 2016 ζα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6715.03: Δηζθνξά ππνρξεσηηθή ππέξ ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ ( ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ. ) πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ην Γήκν 
πνζφ 300.000,00 € . Σν πνζφ απηφ είλαη ην ίδην πνπ έδσζε ν Γήκνο 
ζην λνκηθφ πξφζσπν ην έηνο 2015 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6722 : Δηζθνξά ππνρξεσηηθή ππέξ ηνπ άκαρνπ 
πιεζπζκνχ  πνζφ 5.328,98  € . Σν πνζφ απηφ είλαη ην ίδην πνπ έρεη 
εγγξαθεί ζην Γήκν γηα  ην έηνο 2015 ζχκθσλα κε ηα ηαθηηθά ηνπ 
έζνδα . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.6726.01 : Λνηπέο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο – Δηζθνξά 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πηεξίαο απφ ηέιε ιατθψλ αγνξψλ  πνζφ 
8.580,00  € . Σν πνζφ απηφ πξνθχπηεη βάζε ησλ αλακελφκελσλ 
εζφδσλ απφ ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ιατθψλ αγνξψλ επί 60% πνπ 
είλαη ην πνζνζηφ πνπ βάζε λφκνπ πξέπεη λα απνδίδνπκε ζηελ 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  00.6738 :  Γηα  ρξεκαηνδφηεζε  ζηελ Γεκνηηθή 
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ  γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εηήζηνπ 
πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο πνζφ 30.000,00 €  γηα ην έηνο 2016 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 7.000,00 € ζχκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8116: Γαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 
πνζφ 10.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8211: Γηα απφδνζε εηζθνξάο ππέξ Γεκνζίνπ ζηηο 
απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο πνζφ 20.000,00 € ζχκθσλα κε 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8221: Γηα απφδνζε θφξσλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ 
πνζφ 90.000,00 € ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8222: Γηα απφδνζε θφξσλ θαη ραξηφζεκνπ 
Γεκάξρσλ , Αληηδεκάξρσλ , κειψλ Γ.. θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ πνζφ 10.000,00 € ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 
2016. 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8223.01: Γηα απφδνζε θφξσλ πξνκεζεπηψλ , 
εξγνιάβσλ , ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θιπ ,  πνζφ 100.000,00 € 
ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8223 .02 : Γηα απφδνζε θφξσλ απφ ηφθνπο 
θαηαζέζεσλ πνζφ 500,00 € ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 
2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8223 .03 : Γηα απφδνζε  ΦΠΑ  ππεξεζηψλ 
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο  πνζφ 30.000,00 € ζχκθσλα κε 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8224 .01 : Γηα ινηπέο απνδφζεηο  θξαηήζεσλ ππέξ 
Γεκνζίνπ πνζφ 25.000,00 € ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην 
έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8231: Γηα εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 
θαη ηακεία πνζφ 500.000,00 € ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην 
έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8241: Γηα θξαηήζεηο ζε απνδνρέο γηα ηελ εμφθιεζε 
δαλείσλ πνζφ 50.000,00 € ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 
2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8242: Γηα ινηπέο θξαηήζεηο ηξίησλ πνζφ 1.000,00 
€ ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 00.8251: Γηα ηελ παγία πξνθαηαβνιή πνζφ 4.000,00 
€. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6011: Γηα απνδνρέο ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ 
ππαιιήισλ ζπλνιηθά 17 άηνκα πνζφ 300.000,00 € βάζεη ησλ 
απνδνρψλ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6012: Γηα απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 
πξαθηηθνγξάθσλ, ιεμηάξρνπ θ.ι.π. πνζφ 10.000,00 € ζχκθσλα κε 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ 
έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6021: Γηα απνδνρέο ππαιιήισλ δηνηθεηηθψλ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ ( ππάιιεινη ηεο Γ.Δ.Τ.Α.ΑΙ. πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην 
Γήκν , έλα άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη έλα άηνκν κεξηθήο 
απαζρφιεζεο )   ζπλνιηθά 2 άηνκα πνζφ 22.000,00 € βάζεη ησλ 
απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ γηα ην έηνο 2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6051.01: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ 
δηθαίνπ ππέξ ΣΤΓΚΤ ζπλνιηθά 17 άηνκα πνζφ 37.000,00 €. Η 
εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη κε βάζε ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6051.02: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ 
δηθαίνπ ππέξ ΣΔΑΓΤ ζπλνιηθά 17 άηνκα πνζφ 8.500,00 €. Η 
εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη κε βάζε ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
 ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6051.03: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ 
δηθαίνπ ππέξ ΣΚΤ ζπλνιηθά 4 άηνκα πνζφ 5.000,00 €. Η εγγξαθή 
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6052: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππέξ ΙΚΑ ζπλνιηθά 2 άηνκα πνζφ 6.000,00 
€. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη κε βάζε ηελ 
απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6162.01: Γηα εξγαζίεο απνκαγλεηνθψλεζεο 
πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. πνζφ 6.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6253: Γηα ηα αζθάιηζηξα ησλ επηβαηηθψλ  
απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πνζφ 2.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο καο γηα ην 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6261.03: Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ 
θαηαζηεκάησλ πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6262: Γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ 
κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (θεληξηθή ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο θ.ι.π.) 
πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6263: Γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ επηβαηηθνχ 
απηνθηλήηνπ πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6264.01: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, FAX θιπ ζηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ , πνζφ 
1.200,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6264.02: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, FAX θιπ ζηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ , πνζφ 
1.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6264.03: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, FAX θιπ ζηε Γ.Δ. Μεζψλεο , πνζφ 



500,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6264.04: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, FAX θιπ ζηε Γ.Δ. Πχδλαο  , πνζφ 
500,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6265: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε επίπισλ θαη 
ζθεπψλ πνζφ 2.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην 
έηνο 2016 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6266.01: Γηα κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ζηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ (δεκνηνιφγηα, δεκφζην ινγηζηηθφ, 
δηπινγξαθηθφ, χδξεπζε, κηζζνδνζία, πξσηφθνιιν, εθινγηθνί 
θαηάινγνη θ.ι.π.) πνζφ 24.600,00 €. Σν έμνδν απηφ γξάθηεθε 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο γηα ην έηνο 2016 θαη κε βάζε ηελ 
απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6276: Γηα δαπάλεο εθθέλσζεο βφζξσλ ,  πνζφ 
1.000,00 €. Σν έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο 
γηα ην έηνο 2016 . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6321: Γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ επηβαηηθψλ 
απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ζπλνιηθά 1.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο γηα ην 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6422: Γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6461: Γηα έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνζφ 2.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα 
ην έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6462: Γηα δεκνζίεπζε δηαθφξσλ πξνθεξχμεσλ πνζφ 
2.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6611: Γηα πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ι.π. πνζφ 3.000,00 
€ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6612.01: Γηα πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ 
πιηθψλ γξαθείνπ γηα ηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ πνζφ 5.000.00 € ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιέςεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6612.02: Γηα πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ 
πιηθψλ γξαθείνπ γηα ηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ πνζφ 5.000.00 € ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιέςεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6612.03: Γηα πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ 
πιηθψλ γξαθείνπ γηα ηε Γ.Δ. Μεζψλεο πνζφ 4.000.00 € ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιέςεηο καο. 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6612.04: Γηα πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ 
πιηθψλ γξαθείνπ γηα ηε Γ.Δ. Πχδλαο πνζφ 4.000.00 € ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιέςεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6613.01: Γηα πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ 
κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ 
πνζφ 4.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο θαη ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6613.02: Γηα πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ 
κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ 
πνζφ 4.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο θαη ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6613.03: Γηα πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ 
κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηε Γ.Δ. Μεζψλεο 
πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο θαη ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6613.04: Γηα πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ 
κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηε Γ.Δ. Πχδλαο 
πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο θαη ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6615.01 :Γηα εθηππψζεηο, εθδφζεηο θαη 
βηβιηνδεηήζεηο γηα ηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ πνζφ 3.000,00 €. Η εγγξαθή 
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6615.02 :Γηα εθηππψζεηο, εθδφζεηο θαη 
βηβιηνδεηήζεηο γηα ηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ πνζφ 2.000,00 €. Η εγγξαθή 
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6615.03 :Γηα εθηππψζεηο, εθδφζεηο θαη 
βηβιηνδεηήζεηο γηα ηε Γ.Δ. Μεζψλεο πνζφ 2.000,00 €. Η εγγξαθή 
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6615.04 :Γηα εθηππψζεηο, εθδφζεηο θαη 
βηβιηνδεηήζεηο γηα ηε Γ.Δ. Πχδλαο πνζφ 2.000,00 €. Η εγγξαθή 
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6631: Γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη 
θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ πνζφ 1.000,00 €. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6632: Γηα ηελ πξνκήζεηα θηεληαηξηθνχ  πιηθνχ πνζφ 
3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6634 : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 
εππξεπηζκνχ 15.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο γηα ην 2016 
θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6641, 10.6643: Γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ γηα ην επηβαηηθφ απηνθίλεην πνζφ 4.000,00 € θαη γηα 
ζέξκαλζε ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ πνζφ 60.000,00 €. Οη 



εγγξαθέο απηέο έγηλαλ βάζεη ησλ εμφδσλ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ πξψελ 
Γήκσλ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6652: Γηα ηελ πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 
πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ έηνπο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6662: Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνζφ 5.000,00 €. Ο θσδηθφο 
απηφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 
θιηκαηηζκνχ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6671: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ην 
επηβαηηθφ απηνθίλεην πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6672.01 : Γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  
θσηνηππηθνχ , FAX θ.ι.π. γηα ηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ  πνζφ 1.500,00 € . Σν 
έμνδν γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη κε βάζε ηελ 
απφδνζε  ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6672.02 : Γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  
θσηνηππηθνχ , FAX θ.ι.π. γηα ηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ  πνζφ 1.500,00 € . 
Σν έμνδν γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη κε βάζε ηελ 
απφδνζε  ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6672.03 : Γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  
θσηνηππηθνχ , FAX θ.ι.π. γηα ηε Γ.Δ. Μεζψλεο  πνζφ 1.000,00 € . 
Σν έμνδν γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη κε βάζε ηελ 
απφδνζε  ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6672.04 : Γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  
θσηνηππηθνχ , FAX θ.ι.π. γηα ηε Γ.Δ. Πχδλαο  πνζφ 1.000,00 € . Σν 
έμνδν γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη κε βάζε ηελ 
απφδνζε  ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6673: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα έπηπια, 
ζθεχε θαη ινηπφ εμνπιηζκφ πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έηνπο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.6691: Γηα πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη 
θσηαγσγήζεσλ πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο 
γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.8111: Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ παξειζφλησλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 
20.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ. 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 7.000,00 € ζχκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.10.8116: Γαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 
πνζφ 10.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.   15.6011: Γηα απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ 
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ( ππάιιεινη ΚΔΠ ), ζπλνιηθά 8 άηνκα πνζφ 
124.000,00 €  ζχκθσλα κε ην κηζζνιφγην ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  15.6051.01: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθψλ 
ππαιιήισλ ζπλνιηθά νθηψ (8) άηνκα ππάιιεινη ηνπ ΚΔΠ ππέξ 
ΣΤΓΚΤ πνζφ 16.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 15.6051.02: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθψλ 
ππαιιήισλ ζπλνιηθά νθηψ (8) άηνκα ππάιιεινη ηνπ ΚΔΠ ππέξ 
ΣΔΑΓΤ πνζφ 4.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  15.6232:  Γηα κηζζψκαηα θηηξίσλ ΚΔΠ Αηγηλίνπ, πνζφ 
4.000,00 €  ζχκθσλα κε ην κηζζσηήξην πνπ έρεη ζπλαθζεί.    
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 15.6471: Γηα έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δει. 
ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα δηνξγαλψζεη ν Γήκνο θαηά ην έηνο 
2016 (Πνιηηηζηηθφ Καινθαίξη 2016, Φεζηηβάι 2016 , Κακπ 2016 , 
Μπδνραξά  θ.ι.π.) πνζφ 30.000,00 € ζχκθσλα κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ γηα ην έηνο 2016 θαη κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 15.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 6.000,00 € ζχκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6011: Γηα απνδνρέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο θαη νδεγψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζπλνιηθά 
14 άηνκα πνζφ 210.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο απνδνρέο 
κηζζνδνζίαο ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα ην έηνο 2016 θαη ηελ 
απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6041: Γηα απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 
70.000,00 €. ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ 
έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο γηα ην έηνο 2016 
θαη ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο γηα έθηαθην πξνζσπηθφ θαη κε 
βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6051.01: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπλνιηθά 14 άηνκα ππέξ ΣΤΓΚΤ πνζφ 27.000,00 
€. Η εγγξαθή έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6051.02: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπλνιηθά 14 άηνκα ππέξ ΣΔΑΓΤ πνζφ 6.500,00 €. 
Η εγγξαθή έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6051.03: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπλνιηθά 1 άηνκo ππέξ ΣΚΤ πνζφ  1.500,00 €. Η 
εγγξαθή έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6054: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ,πνζφ 30.000,00 €. Αθνξά 
εηζθνξέο ππέξ Ι.Κ.Α. θαη ε εγγξαθή έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6061: Γηα ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ζε είδνο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ 14 άηνκα ζπλνιηθά πνζφ 3.000,00 €. Αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6063: Γηα ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ζε είδνο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ 14 άηνκα ζπλνιηθά πνζφ 6.000,00 €. Αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα γάιαηνο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6211: Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα πιαηείεο θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνζφ 294.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015. 
 ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6253: Γηα αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ησλ ζαξψζξσλ πνζφ 
7.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6262: Γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη επέθηαζε ηνπ 
δηθηχνπ ΦΟΠ απφ ηε Γ.Δ.Η. πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6263: Γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ηνπ ζαξψζξνπ γηα ην έηνο 2016 πνζφ 
20.000,00 € θαη κε βάζε ηα έμνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6323: Γηα πιεξσκή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ 
κεραλεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 
πνζφ 5.000.00 € γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6462: Γηα ηε δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ πνζφ 



4.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016 θαη κε 
βάζε ηα έμνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6635: Γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη 
θαζαξηφηεηαο (ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θ.ι.π.) πνζφ 5.000,00 €. Σν 
έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ 
έηνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6641: Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηα 
απνξξηκκαηνθφξα θαη ζάξσζξα πνζφ 90.000,00 €. Σν έμνδν απηφ 
γξάθηεθε  ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην 2016 
θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6662.01:  Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη 
ιακπηήξσλ γηα ηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ , πνζφ 15.000,00 € . Σα έμνδα απηά 
γξάθηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 
2016 θαη κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6662.02:  Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη 
ιακπηήξσλ γηα ηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ , πνζφ 15.000,00 € . Σα έμνδα 
απηά γξάθηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην 
έηνο 2016 θαη κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6662.03:  Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη 
ιακπηήξσλ γηα ηε Γ.Δ. Μεζψλεο , πνζφ 15.000,00 € . Σα έμνδα 
απηά γξάθηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην 
έηνο 2016 θαη κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6662.04:  Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη 
ιακπηήξσλ γηα ηε Γ.Δ. Πχδλαο , πνζφ 15.000,00 € . Σα έμνδα απηά 
γξάθηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 
2016 θαη κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6671: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
απνξξηκκαηνθφξα πνζφ 30.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο 
θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.6672: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
ζάξσζξα ηνπ Γήκνπ πνζφ 10.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 
2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  20.6721:  Γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ 
Γήκνπ ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο πνζφ 159.000,00 € γηα ην έηνο 2016, 
ζχκθσλα κε ην αξηζ. 2756/7-5-2014 έγγξαθν ηνπ ΦΟΓΑ Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο πνπ θαζνξίδεη ηελ εηζθνξά ηνπ Γήκνπ καο .  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 510.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.8116: Γαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 
πνζφ 90.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6011: Γηα απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ππεξεζίαο 
χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζπλνιηθά 3 άηνκα πνζφ 
50.000,00 € βάζεη ησλ απνδνρψλ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα ην 
έηνο 2016 θαη ζχκθσλα κε ην εληαίν κηζζνιφγην. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6021: Γηα απνδνρέο ππαιιήισλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ ( ππάιιεινη ηεο πξψελ Γ.Δ.Τ.Α.ΑΙ. ) ππεξεζίαο 
χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζπλνιηθά 4 άηνκα πνζφ 
65.000,00 € βάζεη ησλ απνδνρψλ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα ην 
έηνο 2016 θαη ζχκθσλα κε ην εληαίν κηζζνιφγην. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  25.6041:  Γηα ηελ πξφζιεςε έθηαθησλ ππαιιήισλ 
πδξνλνκέσλ άξδεπζεο ζπλνιηθά 12 άηνκα πνζφ 40.000,00 €  
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016 θαη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6051.01: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο κε ζρέζε εξγαζίαο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ππέξ ΣΤΓΚΤ πνζφ 7.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε κε 
βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6051.02: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο κε ζρέζε εξγαζίαο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπλνιηθά 3 άηνκα ππέξ ΣΔΑΓΤ πνζφ 5.000,00 €. 
Η εγγξαθή έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6051.03: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο κε ζρέζε εξγαζίαο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ππέξ ΣΚΤ πνζφ 1.500,00 €. Η εγγξαθή έγηλε κε 
βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  25.6052:  Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ  ζπλνιηθά 4 άηνκα γηα ην έηνο 2016 πνζφ 
18.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. Αθνξά ζηηο 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΙΚΑ.  
 ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  25.6054:  Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθησλ 
ππαιιήισλ ζπλνιηθά 12 άηνκα γηα ην έηνο 2016 πνζφ 20.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 
ππέξ ΙΚΑ.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6061: Γηα ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ζε είδνο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο άξδεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο 8 άηνκα ζπλνιηθά πνζφ 2.000,00 €. Αθνξά ηελ 



πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6063: Γηα ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ζε είδνο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο ζπλνιηθά 8 άηνκα ηερλίηεο , εξγάηεο θιπ πνζφ 
3.000,00 €. Αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαηνο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6162: Γηα εξγαζίεο κηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο ηνπ 
δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ησλ 
δεμακελψλ πνζφ 15.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ έηνπο 2016. 
ΚΧΓ. ΑΡΙΘ. 25.6211 : Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ( αληιηνζηάζηα χδξεπζεο θαη άξδεπζεο ηνπ 
Γήκνπ )  πνζφ 380.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην 
έηνο 2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6233: Γηα κίζζσζε ηερληθήο εγθαηάζηαζεο ( 
γεψηξεζεο ) πνζφ 500,00 € ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε καο γηα ην 
έηνο 2016 θαη κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6253: Γηα αζθάιηζηξα γηα ηα εκηθνξηεγά πνζφ 
3.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε καο γηα ην έηνο 2016 θαη κε 
βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6254: Γηα αζθάιηζηξα αληιηνζηαζίσλ ηνπ Γήκνπ 
πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6262.02: Γηα ηε ζπληήξεζε θξεαηίσλ ηνπ Γήκνπ 
πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6263: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 
εκηθνξηεγψλ πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6264: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 
θνκπξεζέξ θαη απνθξαθηηθνχ πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6275: Γηα δαπάλεο θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ, 
δεμακελψλ θ.ι.π. πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6322: Γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ εκηθνξηεγψλ 
ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο πνζφ 3.000,00 
€  ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6633: Γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο 
δεμακελέο θαη ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ πνζφ 8.000,00 € ζχκθσλα κε 
ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6641: Γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
γηα ηα εκηθνξηεγά πνζφ 50.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 



καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016  θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ 
έηνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6644: Γηα πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ην βηνινγηθφ 
θαζαξηζκφ θαη πεηξέιαην θίλεζεο γηα αληιηνζηάζηα  3.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6662.01: Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο 
δηθηχσλ χδξεπζεο – άξδεπζεο – απνρέηεπζεο θαη πξνκήζεηα 
ζσιήλσλ γηα ηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ  πνζφ 15.000,00 €. Σν έμνδν απηφ 
γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην έηνο 
2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6662.02: Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο 
δηθηχσλ χδξεπζεο – άξδεπζεο – απνρέηεπζεο θαη πξνκήζεηα 
ζσιήλσλ γηα ηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ  πνζφ 15.000,00 €. Σν έμνδν απηφ 
γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην έηνο 
2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6662.03: Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο 
δηθηχσλ χδξεπζεο – άξδεπζεο – απνρέηεπζεο θαη πξνκήζεηα 
ζσιήλσλ γηα ηε Γ.Δ. Μεζψλεο  πνζφ 15.000,00 €. Σν έμνδν απηφ 
γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην έηνο 
2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6662.04: Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο 
δηθηχσλ χδξεπζεο – άξδεπζεο – απνρέηεπζεο θαη πξνκήζεηα 
ζσιήλσλ γηα ηε Γ.Δ. Πχδλαο  πνζφ 15.000,00 €. Σν έμνδν απηφ 
γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην έηνο 
2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6671: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
εκηθνξηεγά πνζφ 8.000,00 € ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 
2015 θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6672: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ινηπψλ 
κεραλεκάησλ  ( απνθξαθηηθφ – θνκπξεζέξ ) πνζφ 3.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.6721 : Δηζθνξά ππνρξεσηηθή ππέξ ηνπ πλδέζκνπ 
Ύδξεπζεο Γήκσλ Ν.Πηεξίαο 147.470,71 €. Η εγγξαθή έγηλε 
ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηνπ Γ..( απφθαζε 17/2014 ) ηνπ ελ ιφγσ 
πλδέζκνπ γηα ην έηνο 2016 θαη αθνξά ηελ εηήζηα δφζε . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 64.000,00 € ζχκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.8116: Γαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 



πνζφ 40.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.8122.01 : Γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Σνπνζέηεζε 
κεκβξάλεο ζηε ιηκλνδεμακελή Παιαηφζηαλεο »     πνζφ  25.600,00 
€ .Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ην έηνο 2013 έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 
έηνπο 2015 θαη ππάξρεη κφλν ε αλσηέξσ νηθνλνκηθή απαίηεζε . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.8511: Πξφβιεςε γηα ηε κε είζπξαμε εηζπξαθηέσλ 
ππνινίπσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ θνξνινγηθνχο 
θαηαιφγνπο ζπλνιηθά  πνζφ 2.212.000,00 € ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 
ππνινγηζκνχ ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηελ εγθχθιην θαηάξηηζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη 
εηζπξάμεηο ηνπ α’ εμακήλνπ ησλ εηψλ 2014 & 2015 , ην ζχλνιν ησλ 
εηζπξάμεσλ ηνπ 32 έηνπο 2014 θαη αλαιπηηθά έρεη σο εμήο :  
Πεξίνδνο Ιαλ. – Ινπλ. 2015 πνζφ είζπξαμεο 301.413,35 
Πεξίνδνο Ιαλ. – Ινπλ. 2014 πνζφ είζπξαμεο 609.004,43 
Αξλεηηθή δηαθνξά είζπξαμεο  2015/2014 πνζφ -307.591,08  
χλνιν εηζπξάμεσλ έηνπο 2014 πνζφ 851.177,68 
Πνζφ πνπ ζα εηζπξαρζεί ην έηνο 2016 δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξν απφ 851.177,68 € ( ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε ην 
έηνο 2014 ) . πλεπψο ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο κε είζπξαμεο εζφδσλ 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.211.913,90 € ( 3.063.091,58 – 
851.177,68 ) . 
 Απφ ην αλσηέξσ πνζφ απηφ πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία χδξεπζεο 
ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 1.700.000,00 
€ . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6011: Γηα απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ππεξεζίαο 
ηερληθψλ έξγσλ ζπλνιηθά 7 άηνκα πνζφ 150.000,00 € βάζεη ησλ 
απνδνρψλ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα ην έηνο 2016 θαη ζχκθσλα 
κε ην εληαίν κηζζνιφγην. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6021: Γηα απνδνρέο ππαιιήινπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ ( ππάιιεινο ηεο πξψελ Γ.Δ.Τ.Α.ΑΙ. ) ηερληθήο 
ππεξεζίαο ζπλνιηθά 1 άηνκν πνζφ 25.000,00 € βάζεη ησλ 
απνδνρψλ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ γηα ην έηνο 2016 θαη ζχκθσλα 
κε ην εληαίν κηζζνιφγην. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6041: Γηα ηαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ κε ζρέζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηελ ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ πνζφ 
30.000,00 € γηα ην έηνο 2016 ζχκθσλα κε ην εληαίν κηζζνιφγην θαη 
ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνζιήςεηο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6051.01: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 



ζπλνιηθά 4 άηνκα ππέξ ΣΤΓΚΤ πνζφ 10.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε 
κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6051.02: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 
ζπλνιηθά 4 άηνκα ππέξ ΣΔΑΓΤ πνζφ 3.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε 
κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.                                            
 ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6051.03: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 
ζπλνιηθά 2 άηνκα ππέξ ΣΚΤ πνζφ 2.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε κε 
βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.                                            
 ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6051.04: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 
ζπλνιηθά 3 άηνκα ππέξ ΣΜΔΓΔ πνζφ 16.000,00 €. Η εγγξαθή 
έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.     
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  30.6052:  Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ  ζπλνιηθά 1 άηνκν γηα ην έηνο 2016 πνζφ 
8.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο ππέξ ΙΚΑ.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6054: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνζφ 7.000,00 €. Αθνξά ηηο 
εηζθνξέο ππέξ Ι.Κ.Α. γηα ην έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6061: Γηα ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ζε είδνο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 6 άηνκα 
ζπλνιηθά πνζφ 1.500,00 €. Αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  30.6063:  Γηα ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ζε είδνο, 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ηερληθψλ έξγσλ πνζφ 
2.500,00 € . Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη 
γάιαηνο γηα ην έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6253: Γηα ηα αζθάιηζηξα ησλ θνξηεγψλ πνζφ 
8.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6255: Γηα ηα αζθάιηζηξα έηνπο 2016 ηνπ θνξησηή 
θαη ησλ κεραλεκάησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνζφ 4.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6262.01: Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : « 
Δξγαζίεο κε κεραλήκαηα ζηε Γ.Δ. Αηγηλίνπ» πνζφ 20.000,00 €. Σν 
έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε καο ζε αλάγθεο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6262.02: Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : « 
Δξγαζίεο κε κεραλήκαηα ζηε Γ.Δ. Κνιηλδξνχ» πνζφ 20.000,00 €. 



Σν έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε καο ζε αλάγθεο 
γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6262.03: Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : « 
Δξγαζίεο κε κεραλήκαηα ζηε Γ.Δ. Μεζψλεο » πνζφ 20.000,00 €. Σν 
έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε καο ζε αλάγθεο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6262.04: Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : « 
Δξγαζίεο κε κεραλήκαηα ζηε Γ.Δ. Πχδλαο » πνζφ 20.000,00 €. Σν 
έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε καο ζε αλάγθεο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6263: Γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θνξηεγψλ 
πνζφ 15.000,00 €. Σν έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηελ 
εθηίκεζε καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6264: Γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ θνξησηή 
, ησλ γθξέηληεξ  θαη ηα κεραλήκαηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνζφ 
12.000,00 €. Σν έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6266: Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 
ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνζφ 1.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6322: Γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην 
έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6323: Γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ θνξησηή ησλ 
γθξέηληεξ  θαη ηα κεραλήκαηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνζφ 3.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ 
έηνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6641: Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ 
θίλεζε ησλ θνξηεγψλ, ηνπ θνξησηή , γθξέηληεξ θαη ησλ 
πνιπκεραλεκάησλ  πνζφ 150.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα 
ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6662.01: Γηα ηελ «Πξνκήζεηα ακκνράιηθσλ Γ.Δ. 
Αηγηλίνπ » πνζφ 6.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. Η πίζησζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6662.02: Γηα ηελ πξνκήζεηα αζθαιηνκίγκαηνο Γ.Δ. 
Αηγηλίνπ & Κνιηλδξνχ πνζφ 6.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6662.04:    Γηα    ηελ   πξνκήζεηα αζθαιηνκίγκαηνο 
Γ.Δ. Μεζψλεο & Πχδλαο πνζφ 6.000,00 €  γηα ην έηνο 2016 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο .   



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6662.05: Γηα ηελ «Πξνκήζεηα ακκνράιηθσλ  Γ.Δ. 
Κνιηλδξνχ » πνζφ 6.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. Η πίζησζε ζα θαιπθζεί   απφ ηδίνπο 
πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6662.06: Γηα ηελ «Πξνκήζεηα   ακκνράιηθσλ  Γ.Δ. 
Μεζψλεο  » πνζφ 6.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. Η πίζησζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο   
πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6662.07: Γηα ηελ «Πξνκήζεηα   ακκνράιηθσλ  Γ.Δ. 
Πχδλαο  » πνζφ 6.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. Η   πίζησζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο 
πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6671: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
θνξηεγά ηνπ Γήκνπ πνζφ 20.000,00 €. Σν έμνδν γξάθηεθε 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6672: Γηα ηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 
κεραλήκαηα έξγσλ πνζφ 17.000,00 €. Σν έμνδν γξάθηεθε 
ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015 θαη ηηο εθηηκήζεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.6682: Πξνκήζεηα αιαηηνχ πνζφ 8.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ( πηζαλέο ρηνλνπηψζεηο )  θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2016. ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 8111: Ακνηβέο θαη έμνδα 
πξνζσπηθνχ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην 
έηνο 2016 πνζφ 20.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 42.400,00 € ζχκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.8116: Γαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 
πνζφ 70.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.8511: Πξφβιεςε γηα ηε κε είζπξαμε εηζπξαθηέσλ 
ππνινίπσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ θνξνινγηθνχο 
θαηαιφγνπο ζπλνιηθά  πνζφ 2.212.000,00 € ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 
ππνινγηζκνχ ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηελ εγθχθιην θαηάξηηζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη 
εηζπξάμεηο ηνπ α’ εμακήλνπ ησλ εηψλ 2014 & 2015 , ην ζχλνιν ησλ 
εηζπξάμεσλ ηνπ 32 έηνπο 2014 θαη αλαιπηηθά έρεη σο εμήο :  
Πεξίνδνο Ιαλ. – Ινπλ. 2015 πνζφ είζπξαμεο 301.413,35 
Πεξίνδνο Ιαλ. – Ινπλ. 2014 πνζφ είζπξαμεο 609.004,43 



Αξλεηηθή δηαθνξά είζπξαμεο  2015/2014 πνζφ -307.591,08  
χλνιν εηζπξάμεσλ έηνπο 2014 πνζφ 851.177,68 
Πνζφ πνπ ζα εηζπξαρζεί ην έηνο 2016 δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξν απφ 851.177,68 € ( ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε ην 
έηνο 2014 ) . πλεπψο ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο κε είζπξαμεο εζφδσλ 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.211.913,90 € ( 3.063.091,58 – 
851.177,68 ) . 
 Απφ ην αλσηέξσ πνζφ απηφ πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία ηερληθψλ 
έξγσλ θαη πνιενδνκίαο  ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ηνπ 15.000,00 € . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6011: Γηα ηαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ  κε ζρέζε 
εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπλνιηθά 2 άηνκα ζηελ ππεξεζία 
πξαζίλνπ πνζφ 47.000,00 € γηα ην έηνο 2016 ζχκθσλα κε ηηο 
απνδνρέο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6051.01: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο πξαζίλνπ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ππέξ 
ΣΤΓΚΤ πνζφ 6.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6051.02: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο πξαζίλνπ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ππέξ 
ΣΔΑΓΤ πνζφ 1.500,00 €. Η εγγξαθή έγηλε κε βάζε ηελ απφδνζε 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6262: Γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ 
κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ ( παηδηθέο ραξέο , Κ.Υ.  , παγθάθηα θιπ )  
πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο  καο γηα ηηο αλάγθεο καο 
γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6264: Γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 
ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ πνζφ 7.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο καο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έηνπο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6644: Γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
γηα ηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα πνζφ 40.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο  καο θαη ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6662.01: Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ θαη 
εξγαιείσλ θεπνπξηθήο πνζφ 8.000,00 €. Σν έμνδν γξάθηεθε 
ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ έηνπο 2015 θαη ηηο πξνβιέςεηο καο γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6662.03: Γηα ηελ πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ 
εμαξηεκάησλ άξδεπζεο πιαηεηψλ πνζφ 5.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο καο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έηνπο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6672: Γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ πνζφ 17.000,00 € 



ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο 
καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6692: Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ θαη δελδξπιιίσλ 
5.000,00 €. Σν έμνδν απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 
καο ζε αλάγθεο γηα ην 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.6693: Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ 
(θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ) γηα ηελ ππεξεζία πξαζίλνπ πνζφ 
7.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 
2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 17.000,00 € ζχκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.8116: Γαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 
πνζφ 10.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 45.6262: Γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ λεθξνηαθείσλ ηνπ 
Γήκνπ  πνζφ 3.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο θαη ηελ 
απφδνζε ηνπ έηνπο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 45.6662.01: Γηα ηελ πξνκήζεηα άκκνπ γηα ηα 
λεθξνηαθεία πνζφ 2.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε 
εθηηκήζεηο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016 θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο .  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6021: Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ 
ρξφλνπ  (θαζαξηζηξηψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ) πνζφ 75.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6041: Σαθηηθέο απνδνρέο επνρηαθψλ ππαιιήισλ 
(νδεγψλ ιεσθνξείσλ , ζπνπδαζηψλ ΟΑΔΓ -ΣΔΙ ) πνζφ 10.000,00 € 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2015.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6052: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ  (θαζαξηζηξηψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ , εηζθνξά Ι.Κ.Α.)   
πνζφ 20.000,00 €.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6054: Γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ (εηζθνξά Ι.Κ.Α.) γηα ηνπο νδεγνχο ιεσθνξείσλ θιπ  
πνζφ  7.000,00 €.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6162 .02: Γηα ηε θχιαμε ηνπ ρψξνπ ηεο 
Δκπνξνπαλήγπξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο   πνζφ  
15.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ην έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6235: Γηα κηζζψκαηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ ( 
βηνινγηθέο ηνπαιέηεο )  πνζφ 8.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα 



κε ηελ απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην 
έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6253: Γηα ηα αζθάιηζηξα ησλ ιεσθνξείσλ πνζφ 
3.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο γηα ην έηνο 2016 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6261.01: Γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν : «Δπηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Πχδλαο & Μεζψλεο» πνζφ 
24.600,00 €. Η εξγαζία ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί  
απφ επηρνξήγεζε ΑΣΑ ηνπ ΤΠ.Δ. γηα ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ 
– ηδίνπο πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6261.02 : Γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν : «Δπηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Αηγηλίνπ & Κνιηλδξνχ » πνζφ 
24.600,00 €. Η εξγαζία ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί  
απφ επηρνξήγεζε ΑΣΑ ηνπ ΤΠ.Δ. γηα ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ 
– ηδίνπο πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6263: Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 
ιεσθνξείσλ πνζφ 6.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηελ 
απφδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 
2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6321: Σέιε θπθινθνξίαο γηα ηα ιεσθνξεία πνπ ζα 
αθνξνχλ ην έηνο 2016  πνζφ 3.000,00 €. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6462: Γηα δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ ηεο ελ ιφγσ 
ππεξεζίαο πνζφ 2.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην 
έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6641: Γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ιεσθνξείνπ πνζφ 30.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016.   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6662.01: Γηα πξνκήζεηα πιηθψλ νηθνδνκήο θαη ινηπά 
πιηθά Γ.Δ. Αηγηλίνπ πνζφ 14.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο  γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6662.02: Γηα πξνκήζεηα πιηθψλ νηθνδνκήο θαη ινηπά 
πιηθά Γ.Δ. Κνιηλδξνχ πνζφ 12.500,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο  γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6662.03: Γηα πξνκήζεηα πιηθψλ νηθνδνκήο θαη ινηπά 
πιηθά Γ.Δ. Μεζψλεο πνζφ 10.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο  γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6662.04: Γηα πξνκήζεηα πιηθψλ νηθνδνκήο θαη ινηπά 
πιηθά Γ.Δ. Πχδλαο  πνζφ 10.000,00 €  ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
καο  γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.6671: Γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπ 
ιεσθνξείνπ πνζφ 15.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 



εθηηκήζεηο ζε πηζαλέο αλάγθεο γηα ην έηνο 2016 θαη βάζεη ηεο 
απφδνζεο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.8115: Γηάθνξα έμνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 πνζφ 21.000,00 € ζχκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.8116: Γαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ην έηνο 2016 
πνζφ 20.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.8511: Πξφβιεςε γηα ηε κε είζπξαμε εηζπξαθηέσλ 
ππνινίπσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ θνξνινγηθνχο 
θαηαιφγνπο ζπλνιηθά  πνζφ 2.212.000,00 € ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 
ππνινγηζκνχ ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηελ εγθχθιην θαηάξηηζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη 
εηζπξάμεηο ηνπ α’ εμακήλνπ ησλ εηψλ 2014 & 2015 , ην ζχλνιν ησλ 
εηζπξάμεσλ ηνπ 32 έηνπο 2014 θαη αλαιπηηθά έρεη σο εμήο :  
Πεξίνδνο Ιαλ. – Ινπλ. 2015 πνζφ είζπξαμεο 301.413,35 
Πεξίνδνο Ιαλ. – Ινπλ. 2014 πνζφ είζπξαμεο 609.004,43 
Αξλεηηθή δηαθνξά είζπξαμεο  2015/2014 πνζφ -307.591,08  
χλνιν εηζπξάμεσλ έηνπο 2014 πνζφ 851.177,68 
Πνζφ πνπ ζα εηζπξαρζεί ην έηνο 2016 δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξν απφ 851.177,68 € ( ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε ην 
έηνο 2014 ) . πλεπψο ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο κε είζπξαμεο εζφδσλ 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.211.913,90 € ( 3.063.091,58 – 
851.177,68 ) . 
 Απφ ην αλσηέξσ πνζφ απηφ πνπ αθνξά ηηο ινηπέο ππεξεζίεο 
ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 497.000,00 € . 
 

                                     ΔΠΔΝΓΤΔΙ 
Κ.Α. 10  ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.7131: Γηα πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ πνζφ 3.000,00 € . Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε πηζαλέο 
εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο γηα ην 
έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.7133: Γηα πξνκήζεηα επίπισλ θαη ζθεπψλ πνζφ 
10.000,00 € ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο επίπισλ γηα 
ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 10.7134: Γηα πξνκήζεηα Η/Τ θαη πξνγξάκκαηα πνζφ 
10.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα 
πηζαλέο αλάγθεο ηνπ έηνπο 2016. 



 
Κ.Α. 20  ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 

ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.7135.01: Γηα πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ πνζφ 
15.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε 
αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 20.7336.02 : Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « 
Καηαζθεπή ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ Βφξεηαο Πηεξίαο » 
πνζφ 167.391,39 €. Σν έξγν έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε 
θαη έρεη ππνγξαθεί θαη ζρεηηθή πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ 
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο , ζα δεκνπξαηεζεί εληφο ηνπ έηνπο 
2015 θαη ζα είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο 2016 . 

 
Κ.Α. 25  ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΡΓΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  

 

ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.7135.07: Γηα ην έξγν: « Πξνκήζεηα  
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ ηνπ Γήκνπ  πνζφ 
80.000,00 €. Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ην έηνο 2016 θαη ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  25.7312.04:  Γηα ην έξγν << Αποτέηεσζε Π.  
Διεσζεροτωρίοσ >> πνζφ 71.894,00 € . Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε 
ην έηνο 2012 είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο  2016 θαη έρεη 
εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – ζξάθεο 
2007-2013  . Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ αθνξά ηε δαπάλε ζπλδέζεσλ 
πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο .   
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  25.7312.05:  Γηα ην έξγν << Αποτέηεσζε Μεζώλες 
& Ν. Αγαζούποιες >> πνζφ 68.712,00 € . Σν έξγν 
δεκνπξαηήζεθε ην έηνο 2013 είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο  2016 
θαη έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – 
ζξάθεο 2007-2013  .  Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ αθνξά ηε δαπάλε 
ζπλδέζεσλ πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο .  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.7312.06 : Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « 
Δπέθηαζε – ζπληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο -χδξεπζεο –απνρέηεπζεο 
Γ.Κ. Αηγηλίνπ  » πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 
2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο / ΑΣΑ  . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.7336.01:  Γηα ην έξγν: «ηεγαλνπνίεζε 
ιηκλνδεμακελήο ζηελ ηνπνζεζία Ξπιακίδη Γ.Γ. Ρπαθίσλ» πνζφ 
86.000,00 €. Σν έξγν είλαη ζπλερηδφκελν απφ ην έηνο 2014  θαη έρεη 
εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα LEADER . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 25.7413.06 :  Γηα ηε κειέηε κε ηίηιν : «Μειέηε 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ην δηπιηζηήξην λεξνχ ζηε Γ.Δ. 
Πχδλαο » πνζφ 11.000,00 €. Η κειέηε αλαηέζεθε ην έηνο 2015  



είλαη ζπλερηδφκελε γηα ην έηνο 2016   θαη ε πίζησζε ζα θαιπθζεί απφ 
ηδίνπο πφξνπο – ΑΣΑ . 
 
 

Κ.Α. 30  ΤΠΗΡΔΙΑ  ΣΔΥΝΙΚΧΝ  ΔΡΓΧΝ 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7131.01: Γηα πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ελφο νδνζηξσηήξα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ πνζφ 
5.000,00 € . Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην 
έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7135.01: Γηα πξνκήζεηα ζεηξήλσλ ζηα Σ.Γ. ηνπ 
Γήκνπ πνζφ 3.000,00 € . Η εγγξαθή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016. Η αλσηέξσ πξνκήζεηα είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα θάζε Γήκν απφ ηελ Πνιηηηθή Άκπλα.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7135.02: Γηα πξνκήζεηα πηλαθίδσλ Κ.Ο.Κ., ζεκάησλ 
θαη πηλαθίδσλ νδψλ θ.ι.π. πνζφ 10.000,00 €. Η εγγξαθή έγηλε 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ζε αλάγθεο γηα ην έηνο 2016. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7135.03: Γηα πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα νρήκαηα θαη 
κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ  πνζφ 20.000,00 € . Η εγγξαθή έγηλε 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ην έηνο 2016.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7322.02: Γηα ην έξγν: « Αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ Γ.Κ. Αηγηλίνπ  » πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην 
έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο- ΑΣΑ  . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7322.03: Γηα ην έξγν: « Αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ Σ.Κ. Μαθξπγηάινπ  » πνζφ 6.000,00 €. Σν έξγν ζα 
εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο- ΑΣΑ  . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7322.04: Γηα ην έξγν: « Αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ Σ.Κ. Πχδλαο   » πνζφ 6.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην 
έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο- ΑΣΑ  . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7322.05: Γηα ην έξγν: « Αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ Γ.Κ. Κνιηλδξνχ  » πνζφ 6.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί 
ην έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο- ΑΣΑ  . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7323.03: Γηα ην έξγν: « Αζθαιηφζηξσζε αγξνηηθήο 
νδνχ ζηε ζέζε Ακπειφηνπνο Αηγηλίνπ» πνζφ 133.000,00 €. Σν έξγν 
δεκνπξαηήζεθε ην έηνο  2014  είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο 2016 
θαη έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα LEADER. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7324.01: Γηα ην έξγν: « Δπηζθεπή ηερληθψλ έξγσλ 
νηθηζκνχ Παιηακπέισλ  » πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί 
εληφο ηνπ έηνπο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο- έθηαθηα 
έζνδα . 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.02: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά έξγα Ρπαθίσλ 
» πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016  θαη ε 
πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ έθηαθηα έζνδα - ίδηνη πφξνη. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.03: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά έξγα 
Καζηαλέαο» πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016  
θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ΑΣΑ – ίδηνη πφξνη. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.04: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά έξγα Γ.Κ. 
Αηγηλίνπ » πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016  θαη 
ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ΑΣΑ– ίδηνη πφξνη. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.05: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά έξγα Γ.Κ. 
Κνιηλδξνχ» πνζφ 6.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016  
θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ έθηαθηα έζνδα– ίδηνη πφξνη. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.06: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά  έξγα 
Ληβαδίνπ » πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016  
θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – έθηαθηα έζνδα . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.07: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά  έξγα Σ.Κ. 
Μαθξπγηάινπ » πνζφ 6.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 
2016  θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ΑΣΑ– ίδηνη πφξνη. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.08: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά  έξγα Σ.Κ. 
Παιαηφζηαλεο» πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 
2016  θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.09: Γηα ην έξγν: «Μηθξά ηερληθά  έξγα Σ.Κ. 
Μεζψλεο» πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016  
θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.10: Γηα δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνζφ 
45.000,00 €.  Η πίζησζε είλαη έθηαθηε κε νκψλπκν ηίηιν απφ ην 
ΤΠ.Δ. θαη ζα δηαηεζεί γεληθά ζε δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή 
πξνζηαζία.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.11:  Γηα ην έξγν «Μηθξά ηερληθά έξγα Σ.Κ. Π. 
Διεπζεξνρσξίνπ » πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 
2016 θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – ΑΣΑ . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.13:  Γηα ην έξγν «Μηθξά ηερληθά έξγα Σ.Κ. 
Πχδλαο » πνζφ 6.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη 
ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – ΑΣΑ . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.14:  Γηα ην έξγν «Μηθξά ηερληθά έξγα Σ.Κ. 
θελδάκεο » πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 
θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – έθηαθηα έζνδα . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.15:  Γηα ην έξγν «Μηθξά ηερληθά έξγα Σ.Κ. 
Αισλίσλ » πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 
θαη ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – ΑΣΑ . 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.16: Γηα ην έξγν «Μηθξά ηερληθά έξγα Σ.Κ. 
Καηαρά» πνζφ 7.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη 
ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – έθηαθηα έζνδα . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.24: Γηα ην έξγν «Αγξνηηθή νδνπνηία Γ.Δ. 
Κνιηλδξνχ » πνζφ 499.847,03 €. Σν έξγν ζα δεκνπξαηεζεί εληφο 
ηνπ έηνπο 2015 , είλαη ζπλερηδφκελν γηα  ην έηνο 2016 θαη ε πίζησζε 
ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ην πξφγξακκα LEADER ζην νπνίν είλαη 
εληαγκέλν. 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7333.25: Γηα ην έξγν «Μηθξά ηερληθά έξγα Μεγάιεο 
Γέθπξαο» πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη 
ε πίζησζε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – έθηαθηα έζνδα . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7412.01: Γηα ηε κειέηε κε ηίηιν «Αθηνκεραληθή 
κειέηε ζηελ πεξηνρή Γ.Γ. Μαθξπγηάινπ γηα ην έξγν : Μεηαηφπηζε θαη 
αληηζηήξημε δεκνηηθνχ δξφκνπ ζηελ παξαιία Μαθξπγηάινπ » πνζφ 
16.000,00 €. Η κειέηε είλαη ζπλερηδφκελε γηα ην έηνο 2016 θαη ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – έθηαθηα έζνδα .  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7412.02: Γηα ηε κειέηε κε ηίηιν «Πξνθαηαξθηηθή 
κειέηε αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Μαθξπγηάινπ » πνζφ 2.000,00 €. Η 
κειέηε ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ΑΣΑ – 
ηδίνπο πφξνπο.  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 30.7412.03: Γηα ηε κειέηε κε ηίηιν « Πξνκειέηε 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ – Καηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ 
ζην Μαθξχγηαιν » πνζφ 3.000,00 €. Η κειέηε ζα εθηειεζηεί ην έηνο 
2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – έθηαθηα έζνδα.  
 

Κ.Α. 35  ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.7322.02: Γηα ην έξγν «Αλάπιαζε πάξθνπ  Αιπθψλ » 
πνζφ 52.000,00 €. Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε  ην έηνο 2013 είλαη 
ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο 2015  θαη ζα θαιπθζεί απφ έθηαθηα έζνδα- 
ΑΣΑ .  
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 35.7322.09: Γηα ην έξγν « Μηθξά ηερληθά έξγα – 
εμσξατζκφο Κ.Υ. Σ.Κ. Ν. Αγαζνχπνιεο  » πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν 
ζα εθηειεζηεί ην έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο – 
έθηαθηα έζνδα .  
 

Κ.Α. 45  ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 45.7311.01 : Γηα ην έξγν « σληήρεζε 
λεθροηαθείωλ   » πνζφ 5.000,00 €. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ην 
έηνο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο . 

Κ.Α. 60 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ( Έργα θαη 
δράζεης τρεκαηοδοηούκελες από ηο ΠΓΔ ) 



ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 60.6142.03: Γηα ηε δξάζε κε ηίηιν : « Αληηκεηώπηζε 
αηηεκάηωλ θαζεκερηλόηεηας ηοσ ποιίηε  » πνζφ 61.500,00 € . 
Η δξάζε έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ . 

Κ.Α. 63 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ( 
Έργα θαη δράζεης τρεκαηοδοηούκελες από ηο ΠΓΔ ) 

ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  63.7312.04:  Γηα ην έξγν << Αποτέηεσζε Π.  
Διεσζεροτωρίοσ >> πνζφ 378.106,00 € . Σν έξγν 
δεκνπξαηήζεθε ην έηνο 2012 είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο  2016 
θαη έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – 
ζξάθεο 2007-2013  .    
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ.  63.7312.05:  Γηα ην έξγν << Αποτέηεσζε Μεζώλες 
& Ν. Αγαζούποιες >> πνζφ 1.021.288,00 € . Σν έξγν 
δεκνπξαηήζεθε ην έηνο 2013 είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο  2016 
θαη έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – 
ζξάθεο 2007-2013  .    
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 63.7312.08:  Γηα ην έξγν << Απνρέηεπζε Μαθξπγηάινπ 
>> πνζφ 690.000,00 € . Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ην έηνο 2012 
είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο  2016 θαη έρεη εμαζθαιηζκέλε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο – ζξάθεο 2007-2013  .    

 
Κ.Α. 70  ΛΟΙΠΔ   ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.7311.19: Γηα ην έξγν: «Απνπεξάησζε Πνιηηηζηηθνχ 
Κέληξνπ Αηγηλίνπ ( α’ θάζε )  » πνζφ 50.000,00 €. Σν έξγν 
δεκνπξαηήζεθε ην έηνο 2013 είλαη ζπλερηδφκελν γηα ην έηνο 2016 θαη 
ζα  θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.7321.03: Γηα ην έξγν: «Καηαζθεπή θέληξνπ 
ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ επηζθνπηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο Λνπινπδηψλ Κίηξνπο» πνζφ 35.000,00 €. Σν έξγν 
είλαη ζπλερηδφκελν γηα  ην έηνο 2016 έρεη εμαζθαιηζκέλε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα LEADER . 
ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 70.7413.02: Γηα δηάθνξεο κειέηεο  ( ππνζηεξηθηηθέο ) 
πνζφ 10.000,00 €. Σν πνζφ απηφ γξάθηεθε ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο καο ζε πηζαλέο κειέηεο γηα ην έηνο 2016 πνπ ζα 
θαιπθζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηδίνπο πφξνπο- ΑΣΑ .   

 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΚΧΓ.ΑΡΙΘ. 9111: Απνζεκαηηθφ γηα ηελ θάιπςε θσδηθψλ πνπ δελ 
επαξθνχλ θαη γηα ηελ εγγξαθή λέσλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα λα 
πξνβιεθζνχλ πνζφ 29.567,95 €  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 161, παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006.  
 



 
ΓΔΝΙΚΗ   ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ   ΔΞΟΓΧΝ 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ : ΔΤΡΧ 5.314.153,74 €  

ΔΠΔΝΓΤΔΙ  : ΔΤΡΧ 3.628.288,42 €  

ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. 
ΑΠΟΓΟΔΙ & 
ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 

 
: ΔΤΡΧ 4.015.500,00 €  

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ : ΔΤΡΧ 29.569,95 €  

ΤΝΟΛΟ  ΔΞΟΓΧΝ             : ΔΤΡΧ 12.987.510,11 €  
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



ΓΔΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 
Δ  Ο Γ Α 

 
ΣΑΚΣΙΚΑ : ΔΤΡΧ   4.941.215,08 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ : ΔΤΡΧ  3.455.252,42 € 
ΔΟΓΑ 
ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
ΔΣΧΝ 

: ΔΤΡΧ     380.000,00 € 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΙΑ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 

: ΔΤΡΧ   3.063.091,58 € 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ 
ΓΗΜΟΙΟΤ & 
ΣΡΙΣΧΝ 

: ΔΤΡΧ       926.000,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ   

: ΔΤΡΧ      221.951,03 € 

ΤΝΟΛΟ  ΔΟΓΧΝ             : ΔΤΡΧ 12.987.510,11 € 
 
 

Δ  Ξ  Ο  Γ  Α 
             

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ : ΔΤΡΧ 5.314.153,74 €  

ΔΠΔΝΓΤΔΙ  : ΔΤΡΧ 3.628.288,42 €  

ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. 
ΑΠΟΓΟΔΙ & 
ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 

 
: ΔΤΡΧ 4.015.500,00 €  

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ : ΔΤΡΧ 29.569,95 €  

ΤΝΟΛΟ  ΔΞΟΓΧΝ             : ΔΤΡΧ 12.987.510,11 €  
 

         
 
 
 
 
 



Αηγίληο 04-09-2015 
                    
             Ο Πρόεδρος                                                  Σα κέιε 
 

1. Αβρακίδες Κωλζηαληίλος 
    Λαγδάρες  Β. Δσάγγειος  
Γήκαρτος Πύδλας – Κοιηλδρού           2.  Καθάλες Κωλζηαληίλος 

 
3. Νηθοιοπούιοσ Βαζηιηθή  

 

                                                                4. Σοσιούπας Νηθόιαος   
 
                                                                 5. Καδάς Παλαγηώηες  

 
                                                                 6. Βαζηιεηάδοσ Ξαλζίππε  
 
                                                                                 

 
 
 

 
 

 
 


