
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ  ΤΟΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΕΣΟΔΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΟΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018 ΔΗΜΟΥ  ΠΥΔΝΑΣ-

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
και  159  του  Ν.  3463/2006 του Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων, 
θέτουμε υπόψη σας το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και 
εξόδων του Δήμου μας οικονομικού έτους  2018 για την έγκρισή 
του όπως παρακάτω, ύστερα από το πρακτικό αριθ. 16/2017  και 
την αριθ. 85/2017   απόφασή μας.

Α.  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0111 : Έσοδα από ενοίκια αστικών ακινήτων  ποσό 
62.019,56   €  σύμφωνα  με  τα  υπογεγραμμένα  συμφωνητικά 
μίσθωσης που υπάρχουν και αναλυτικά : 

1) Ενοίκιο από εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Αλυκών , ποσό 
4.000,00 €

2) Ενοίκιο δημοτικού αναψυκτηρίου Αλυκών , ποσό 4.503,00 €
3) Ενοίκιο από ξενώνα Παυσιλύπου , ποσό 7.958,61 €
4) Ενοίκιο  από  κυλικείο  εμποροπανήγυρης  Αιγινίου  ,  ποσό 

4.500,00 € 
5) Ενοίκιο από κατάστημα Μακρυγιάλου , ποσό 5.031,55 €
6) Ενοίκιο από διαμέρισμα Ν. Αγαθούπολης , ποσό 806,40 €
7) Ενοίκιο από διαμέρισμα Ν. Αγαθούπολης , ποσό 554,40 €
8) Ενοίκιο από διαμέρισμα Ν. Αγαθούπολης , ποσό 1.008,00 €
9) Ενοίκιο από αναψυκτήριο Ν. Αγαθούπολης , ποσό 1.600,00 €

10) Ενοίκιο  από  ξενώνα  Αθλητικού  Κέντρου  Κολινδρού ,  ποσό 
12.120,00   € 

11) Ενοίκιο  από  τουριστικό  περίπτερο  Μακρυγιάλου  ,  ποσό 
18.737,60 €

12) Ενοίκιο από αναψυκτήριο Καταχά , ποσό 1.200,00 €
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0112 :  Από έσοδα βοσκής Τοπικού  Διαμερίσματος 
Κολινδρού  1.020,00 €, Τ.Δ.Καστανέας  290,00 €, Τ.Δ. Λιβαδίου 
300,00  €  ,  Τ.Δ.Ρυακίων  390,00  €  και  Αιγινίου  1.000,00€ 
σύμφωνα  με  την  πρόβλεψή  μας  για  το  έτος  2018  .  Σύνολο 
εγγραφής  3.000,00 €  που αφορά την αριθ. 198/2001 απόφαση 
του Δ.Σ. Κολινδρού , την αριθ. 145/2009  του Δ.Σ. Αιγινίου , την 
αριθ. 86/2009 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας  , την αριθ. 118/2011 



απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Πύδνας  -   Κολινδρού   και  την 
απόδοση των περασμένων ετών.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0113  :  Έσοδα από μισθώματα καλλιεργήσιμης γης 
για το έτος 2018  ποσό  57.000,00 €  για τη Δημοτική Ενότητα  
Αιγινίου ,  ποσό  18.000,00 €  για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας 
και 25.000,00€ για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης σύμφωνα  με 
την  απόδοση  του   περασμένου   έτους  και  τα  υπογεγραμμένα 
συμφωνητικά  .  Συνολικό   ποσό που  εγγράφεται  στον  ανωτέρω 
Κ.Α. 100.000,00 €   .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0122.01 : Έσοδα από την εμποροπανήγυρη  Αιγινίου 
για το έτος 2018 ποσό 250.000,00 € σύμφωνα με την απόδοση 
του περασμένου έτους και την αριθ. 280/2015 απόφαση του Δ.Σ. . 
H εμποροπανήγυρη  Αιγινίου  πραγματοποιείται  κάθε  χρόνο  το 
διάστημα από 12-9 ως και 18-9. Τα έσοδα δε από τα ενοίκια της 
εμποροπανήγυρης εμφανίζονται στο Ταμείο του Δήμου μετά από 
το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0122.02 :  Έσοδα από τέλη και δικαιώματα λαϊκών 
αγορών  για το έτος 2018  ποσό 15.000,00 €  σύμφωνα με την 
απόδοση του περασμένου έτους και την αριθ. 258/2014 απόφαση 
του Δ.Σ. . Στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού λειτουργούν συνολικά 4 
λαϊκές αγορές .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0129.02  :  Έσοδα  από  χρήση  του  κέντρου 
πολλαπλών χρήσεων στην Τοπική Κοινότητα Μεθώνης για τέλεση 
μνημόσυνων για το έτος 2018 ποσό 1.000,00 € σύμφωνα με την 
αριθμ. 111/2011 απόφαση του Δ.Σ.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0211 : Με τη λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας τα 
έσοδα  όλα  κατατίθενται  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  –  κατάστημα 
Αιγινίου στον ενάριθμο λογαριασμό του Δήμου 230.03002052-69 
και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018  θα έχουμε 
έσοδα από τόκους 3.000,00€. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0311:  Τέλη  καθαριότητας  και  φωτισμού 
645.000,00  €.  Όλα  τα  έσοδα  γράφτηκαν  σύμφωνα  με  την 
σχετική  απόφαση  έτους  2011   του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού  με την οποία καθορίζεται το εν λόγω τέλος καθώς και 
τις  εκτιμήσεις μας από την απόδοση των περασμένων ετών. Το 
έσοδο αυτό εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η γίνεται συμψηφισμός με τα 
έξοδα  του  Δήμου  από  το  ηλεκτροφωτισμό  των  Κ.Χ.  και  των 
γεωτρήσεων και το υπόλοιπο αποδίδεται στο Δήμο. Η εκκαθάριση 
και οι σχετικές εγγραφές στον ως άνω κωδικό γίνονται πάντα στο 
τέλος κάθε έτους .



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0322  :  Τέλος  ύδρευσης  οικιών  και  καταστημάτων 
500.000,00 € .  Όλα τα έσοδα γράφτηκαν σύμφωνα την αριθ. 
222/2013 απόφαση   του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με 
την οποία καθορίζονται τα τέλη ύδρευσης και την αριθ. 40/2015 
απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό μειωμένων τελών ύδρευσης 
για  τα  Α.Μ.Ε.Α.  καθώς  και  από  την  απόδοση  των  περασμένων 
ετών.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.    0331  :   Δικαίωμα  χρήσεως  αρδευτικού  δικτύου 
ποσό  150.000,00  €.  Το  έσοδο  γράφτηκε  σύμφωνα  με  την 
απόδοση του έτους 2017 και  την αριθ. 328  απόφαση έτους 2011 
του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  &  την  αριθ.  184/2015 
απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται τα τέλη άρδευσης .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.    0332  :   Από  λοιπά  έσοδα  υπηρεσίας  άρδευσης 
ποσό  70.000,00 €. Αφορά την είσπραξη ποσού 5,00€ / στρ για 
την  κατασκευή  διώρυγας  άρδευσης  σύμφωνα  με  την  αριθ. 
386/2015 απόφαση του Δ.Σ. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.   0341  :  Έσοδα  σύνδεσης  στο  νέο  δίκτυο 
αποχέτευσης  των  οικισμών  Μεθώνης  &  Ν.  Αγαθούπολης   ποσό 
68.712,64  €.  Το  ποσό  αυτό  προβλέφτηκε  και  εγγράφηκε 
σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.   0342  :  Έσοδα  για  την  υπηρεσία  αποχέτευσης 
120.000,00  €.  Το  ποσό  αυτό  προβλέφτηκε  και  εγγράφηκε 
σύμφωνα με την αριθ. 222/2013 απόφαση   του Δ.Σ. του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζονται τα τέλη χρήσης της 
αποχέτευσης  για  τις  Δ.Κ.  Αιγινίου  και  Κολινδρού  και  από  την 
απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0412 :  Έσοδα από δικαιώματα ενταφιασμού ποσό 
5.000,00 €. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και εγγράφηκε σύμφωνα 
με τις  σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.  Πύδνας – Κολινδρού  και  τις 
εκτιμήσεις μας για τα έσοδα του έτους 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0413 :  Έσοδα από ανανέωση ( παράταση χρόνου 
ταφής )   ποσό   3.000,00 €.  Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και 
εγγράφηκε σύμφωνα με τις  σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.  Πύδνας 
– Κολινδρού  και  τις εκτιμήσεις μας για τα έσοδα του έτους 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0441 : Από  τέλη  Τ.Α.Π.  σύνολο  31.567,70  € 
σύμφωνα  με  τον  Ν.  2190/93  άρθρο  24  ως  έχει  και  η  σχετική 
χρηματική εντολή επιχορήγησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων έτους 2016 ( για το έτος 2017 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν 
έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ) , το προϋπολογισθέν ποσό για το 
έτος 2017 και την ΚΥΑ 25595/26-7-2017  του ΥΠ.ΕΣ. 



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0452 : Από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων  ( 
άρθρο  20  Ν.  1080/80  )    σύνολο  20.000,00  € σύμφωνα  με 
εκτιμήσεις  μας για το έτος 2017 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0461 :  Από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων του 
άρθρου  3  Ν.1080/80  ποσό  10.000,00  € σύμφωνα  με  τις 
προβλέψεις μας από τους χώρους που θα διατεθούν και η εγγραφή 
έγινε σύμφωνα με την αριθ. 60/2006 απόφαση του Δ.Σ. Κολινδρού 
,  την  αριθ.  94/2007  απόφαση  του  Δ.Σ.  Μεθώνης  ,  την  αριθ. 
143/2009  απόφαση  του  Δ.Σ.  Αιγινίου  ,  την  αριθ.118/2011 
απόφαση  του  Δ.Σ.  Πύδνας  –  Κολινδρού  και  την  απόδοση  του 
προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0462 : Από τέλος διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 
5 του Ν.1900/90 ποσό  3.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις 
μας  και  την  αριθ.  198/2001  απόφαση  του  Δ.Σ  Πύδνας   ,την 
3/2002 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας , 124/2008 του Δ.Σ. Μεθώνης , 
την  αριθ.124/2008  απόφαση  του  Δ.Σ.  Αιγινίου  και  την 
αριθ.118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας – Κολινδρού   .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0468 : Από τέλη αδειών οικοδομών (άρθρο 23 από 
24-9-1959 Β.Δ/τος)  5.000,00 € σύμφωνα με την απόδοση του 
περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0471.01 : Από λοιπά τέλη και δικαιώματα (ΤΑΠ κ.λ.π.) ποσό 
10.000,00 € σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και την αριθ. 
118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας – Κολινδρού   .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0514  : Έσοδα  από  το  δημοτικό  φόρο  ποσό 
30.000,00 € .  Το έσοδο γράφτηκε βάσει  την σχετική απόφαση 
έτους 2011  του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία 
καθορίζεται  το  ύψος  του  Δημοτικού  φόρου  . Το  έσοδο  αυτό 
εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η γίνεται συμψηφισμός με τα έξοδα του 
Δήμου από το ηλεκτροφωτισμό των Κ.Χ. και των γεωτρήσεων και 
το υπόλοιπο αποδίδεται στο Δήμο. Η εκκαθάριση και οι σχετικές 
εγγραφές  στον  ως  άνω κωδικό  γίνονται  πάντα  στο  τέλος  κάθε 
έτους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0521 : Από την εισφορά σε χρήμα σύμφωνα με τους 
φορολογικούς  καταλόγους  και  τις  εκτιμήσεις  μας  σε  εισπράξεις 
βάσει των εσόδων του περασμένου έτους ποσό 3.000,00 €.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0611 : Τακτική οικονομική ενίσχυση του Δήμου από 
τους ΚΑΠ 1.939.592,40 €.  Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται 
στην αριθ. 25595/26-7-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
( 7η αναγγελία χρηματοδότησης έτους 2017 ποσό 161.632,70 € ) .



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0614  :  Τακτική  οικονομική  ενίσχυση  για  απόδοση 
στις  Σχολικές  Επιτροπές 168.960,00 €.  Η εγγραφή αυτή  έγινε 
όπως  ορίζεται  στην   αριθ.  25595/26-7-2017  εγκύκλιο  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών  (  1η αναγγελία  χρηματοδότησης  έτους 
2017 ποσό 42.240,00 € ) .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0621  :  Έσοδα  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  των 
προνοιακών επιδομάτων ποσό  747.539,00 €.  Η εγγραφή αυτή 
έγινε  σύμφωνα  με  το  αριθ.  9159/07-08-2017  έγγραφο  του 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και Δια 
βίου μάθησης του Δήμου .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0712 : Έσοδα από μισθώματα θαλάσσιων εκτάσεων ( 
άρθρο  15  Ν.2130/93  )   ποσό  80.000,00  € σύμφωνα  με  τις 
εκτιμήσεις μας και την απόδοση των περασμένων ετών .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0713 : Έσοδα από παράβολα για την έκδοση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(άρθρο 25 ΔΚΚ) ποσό 5.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0715  : Τέλος  διαφήμισης  της  κατηγορίας  Δ΄  του 
άρθρου  15  του  Β.Δ.  24/9-20/10/1958  (άρθρο  9  Ν.  2880/2001) 
ποσό 30.580,00 €. Το έσοδο αυτό γράφτηκε  το ίδιο ακριβώς που 
έλαβε ο Δήμος Πύδνας -  Κολινδρού το έτος 2016 ( για το έτος 
2017 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ) 
και την εγκύκλιο 25595/26-7-2017  του ΥΠ.ΕΣ. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  0718: Έσοδα  από  λοιπές  περιπτώσεις  ποσό 
5.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του 
έτους 2017.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1115: Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων 
(  άρθρα  300-309  Κ.Β.Π.Ν.  ,  άρθρο  56  Ν.1416/1984  )   ποσό 
5.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του 
έτους 2017.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1219.01: Επιχορήγηση  από  την  Ε.Ε.  για  δαπάνες 
ταξιδιών  στα πλαίσια του προγράμματος αδελφοποίησης που έχει 
η Δ.Κ. Κολινδρού ποσό 3.000,00 €. Το ποσό γράφτηκε σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των μετακινήσεων που θα γίνουν το 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1311: Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων (   πρώην 
ΣΑΤΑ) ποσό 203.970,00 €.  Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται 
στην   αριθ.  25595/26-7-2017   εγκύκλιο  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών ( 1η αναγγελία    χρηματοδότησης για το έτος 2017, 
16.997,50 € ) .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1312: Για  επισκευή  και  συντήρηση  των  Σχολικών 
κτιρίων ποσό 25.300,00 € από ΣΑΤΑ/2018 του ΥΠ.ΕΣ. και αφορά 



ισόποσο  ποσό  που  έλαβε  ο  Δήμος  το  έτος  2017  και  την  ΚΥΑ 
25595/26-7-2017 του ΥΠ.ΕΣ. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1313: Για δράσεις πυροπροστασίας ποσό 44.900,00 
€. Το έσοδο αυτό γράφτηκε ακριβώς το ίδιο με το ποσό που έλαβε 
ο Δήμος το έτος 2017 και σύμφωνα με την αριθ. 25595/26-7-2017 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1322.03:  Επιχορήγηση  από  το  ΥΠΕΣ  για 
αντιμετώπιση  φαινομένου  λειψυδρίας  ποσό  110.000,00  € 
σύμφωνα με την αριθ.9847/29-3-2017 απόφαση του ΥΠΕΣ .  Το 
ποσό  αυτό  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εκτέλεση  του  έργου  « 
Ανόρυξη  και  αξιοποίηση  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  Τ.Κ.  Π. 
Ελευθεροχωρίου ».
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1322.04: Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και 
αντιμετώπιση  ζημιών  από  θεομηνίες  ποσό  180.000,00  € 
σύμφωνα  με  την  αριθ.9269/5-4-2017  απόφαση  του  ΥΠΕΣ  .  Το 
ποσό  αυτό  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εκτέλεση  του  έργου  « 
Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ».
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1322.06: Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες ποσό 40.000,00 €  σύμφωνα 
με την αριθ.15678/7-6-2017 απόφαση του ΥΠΕΣ . Το ποσό αυτό 
θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο : 1)  « 
Εργασίες για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 
Δ.Ε.  Αιγινίου  (  Δράσεις  Πολιτικής  Προστασίας  )   »   ,  ποσό 
20.000,00  € και  2  )  «  Εργασίες  για  πρόληψη και  αντιμετώπιση 
ζημιών  και  καταστροφών  Δ.Ε.  Κολινδρού   (  Δράσεις  Πολιτικής 
Προστασίας )  », ποσό 20.000,00 € .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1322.07:  Επιχορήγηση  από  το  ΥΠΕΣ  για 
αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας  ποσό 250.000,00 
€  σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΣ  ( ΑΔΑ : ΨΔΞΖ465ΧΘ7-
Γ4Λ  )  .  Το  ποσό  αυτό  θα  χρησιμοποιηθεί  για  ανόρυξη  και 
αξιοποίηση γεωτρήσεων στη Δ.Κ. Κολινδρού και Τ.Κ. Λιβαδίου και 
Αλωνίων .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1328.05:  Επιχορήγηση  από  του  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού έτους 2018 για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας  , 
ποσό 35.600,00 € σύμφωνα με την αριθ. 26/2017 απόφαση του 
Δ.Σ. και την αριθ. 8944/12-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής  Μακεδονίας  για  ένταξη  του  Κέντρου  Κοινότητας  του 
Δήμου μας στον Άξονα 09Β  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1329.01: Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο , ΝΠΔΔ 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πιστοποίηση 



παιδικών  χαρών  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  συντηρήσεις  και 
προμήθεια εξοπλισμού   , ποσό 200.000,00 € .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1329.02:  Επιχορήγηση  από  το  ΠΕΠ  Κεντρικής 
Μακεδονίας  για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  και  θέση  σε 
λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού ( φίλτρου ) στη θέση 
Γιαννίτσι Τ.Κ. Αλωνών   , ποσό 259.000,00 €  , σύμφωνα με την 
αριθ.  2114/6-4-2017  (  ΑΔΑ  :  6ΑΞ17ΛΛ-ΠΤΛ)  απόφαση  του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1421:  Έσοδα από κληρονομιές – κληροδοσίες ποσό 
3.000,00 € .  Το ποσό αφορά τα έσοδα του Κυπαρισσοπουλείου 
Κληροδοτήματος το οποίο έχει αυτοτελή διαχείριση αλλά σύμφωνα 
με το αριθ. 40229/2016/30-05-2017 πρέπει να εμφανίζονται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1511:  Ποσό των 120.000,00 €  από προσαυξήσεις 
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών. Το έσοδο αυτό 
γράφτηκε σύμφωνα με τα εισπρακτέα υπόλοιπα του Δήμου,  τις 
εκτιμήσεις μας για το έτος 2018 και την απόδοση του περασμένου 
έτους.
 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1512:  Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) ποσό 
70.000,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση 
του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1519:  Έσοδα  από  λοιπά  πρόστιμα  και  χρηματικές 
ποινές  επιβαλλόμενες  βάσει  των  ειδικών  διατάξεων  ποσό 
2.000,00 € σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του 
περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1521:  Έσοδα από παράβολα πλειστηριασμών   ποσό 
2.000,00 €  σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1522:  Παράβολα  υποβαλλόμενα  για  τη  χορήγηση 
διευκολύνσεων  τμηματικής  καταβολής  χρεών  (  άρθρο  18 
Ν.2648/98 ) ποσό 1.000,00 €  σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις μας για 
το έτος 20178
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1694 :  Έσοδα από χρήση αιγιαλού των Δημοτικών 
Ενοτήτων Μεθώνης και Πύδνας  για το έτος 2018 ποσό 5.000,00 
€  σύμφωνα με  την  αριθμ.  165/2013 απόφαση της  Ο.Ε.  για  τη 
μίσθωση και την απόδοση του περασμένου έτους .  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  1699:  Λοιπά  έκτακτα  έσοδα ποσό  2.000,00  € 
σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018 και την απόδοση 
του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  2111-2119:  Εισπρακτέα  υπόλοιπα  από 
φορολογικούς  καταλόγους  2017  που  βεβαιώνονται   για  πρώτη 



φορά  το έτος 2018 συνολικό ποσό  395.000,00 €.  Η εγγραφή 
έγινε  ύστερα  από  εισήγηση  του  Δημοτικού  Ταμία  και  των 
Δημοτικών Εισπρακτόρων , την απόδοση του περασμένου έτους 
και αναλύονται ως εξής: 
    1)  Από  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  ποσό 
200.000,00 € .

2) Από τέλη ύδρευσης ποσό  160.000,00 €
3) Από τέλη αποχέτευσης ποσό  30.000,00 €
4)Από  τακτικά  έσοδα  επί  των  ακαθαρίστων  εσόδων 

επιτηδευματιών ποσό  5.000,00 € .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  2211-2212:  Εισπρακτέα  υπόλοιπα  από  έκτακτα 
έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το 2018 ποσό 5.000,00 
€  σύμφωνα με την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  3211.01,  3219.01: Εισπρακτέα  υπόλοιπα  από 
φορολογικούς  καταλόγους  παρελθόντων  οικονομικών  ετών 
συνολικό ποσό 2.434.290,41 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τα 
εισπρακτέα υπόλοιπα που παρουσιάζονται στο Δήμο ύστερα από 
εισήγηση του Δημοτικού Ταμία και των Δημοτικών Εισπρακτόρων 
και αναλύονται ως εξής: 

1)Από τέλη ύδρευσης ποσό  1.282.491,05 €
2)Από τέλη άρδευσης ποσό  208.148,15 €
3 )Από τέλη αποχέτευσης ποσό  111.074,56 €
4)Από τέλη ακίνητης περιουσίας ποσό  35.288,14 €
5)Από πράξη εφαρμογής ποσό  18.320,97  €
6)Από  τακτικά  έσοδα  επί  των  ακαθαρίστων  εσόδων 
επιτηδευματιών ποσό 193.265,17 €
7) Λοιπά έσοδα ( βοσκή , ενοίκια , τέλη Κ.Χ. κλπ ) 585.702,37 
€

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  3221-9:  Εισπρακτέα  υπόλοιπα  από  παραβάσεις 
Κ.Ο.Κ. και λοιπά έκτακτα έσοδα  ποσό  141.387,62 €.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4111:  Έσοδα από εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ποσό  35.000,00€ σύμφωνα 
με εκτιμήσεις μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4121:  Έσοδα από φόρο μισθωτών υπηρεσιών ποσό 
90.000,00€ σύμφωνα με εκτιμήσεις μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  4122:  Έσοδα  από  φόρους  και  χαρτόσημα 
Δημάρχων , Αντιδημάρχων και λοιπών συλλογικών οργάνων ποσό 
5.000,00€ σύμφωνα με εκτιμήσεις μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4123: Έσοδα από φόρο προμηθευτών εργολάβων και 
ελευθέρων  επαγγελματιών   ποσό  80.000,00€ σύμφωνα   με 
εκτιμήσεις μας .



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  4124.01:  Έσοδα  από  χαρτόσημο  ενοικίων 
εισπρακτέων ποσό  25.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας 
για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4124.03:  Έσοδα από κράτηση 0,10%  υπέρ ενιαίας 
αρχής δημοσίων συμβάσεων ποσό  5.000,00 € σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4124.13:  Φ.Π.Α. πωλήσεων 13% ποσό  50.000,00 
€ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  4124.24:  Φ.Π.Α. παροχής  υπηρεσιών  24%  ποσό 
50.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  4131:  Έσοδα  από  εισφορές  ασφαλιστικών 
οργανισμών  και  ταμείων  ποσό  500.000,00€ σύμφωνα  με 
εκτιμήσεις μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  4141:  Έσοδα  από  κρατήσεις  στις  αποδοχές  για 
εξόφληση δανείων  ποσό  35.000,00 € σύμφωνα με εκτιμήσεις 
μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4142: Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσό 
1.500,00€ σύμφωνα με εκτιμήσεις μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  4212: Επιστροφή  πάγιας  προκαταβολής  ποσό 
4.000,00 € όσο είναι και το ποσό που θα ληφθεί στην αρχή του 
έτους με απόφαση της Ο.Ε.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  4213: Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών 2.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για 
το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4219: Επιστροφή χρημάτων εν γένι ποσό 5.000,00 
€ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και την απόδοση του περασμένου 
έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 511-512: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 
μεταφερόμενο για τη νέα χρήση ποσό  466.355,59 €  το οποίο 
αναλύεται σε υπόλοιπο από τακτικά έσοδα ποσό  311.675,56 € 
και υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων ποσό  154.680,03  € ( αφορά 
υπόλοιπο  ΣΑΤΑ  ,  ΣΑΤΑ  Σχολείων  ,  Πολιτική  Προστασία  
έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα κλπ )  . Το  έσοδο  αυτό  γράφτηκε 
σύμφωνα  με  το  εμφανιζόμενο  χρηματικό  υπόλοιπο  από   τον 
λογαριασμό του Δήμου και το ταμειακό υπόλοιπο με ημερομηνία 
14-08-2017  που θα μεταφερθεί στη νέα χρήση 2018. 



       ΓΕΝΙΚΗ   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ : ΕΥΡ

Ω   5.084.971,30 €

ΕΚΤΑΚΤΑ : ΕΥΡ
Ω  1.561.770,00 €

ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

: ΕΥΡ
Ω     395.000,00 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. : ΕΥΡ

Ω   2.575.678,03 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ : ΕΥΡ

Ω      887.500,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  : ΕΥΡ      466.355,59 €

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ : ΕΥΡ 10.976.274,92 €



Β. ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6031:  Τακτικές  αποδοχές  του   ειδικού  και  του 
επιστημονικού  συνεργάτη και του δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 
του Δήμου για το έτος 2018 ποσό 60.000,00 € σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6053: Για τις εργοδοτικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. 
,  Ταμείο  Νομικών  κλπ  για  τον  ειδικό  και  τον   επιστημονικό 
συνεργάτη  καθώς  και  του  δικηγόρου  με  πάγια  αντιμισθία  του 
Δήμου ποσό 7.500,00 € σύμφωνα με τη μηνιαία εισφορά και την 
απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6056.01-02 :  Ετήσια  εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 
( Τ.Π.Δ.Υ. )  ποσό  35.000,00 € .  Η εγγραφή έγινε για το έτος 
2018 σύμφωνα με την απόδοση του έτους 2017 και τις μηνιαίες 
χρηματικές εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 
τους  ΚΑΠ  μέσω  των  οποίων  γίνεται  η  παρακράτηση  (  ποσό 
2.600,00 € μηνιαίως ) .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6073: Δαπάνες  επιμόρφωσης  Δημοτικών 
Υπαλλήλων  (διάφορα  σεμινάρια)  2.000,00  € σύμφωνα  με  τις 
εκτιμήσεις  μας  και  τον  προγραμματισμό  επιμορφωτικών 
σεμιναρίων στα οποία θα συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου για 
το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6111: Για αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων 
ποσό 4.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις  και εκτιμήσεις μας 
για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6117.01:  Για αμοιβή ορκωτού Λογιστή που θα 
κάνει  τον  έλεγχο  της  χρήσης  έτους  2017  ποσό  13.000,00  € 
σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6117.03:   Για  αμοιβή  γιατρού  εργασίας  που 
υποχρεούται να έχει ο Δήμος λόγω του αριθμού των υπαλλήλων 
ποσό 3.000,00 € για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6117.04:  Για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας  που 
υποχρεούται να έχει ο Δήμος λόγω του αριθμού των υπαλλήλων 
ποσό 5.000,00 € για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6117.05:  Για αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη 
αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς   όπως  υποχρεούται  βάση 



αρμοδιοτήτων  να πραγματοποιεί  ο Δήμος ,ποσό 10.000,00 € για 
το έτος 2018 , σύμφωνα και με την απόδοση του έτους 2017 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6121 : Για αντιμισθία  Δημάρχου , Αντιδημάρχων 
και  Προέδρου  του  Δ.Σ.  ποσό  102.000,00  €  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 , του ν.4093/2012 και 
του Ν. 4483/2017. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6122:  Για έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων 
για  συμμετοχή στις  συνεδριάσεις  του Δ.Σ.   ποσό  12.000,00 € 
σύμφωνα με το Ν. 4483/2017  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6123:  Για  έξοδα  κίνησης  των  Προέδρων 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  ποσό  58.000,00  €  όπως 
αυτά  ορίζονται  με  σχετική  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ.  74447/29-12-
2010 , η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2044/30-12-2010 τεύχος 
Β’ ,με βάση τη χιλιομετρική απόσταση των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων  από την έδρα .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6124: Για έξοδα κηδείας Δημάρχου και Δ.Σ. ποσό 
5.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6221.01: Για ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 €. Το 
ποσό  αυτό  προβλέφτηκε  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  μας  σε 
ανάγκες αλληλογραφίας για το έτος 2018 και βάσει της απόδοσης 
του προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6221.02: Για  καταβολή  τελών  υβριδικού 
ταχυδρομείου  ποσό   20.000,00  €. Το  ποσό  αυτό  αφορά  την 
παροχή  υπηρεσίας  από  τα  ΕΛ.ΤΑ.  για  εκτύπωση  ,  διανομή  και 
εξόφληση  λογαριασμών  ύδρευσης  και  αποχέτευση  με 
ταχυπληρωμή μέσω ΕΛ.Τ.Α βάση σύμβασης  για το έτος 2018 και 
βάσει της απόδοσης του προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6222: Για  τηλεφωνικά  τέλη  25.000,00  €.  Το 
έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018 
και βάσει της απόδοσης του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6223: Για  έξοδα  κινητής  τηλεφωνίας  (αφορά 
κινητά τηλέφωνα Δημάρχου & Αντιδημάρχων) ποσό  5.040,00 € 
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
την  Κ.Υ.Α.  αριθ.  18391/22-9-2005  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 
1388/Β΄/7-10-2005.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6312  :  Για  λοιπούς  φόρους  (  ΕΝΦΙΑ  ,  φόρο 
εισοδήματος  ,  προμήθεια  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων 
κλπ φόρους ) σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, ποσό 150.000,00 €. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6421: Για οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση 
των μετακινούμενων αιρετών ποσό 5.000,00 €  σύμφωνα με τις 



εκτιμήσεις μας για το έτος 2018 και την απόδοση του περασμένου 
έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6431: Για  έξοδα  ενημέρωσης  και  προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου , ποσό  5.000,00€ σύμφωνα με τις 
προβλέψεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6433:  Για  τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά, 
δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και 
αντιπροσωπειών ποσό 2.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας 
για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6434: Για  λοιπές  δαπάνες  δημοσίων  σχέσεων 
ποσό 3.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες 
του έτους 2018 και την απόδοση του περασμένου έτους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6443: Για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 
ποσό 8.000,00 €. Το ποσό γράφτηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε 
υποχρεώσεις εκδηλώσεων για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6444: Για  έξοδα  αδελφοποιήσεων  (φιλοξενίες 
ξένων  αποστολών  –  μελών  του  Charter)  στις  οποίες  ανήκει  ο 
Δήμος  μας  ποσό  1.000,00  € σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  μας  σε 
ανάγκες για το έτος 2018.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6451: Για  συνδρομές σε  εφημερίδες,  περιοδικά 
και  ηλεκτρονικά  μέσα  (ΔΗΜΟΣΝΕΤ  κ.λ.π.)  ποσό  4.000,00  € 
σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6453 : Για συνδρομές μελών στο Charter και για 
οποιαδήποτε άλλη τέτοια συνδρομή ποσό 5.000,00 €  σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6463: Για  έξοδα  λοιπών  δημοσιεύσεων  ποσό 
5.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6492: Για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών  αποφάσεων  ή  συμβιβαστικών  πράξεων  ποσό 
30.000,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6494:  Για  έξοδα  συμβολαιογράφων  και 
δικαστικών  επιμελητών  ποσό  3.000,00  €. σύμφωνα  με  τις 
εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6495: Για  λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσό 
5.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για  το έτος 2018 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6511.01: Για τόκους δανείων εσωτερικού (δάνεια 
του  Τ.Π.  &  Δ.)  ποσό   36.000,00  € σύμφωνα  με  το  σχετικά 
συμβόλαια  που  υπέγραψαν  οι  πρώην  Δήμοι  για  την  ανάληψη 
δανείων   από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  &  Δανείων  και  τις 
σχετικές αναγγελίες έτους 2017 για τους ΚΑΠ μέσω των οποίων 
γίνεται  η  παρακράτηση  των  δόσεων  του  Τ.Π.  &  Δ.  (  μηνιαία 



παρακράτηση 6.258,95 € τόκοι + κεφάλαιο ) . Επίσης προβλέπεται 
σχετική δαπάνη για νέο δάνειο που πρόκειται να συναφθεί και για 
το οποίο έχει ληφθεί η αριθ. 130/2017 απόφαση του Δ.Σ. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6516.03: Για τόκους δανείων εσωτερικού (δάνεια 
της   τράπεζας  Πειραιώς  και  πρώην ΑΤΕ )  ποσό  12.000,00 € 
σύμφωνα  με  το  σχετικά  συμβόλαια  που  υπέγραψαν  οι  πρώην 
Δήμοι για την ανάληψη δανείων  από την πρώην τράπεζα Πειραιώς 
και την απόδοση του έτους 2017 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6515:  Για αμοιβές  τραπεζών για την προμήθεια 
μπλοκ επιταγών ποσό 5.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας 
για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6516.01: Για  χρεολύσια  δανείων  εσωτερικού 
(δάνεια του Τ.Π. & Δ.  ) ποσό  100.000,00 € σύμφωνα με το 
σχετικά  συμβόλαια  που  υπέγραψαν  οι  πρώην  Δήμοι  για  την 
ανάληψη δανείων  από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και 
τις σχετικές αναγγελίες έτους 2017 για τους ΚΑΠ μέσω των οποίων 
γίνεται  η  παρακράτηση  των  δόσεων  του  Τ.Π.  &  Δ.  (  μηνιαία 
παρακράτηση 6.258,95 € τόκοι + κεφάλαιο ) . Επίσης προβλέπεται 
σχετική δαπάνη για νέο δάνειο που πρόκειται να συναφθεί και για 
το οποίο έχει ληφθεί η αριθ. 130/2017 απόφαση του Δ.Σ.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6516.03: Για  χρεολύσια  δανείων  εσωτερικού 
(δάνεια  της   τράπεζας  Πειραιώς  και  πρώην  ΑΤΕ   )  ποσό 
60.000,00 € σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν 
οι πρώην Δήμοι για την ανάληψη δανείων  από την πρώην τράπεζα 
Πειραιώς και την απόδοση του έτους 2017 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6711: Εισφορά υπέρ Σχολικών Επιτροπών για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών  ποσό 168.960,00  €. Η εγγραφή 
αυτή έγινε όπως ορίζεται στην  σχετική εγκύκλιο του Ιουλίου του 
2017  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Εφόσον  το  ποσό  προκύψει 
μεγαλύτερο  για  το  2018  θα  γίνει  τροποποίηση  του 
προϋπολογισμού.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6715.03: Εισφορά  υποχρεωτική  υπέρ  του 
Νομικού Προσώπου ( ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ) που έχει συσταθεί από 
το Δήμο ποσό  300.000,00 € . Το ποσό αυτό είναι το ίδιο που 
έδωσε ο Δήμος στο νομικό πρόσωπο το έτος 2017 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.6722 : Εισφορά υποχρεωτική υπέρ του άμαχου 
πληθυσμού  ποσό 5.328,98  € . Το ποσό αυτό είναι το ίδιο που 
έχει εγγραφεί στο Δήμο για  το έτος 2017 σύμφωνα με τα τακτικά 
του έσοδα .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6726.01  : Λοιπές  υποχρεωτικές  εισφορές  – 
Εισφορά  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας  από  τέλη  λαϊκών 



αγορών  ποσό 9.000,00  € . Το ποσό αυτό προκύπτει βάση των 
αναμενόμενων εσόδων από τα τέλη και δικαιώματα λαϊκών αγορών 
επί  60%  που  είναι  το  ποσοστό  που  βάση  νόμου  πρέπει  να 
αποδίδουμε στην Περιφερειακή Ενότητα .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6738 :   Για   χρηματοδότηση  στην Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου  για την υλοποίηση του ετήσιου 
προγράμματος δράσης της ποσό 30.000,00 €  για το έτος 2018 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.6739 :  Για  λοιπές προαιρετικές πληρωμές για 
μεταβιβάσεις  εισοδημάτων σε τρίτους  ποσό  3.000,00 € .   Το 
έξοδο  αφορά  τις  υποτροφίες  που  δίνει  κάθε  χρόνο  το 
Κυπαρισσοπούλειο  Κληροδότημα  ,  το  οποίο  έχει  αυτοτελή 
διαχείριση  αλλά  θα  πρέπει  να  εμφανίζονται  οι  δαπάνες  στο 
προϋπολογισμό του Δήμου σύμφωνα με το αριθ. 40229/2016/30-
5-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.8115:  Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών  που  θα  εκτελεστούν  το  έτος  2018  ποσό  24.702,04 € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.8211: Για απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ποσό 35.000,00 € σύμφωνα 
με προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.8221: Για απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 
ποσό 90.000,00 € σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8222:  Για  απόδοση  φόρων  και  χαρτόσημου 
Δημάρχων ,  Αντιδημάρχων ,  μελών Δ.Σ. και  λοιπών συλλογικών 
οργάνων ποσό  5.000,00 € σύμφωνα με προβλέψεις μας για το 
έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8223.01:  Για  απόδοση  φόρων  προμηθευτών  , 
εργολάβων , ελευθέρων επαγγελματιών κλπ ,  ποσό 80.000,00 € 
σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8223  .02  :  Για  απόδοση  φόρων  από  τόκους 
καταθέσεων ποσό 500,00 € σύμφωνα με προβλέψεις μας για το 
έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 00.8223 .03 : Για απόδοση ΦΠΑ   υπηρεσιών 
ύδρευσης  και  αποχέτευσης   ποσό  30.000,00  € σύμφωνα  με 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8224  .01  :  Για  λοιπές  αποδόσεις   κρατήσεων 
υπέρ Δημοσίου ποσό  25.000,00 € σύμφωνα με προβλέψεις μας 
για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8231:  Για  εισφορές  σε  ασφαλιστικούς 
οργανισμούς  και  ταμεία  ποσό  500.000,00  € σύμφωνα  με 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8241:  Για  κρατήσεις  σε  αποδοχές  για  την 
εξόφληση δανείων ποσό  35.000,00 € σύμφωνα με προβλέψεις 
μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8242:  Για  λοιπές  κρατήσεις  τρίτων  ποσό 
1.500,00 € σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  00.8251:  Για  την  παγία  προκαταβολή  ποσό 
4.000,00 €.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6011:  Για  αποδοχές  τακτικών  διοικητικών 
υπαλλήλων συνολικά 17 άτομα ποσό  310.000,00 € βάσει  των 
αποδοχών  των  τακτικών  υπαλλήλων  για  το  έτος  2018.  Στο 
συγκεκριμένο Κ.Α. υπολογίζονται και οι αποδοχές αργίας δύο ( 2 ) 
διοικητικών υπαλλήλων . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6012:  Για  αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας 
πρακτικογράφων, ληξιάρχου κ.λ.π. ποσό  15.000,00 € σύμφωνα 
με  προβλέψεις  μας  για  το  έτος  2018  και  την  απόδοση  του 
περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6021:  Για  αποδοχές  υπαλλήλων  διοικητικών 
αορίστου χρόνου ( υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. που μεταφέρθηκαν 
στο  Δήμο  ,  ένα  άτομο  πλήρους  απασχόλησης  και  ένα  άτομο 
μερικής απασχόλησης )   συνολικά 2 άτομα ποσό  29.000,00 € 
βάσει  των αποδοχών των υπαλλήλων για8το έτος 2017 και  την 
απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6051.01:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  με  σχέση  εργασίας 
δημοσίου  δικαίου  υπέρ  ΤΥΔΚΥ  συνολικά  17  άτομα  ποσό 
20.000,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με 
βάση την απόδοση του περασμένου έτους. Στο συγκεκριμένο Κ.Α. 
υπολογίζονται  και  οι  κρατήσεις  που  αφορούν   δύο  (  2  ) 
διοικητικούς  υπαλλήλους που βρίσκονται σε αργία  . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6051.02:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  με  σχέση  εργασίας 
δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ συνολικά 17 άτομα ποσό 9.000,00 
€. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την 
απόδοση  του  περασμένου  έτους.  Στο  συγκεκριμένο  Κ.Α. 
υπολογίζονται  και  οι  κρατήσεις  που  αφορούν   δύο  (  2  ) 
διοικητικούς  υπαλλήλους που βρίσκονται σε αργία  . 
 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6051.03: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  με  σχέση  εργασίας 
δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΣΚΥ συνολικά 4 άτομα ποσό 5.500,00 €. 
Η εγγραφή  έγινε  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  και  με  βάση  την 
απόδοση του περασμένου έτους.  



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6051.04:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  με  σχέση  εργασίας 
δημοσίου  δικαίου  υπέρ  σύνταξης  δημοσίου  συνολικά  17  άτομα 
ποσό 19.900,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
και  με  βάση  την  απόδοση  του  περασμένου  έτους.  Στο 
συγκεκριμένο Κ.Α.  υπολογίζονται  και  οι  κρατήσεις  που αφορούν 
δύο ( 2 ) διοικητικούς  υπαλλήλους που βρίσκονται σε αργία  . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6052:  Για  εργοδοτικές  εισφορές  προσωπικού 
διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  με  σχέση  εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ συνολικά 2  άτομα 
ποσό 7.500,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και 
με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6142.01: Για  μηχανογραφική  επεξεργασία 
δεδομένων  διπλογραφικού  ,  σύνταξη  οικονομικών  καταστάσεων 
( ισολογισμός , αποτελέσματα χρήσεως κλπ ) , αριθμοδείκτες και 
λοιπές λογιστικές εργασίες  ποσό  24.800,00 € σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6162.01: Για  εργασίες  απομαγνητοφώνησης 
πρακτικών του Δ.Σ. ποσό 6.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6253:  Για  τα  ασφάλιστρα  των  επιβατικών 
αυτοκινήτων  του  Δήμου  ποσό  2.000,00  €  σύμφωνα  με  τις 
εκτιμήσεις μας για το 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6261.03:  Για  τη  συντήρηση  των  δημοτικών 
καταστημάτων ποσό 5.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας 
σε ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6262:  Για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων (κεντρική θέρμανση, κλιματισμός κ.λ.π.) 
ποσό  5.000,00 € σύμφωνα με τις  προβλέψεις μας για το έτος 
2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6263: Για επισκευή και συντήρηση του επιβατικού 
αυτοκινήτου ποσό  3.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας 
για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6264.01:  Για  την  επισκευή  και  συντήρηση 
φωτοτυπικών  μηχανημάτων,  FAX κλπ  στη  Δ.Ε.  Αιγινίου  ,  ποσό 
1.200,00 € σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και 
τις προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6264.02:  Για  την  επισκευή  και  συντήρηση 
φωτοτυπικών μηχανημάτων,  FAX κλπ στη Δ.Ε. Κολινδρού , ποσό 
1.000,00 € σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και 
τις προβλέψεις μας για το έτος 2018.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6264.03:  Για  την  επισκευή  και  συντήρηση 
φωτοτυπικών μηχανημάτων,  FAX κλπ στη Δ.Ε. Μεθώνης ,  ποσό 
500,00 € σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6264.04:  Για  την  επισκευή  και  συντήρηση 
φωτοτυπικών μηχανημάτων,  FAX κλπ στη Δ.Ε.  Πύδνας  ,  ποσό 
500,00 € σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6265:  Για την επισκευή και συντήρηση επίπλων 
και σκευών ποσό 2.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για 
το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6266.01:  Για  μηχανογραφική  υποστήριξη  στα 
προγράμματα  του  Δήμου  (δημοτολόγια,  δημόσιο  λογιστικό, 
διπλογραφικό,  ύδρευση,  μισθοδοσία,  πρωτόκολλο,  εκλογικοί 
κατάλογοι κ.λ.π.)  ποσό  25.000,00 €.  Το έξοδο αυτό γράφτηκε 
σύμφωνα με τις ανάγκες μας για το έτος 2018 και με βάση την 
απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6276:  Για δαπάνες εκκένωσης βόθρων ,   ποσό 
1.000,00 €.  Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες 
μας για το έτος 2018 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6321:  Για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών 
αυτοκινήτων του Δήμου συνολικά  1.000,00 € σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις για το 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6422:  Για  οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση 
μετακινούμενων  υπαλλήλων  της  διοικητικής  και  οικονομικής 
υπηρεσίας ποσό 3.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε 
ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6461:  Για  έξοδα  δημοσίευσης  οικονομικών 
καταστάσεων ποσό  1.500,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας 
για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6462:  Για  δημοσίευση  διαφόρων  προκηρύξεων 
ποσό  2.000,00 € σύμφωνα με τις  προβλέψεις μας για το έτος 
2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6611:  Για  προμήθεια  βιβλίων  κ.λ.π.  ποσό 
3.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6612.01:  Για  προμήθεια  γραφικής  ύλης  και 
λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό  7.000.00 € 
σύμφωνα με τις προβλέψεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6612.02:  Για  προμήθεια  γραφικής  ύλης  και 
λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 6.000.00 € 
σύμφωνα με τις προβλέψεις μας.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6612.03:  Για  προμήθεια  γραφικής  ύλης  και 
λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό  5.000.00 € 
σύμφωνα με τις προβλέψεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6612.04:  Για  προμήθεια  γραφικής  ύλης  και 
λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό  5.000.00 € 
σύμφωνα με τις προβλέψεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6613.01:  Για  προμήθεια  εντύπων  και  υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Αιγινίου 
ποσό  4.000,00  € σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  μας  και  την 
απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6613.02:  Για  προμήθεια  εντύπων  και  υλικών 
μηχανογράφησης  και  πολλαπλών  εκτυπώσεων  για  τη  Δ.Ε. 
Κολινδρού ποσό 4.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και 
την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6613.03:  Για  προμήθεια  εντύπων  και  υλικών 
μηχανογράφησης  και  πολλαπλών  εκτυπώσεων  για  τη  Δ.Ε. 
Μεθώνης ποσό  3.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και 
την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6613.04:  Για  προμήθεια  εντύπων  και  υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Πύδνας 
ποσό  3.000,00  € σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  μας  και  την 
απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6615.01  :Για  εκτυπώσεις,  εκδόσεις  και 
βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό 1.000,00 €. Η εγγραφή 
έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6615.02  :Για  εκτυπώσεις,  εκδόσεις  και 
βιβλιοδετήσεις  για  τη  Δ.Ε.  Κολινδρού  ποσό  1.000,00  €. Η 
εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6615.03  :Για  εκτυπώσεις,  εκδόσεις  και 
βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό 1.000,00 €. Η εγγραφή 
έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6615.04  :Για  εκτυπώσεις,  εκδόσεις  και 
βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό 1.000,00 €. Η εγγραφή 
έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6631:  Για  την  προμήθεια  υγειονομικού  και 
φαρμακευτικού υλικού ποσό 1.000,00 €.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6632:  Για  την  προμήθεια  κτηνιατρικού  υλικού 
ποσό 3.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6634  :  Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και 
ευπρεπισμού  10.000,00 € σύμφωνα με τις  ανάγκες μας για το 
2017 και την απόδοση του περασμένου έτους.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6641,  10.6643: Για  προμήθεια  καυσίμων  και 
λιπαντικών για το επιβατικό αυτοκίνητο ποσό 4.000,00 € και για 
θέρμανση των δημοτικών καταστημάτων ποσό 43.000,00 €. Οι 
εγγραφές αυτές έγιναν βάσει των εξόδων του περασμένου έτους 
και  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  μας  για  το  έτος  2018 
συμπεριλαμβανομένων  και  των  δημοτικών  καταστημάτων  των 
πρώην Δήμων.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6652:  Για την προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
ποσό 3.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για τις ανάγκες 
του έτους 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6662: Για την προμήθεια υλικών συντήρησης και 
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ποσό  5.000,00 €. Ο κωδικός 
αυτός  αφορά την  προμήθεια  εξαρτημάτων κεντρικής  θέρμανσης 
και κλιματισμού κ.λ.π. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 
2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6671:  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το 
επιβατικό αυτοκίνητο ποσό 3.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6672.01  :  Για  προμήθεια  ανταλλακτικών 
φωτοτυπικού , FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Αιγινίου  ποσό 1.500,00 € . 
Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση 
την απόδοση  του προηγούμενου έτους.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6672.02  :  Για  προμήθεια  ανταλλακτικών 
φωτοτυπικού , FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Κολινδρού  ποσό 1.500,00 
€ . Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση 
την απόδοση  του προηγούμενου έτους.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6672.03  :  Για  προμήθεια  ανταλλακτικών 
φωτοτυπικού ,  FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Μεθώνης  ποσό  1.000,00 
€ . Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση 
την απόδοση  του προηγούμενου έτους.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6672.04  :  Για  προμήθεια  ανταλλακτικών 
φωτοτυπικού , FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Πύδνας  ποσό 1.000,00 € . 
Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση 
την απόδοση  του προηγούμενου έτους.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.6673:  Για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για 
έπιπλα, σκεύη και λοιπό εξοπλισμό ποσό 2.000,00 € σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις για τις ανάγκες του έτους 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.6691:  Για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωταγωγήσεων  ποσό  2.000,00  € σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις 
μας για το έτος 2018.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.8111:  Αμοιβές  και  έξοδα  προσωπικού 
παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2018 
ποσό  8.000,00  € σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  της  οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.8115:  Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών  που  θα  εκτελεστούν  το  έτος  2018  ποσό  13.200,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.    15.6011:  Για  αποδοχές  τακτικών  υπαλλήλων 
κοινωνικών υπηρεσιών ( υπάλληλοι ΚΕΠ ), συνολικά 7 άτομα ποσό 
115.000,00  €   σύμφωνα  με  το  μισθολόγιο  των  μονίμων 
υπαλλήλων. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.   15.6051.01:  Για  εργοδοτικές  εισφορές  τακτικών 
υπαλλήλων συνολικά επτά  (7)  άτομα υπάλληλοι του ΚΕΠ υπέρ 
ΤΥΔΚΥ ποσό 6.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  15.6051.02:  Για  εργοδοτικές  εισφορές  τακτικών 
υπαλλήλων συνολικά επτά  (7)  άτομα υπάλληλοι του ΚΕΠ υπέρ 
ΤΕΑΔΥ ποσό 3.500,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  15.6051.04:  Για  εργοδοτικές  εισφορές  τακτικών 
υπαλλήλων συνολικά επτά  (7)  άτομα υπάλληλοι του ΚΕΠ υπέρ 
σύνταξης δημοσίου ποσό 7.500,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  15.6232:  Για μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ Αιγινίου, ποσό 
3.000,00 €  σύμφωνα με το μισθωτήριο που έχει συναφθεί.   
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  15.6471:  Για  έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων 
δηλ. τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος κατά 
το  έτος  2018  (Κούλουμα  2018  ,  Πολιτιστικό  Καλοκαίρι  2018, 
Φεστιβάλ 2018 ,  Καμπ 2018 ,  Μυδοχαρά , Αγώνας δρόμου στα 
Βήματα  του  Αποστόλου  Παύλου  κ.λ.π.)  ποσό  32.000,00  € 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το έτος 2018 και με βάση 
την απόδοση του προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 15.6473.03: Για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής 
της ποσό 11.000,00 €  σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το 
έτος 2018 και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  15.6741.01-15  :  Για  καταβολή  προνοιακών 
επιδομάτων στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού  ποσό  747.539,00 € 
σύμφωνα  με  το  αριθ.  9159/07-08-2017  έγγραφο  της  αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 15.8115:  Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών  που  θα  εκτελεστούν  το  έτος  2018  ποσό  7.750,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  20.6011:  Για  αποδοχές  τακτικού  προσωπικού 
υπαλλήλων  καθαριότητας  και  οδηγών  απορριμματοφόρων 
συνολικά 14 άτομα ποσό 250.000,00 € σύμφωνα με τις αποδοχές 
μισθοδοσίας  των  τακτικών  υπαλλήλων  για  το  έτος  2018  ,  την 
απόδοση  του  περασμένου  έτους  και  τη  σχετική  πρόβλεψη  για 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  20.6041:  Για  αποδοχές  έκτακτου  προσωπικού 
41.000,00  €.  σύμφωνα  με  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων 
έκτακτου  προσωπικού  στην υπηρεσία  καθαριότητας  για  το  έτος 
2018  και  τις  ανάγκες  της  εν  λόγω  υπηρεσίας  για  έκτακτο 
προσωπικό και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6051.01:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας 
δημοσίου  δικαίου  συνολικά  14  άτομα  υπέρ  ΤΥΔΚΥ  ποσό 
15.000,00  €. Η  εγγραφή  έγινε  με  βάση  την  απόδοση  του 
περασμένου  έτους  και  τη  σχετική  πρόβλεψη  για  πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6051.02:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας 
δημοσίου  δικαίου  συνολικά  14  άτομα  υπέρ  ΤΕΑΔΥ  ποσό 
10.000,00  €. Η  εγγραφή  έγινε  με  βάση  την  απόδοση  του 
περασμένου  έτους  και  τη  σχετική  πρόβλεψη  για  πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6051.03:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου συνολικά 1 άτομo υπέρ ΤΣΚΥ ποσό  1.500,00 
€. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6051.04:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας 
δημοσίου  δικαίου  συνολικά  14  άτομα  υπέρ  σύνταξης  δημοσίου 
ποσό 18.000,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας και τη σχετική πρόβλεψη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
στην υπηρεσία καθαριότητας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  20.6054:  Για  εργοδοτικές  εισφορές  προσωπικού 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,ποσό  12.000,00 €. Αφορά 
εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. και η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση 
του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6061: Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του 
εργατοτεχνικού  προσωπικού  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού 14 άτομα συνολικά ποσό  3.000,00 €. Αφορά 



την  προμήθεια  ειδών  ατομικής  προστασίας  σύμφωνα  με  τις 
εκτιμήσεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6063: Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του 
εργατοτεχνικού  προσωπικού  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού 14 άτομα συνολικά ποσό  6.000,00 €. Αφορά 
την προμήθεια γάλατος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  20.6253:  Για  ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και 
συγκεκριμένα  των  απορριμματοφόρων και  των σαρώθρων ποσό 
7.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του 
περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6262: Για συντήρηση, επισκευή και επέκταση του 
δικτύου ΦΟΠ από τη Δ.Ε.Η. ποσό 40.000,00 € σύμφωνα με τις 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  20.6263: Για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  των 
απορριμματοφόρων  και  του  σαρώθρου  για  το  έτος  2018  ποσό 
20.000,00 € και με βάση τα έξοδα του προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6277.01: Για δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και  ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων 
συμβάσεων  για το έτος 2018 ποσό 150.000,00 € και με βάση τα 
έξοδα του προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6323: Για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των 
μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
ποσό 5.000.00 € για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  20.6462:  Για  τη  δημοσίευση  προκηρύξεων  που 
αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό 
4.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2018 και 
με βάση τα έξοδα του προηγούμενου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6635:  Για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 
και  καθαριότητας  (σακούλες  απορριμμάτων  κ.λ.π.)  ποσό 
10.000,00 €. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με την απόδοση 
του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του 
2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6641: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα 
απορριμματοφόρα  και  σάρωθρα  ποσό  90.000,00  €. Το  έξοδο 
αυτό γράφτηκε  σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το 
2018 και την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6662.01:  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Αιγινίου , ποσό  15.000,00 € . Τα έξοδα 
αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το 
έτος 2018 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6662.02:  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Κολινδρού , ποσό 15.000,00 € . Τα έξοδα 
αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το 
έτος 2018 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6662.03:  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Μεθώνης , ποσό 15.000,00 € . Τα έξοδα 
αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το 
έτος 2018 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6662.04:  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Πύδνας , ποσό  15.000,00 € . Τα έξοδα 
αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το 
έτος 2018 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6671:  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
απορριμματοφόρα ποσό 30.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας και την απόδοση του περασμένου έτους. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.6672:  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
σάρωθρα  του  Δήμου  ποσό  10.000,00  € σύμφωνα  με  την 
απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες 
για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 20.8115:  Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών  που  θα  εκτελεστούν  το  έτος  2018  ποσό  47.200,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6011:  Για  αποδοχές  τακτικών  υπαλλήλων 
υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνολικά 3 άτομα 
ποσό 52.000,00 € βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων 
για το έτος 2017 και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6021: Για αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου ( υπάλληλοι της πρώην Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. ) υπηρεσίας 
ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  συνολικά  4  άτομα  ποσό 
64.000,00 € βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για 
το έτος 2018 και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6041:  Για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων 
υδρονομέων  άρδευσης  συνολικά  14  άτομα  ποσό  60.000,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018 και 
τον προγραμματισμό προσλήψεων.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6051.01: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  με  σχέση 
εργασίας  δημοσίου  δικαίου  υπέρ  ΤΥΔΚΥ  ποσό  3.000,00  €. Η 
εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6051.02:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  με  σχέση 



εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 3 άτομα υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 
1.800,00  €. Η  εγγραφή  έγινε  με  βάση  την  απόδοση  του 
περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6051.03: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  με  σχέση 
εργασίας  δημοσίου  δικαίου  υπέρ  ΤΣΚΥ  ποσό  1.500,00  €. Η 
εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6051.04: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  με  σχέση 
εργασίας  δημοσίου  δικαίου  υπέρ  σύνταξης  δημοσίου  ποσό 
3.600,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.   25.6052:   Για  εργοδοτικές  εισφορές  υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου  συνολικά 4 άτομα για το έτος 2018 
ποσό  18.000,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Αφορά στις 
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 
 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.   25.6054:   Για  εργοδοτικές  εισφορές  εκτάκτων 
υπαλλήλων συνολικά 14 άτομα για το έτος 2018 ποσό 20.000,00 
€  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  μας.  Αφορά  στις  εργοδοτικές 
εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6061: Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του 
εργατοτεχνικού  προσωπικού  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  άρδευσης 
και αποχέτευσης 7 άτομα συνολικά ποσό 2.000,00 €. Αφορά την 
προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6063: Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του 
εργατοτεχνικού προσωπικού της  υπηρεσίας  ύδρευσης,  άρδευσης 
και αποχέτευσης συνολικά 7 άτομα τεχνίτες , εργάτες κλπ ποσό 
3.000,00 €. Αφορά την προμήθεια γάλατος για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6115.01:  Για αμοιβή εκκαθαριστών για τη λύση 
του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας ποσό  10.974,00 €. 
Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6162:  Για  εργασίες  μικροβιολογικές  και  χημικές 
του δικτύου ύδρευσης και του βιολογικού καθαρισμού καθώς και 
των δεξαμενών ποσό 12.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας 
για τις ανάγκες του έτους 2018.
ΚΩΔ.  ΑΡΙΘ.  25.6211  :  Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για 
παραγωγική διαδικασία ( αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης του 
Δήμου )  ποσό 380.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για 
το έτος 2018 και την απόδοση του έτους 2017.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6233:  Για  μίσθωση  τεχνικής  εγκατάστασης 
( γεώτρησης ) ποσό 500,00 € σύμφωνα με την εκτίμηση μας για 
το έτος 2018 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6253:  Για ασφάλιστρα για τα ημιφορτηγά ποσό 
3.000,00 € σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος 2018 και 
με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6254: Για ασφάλιστρα αντλιοστασίων του Δήμου 
ποσό 3.000,00 € σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6262.02: Για τη συντήρηση φρεατίων του Δήμου 
ποσό  10.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 
2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6263:  Για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των 
ημιφορτηγών ποσό 5.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για 
το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6264:  Για  την  επισκευή  και  συντήρηση  του 
κομπρεσέρ και αποφρακτικού ποσό  5.000,00 € σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6275:  Για  δαπάνες  καθαρισμού  φρεατίων, 
δεξαμενών κ.λ.π. ποσό 5.000,00 € σύμφωνα με την απόδοση του 
περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6322: Για τα τέλη κυκλοφορίας των ημιφορτηγών 
της  υπηρεσίας  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  ποσό 
3.000,00 €  σύμφωνα με τις προβλέψεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6633:  Για την προμήθεια χημικού υλικού για τις 
δεξαμενές και το βιολογικό καθαρισμό ποσό 7.000,00 € σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.6641:  Για  την  προμήθεια  καυσίμων  και 
λιπαντικών για τα ημιφορτηγά ποσό  50.000,00 €   σύμφωνα με 
τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018  και την απόδοση 
του περασμένου έτους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6644: Για προμήθεια λιπαντικών για το βιολογικό 
καθαρισμό και πετρέλαιο κίνησης για αντλιοστάσια  3.000,00 € 
σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6662.01: Για την προμήθεια υλικών συντήρησης 
δικτύων  ύδρευσης  –  άρδευσης  –  αποχέτευσης  και  προμήθεια 
σωλήνων για τη Δ.Ε. Αιγινίου  ποσό 20.000,00 €. Το έξοδο αυτό 
γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για το έτος 
2018 και την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6662.02: Για την προμήθεια υλικών συντήρησης 
δικτύων  ύδρευσης  –  άρδευσης  –  αποχέτευσης  και  προμήθεια 
σωλήνων για τη Δ.Ε. Κολινδρού  ποσό  20.000,00 €. Το έξοδο 



αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για το 
έτος 2018 και την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6662.03: Για την προμήθεια υλικών συντήρησης 
δικτύων  ύδρευσης  –  άρδευσης  –  αποχέτευσης  και  προμήθεια 
σωλήνων για τη Δ.Ε. Μεθώνης  ποσό 20.000,00 €. Το έξοδο αυτό 
γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για το έτος 
2018 και την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6662.04: Για την προμήθεια υλικών συντήρησης 
δικτύων  ύδρευσης  –  άρδευσης  –  αποχέτευσης  και  προμήθεια 
σωλήνων για τη Δ.Ε. Πύδνας  ποσό 20.000,00 €. Το έξοδο αυτό 
γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για το έτος 
2018 και την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6671:  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
ημιφορτηγά  ποσό  8.000,00  € σύμφωνα  με  την  απόδοση  του 
έτους 2017 και τις πιθανές ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.6672:  Για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων  ( αποφρακτικό – κομπρεσέρ ) ποσό  3.000,00 € 
σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.8115:  Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών  που  θα  εκτελεστούν  το  έτος  2018  ποσό  40.000,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.8116:  Δαπάνες  για  προμήθειες  αναλωσίμων 
παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2018 
ποσό  20.000,00 € σύμφωνα με τις  εκτιμήσεις  της οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.8511: Πρόβλεψη για τη μη είσπραξη εισπρακτέων 
υπολοίπων  παρελθόντων  οικονομικών  ετών  από  φορολογικούς 
καταλόγους  συνολικά   ποσό  2.077.413,96  € σύμφωνα  με  τον 
τρόπο  υπολογισμού  ο  οποίος  προτείνεται  από  την  εγκύκλιο 
κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  και  σύμφωνα  με  την  οποία 
λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις από  1/1 ως 31/7 των ετών 2016 
&  2017,  το  σύνολο  των  εισπράξεων  του  32  έτους  2016  και 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
Περίοδος Ιαν. – Ιουλ. 2016 ποσό είσπραξης 353.633,25
Περίοδος Ιαν. – Ιουλ. 2017 ποσό είσπραξης 343.604,60
Αρνητική διαφορά είσπραξης  2016/2015 ποσό -10.028,65 
Σύνολο εισπράξεων έτους 2016 ποσό 498.264,07
Ποσό  που  θα  εισπραχθεί  το  έτος  2018  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεγαλύτερο   από  498.264,07  €  (  συνολικό   ποσό   που 
εισπράχθηκε το έτος 2016 ) . Συνεπώς  το  ποσό  της  πρόβλεψης 



μη είσπραξης εσόδων  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.077.413,96 € 
( 2.575.678,03 – 498.264,07 ) .
 Από το ανωτέρω ποσό αυτό που αφορά την υπηρεσία ύδρευσης 
άρδευσης και αποχέτευσης  σύμφωνα με την πρόβλεψη ανέρχεται 
στο ποσό του 1.537.161,71 € .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6011:  Για  αποδοχές  τακτικών  υπαλλήλων 
υπηρεσίας τεχνικών έργων συνολικά 8 άτομα ποσό 170.000,00 € 
βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για το έτος 2018 
και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6021: Για αποδοχές υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου ( υπάλληλος της πρώην Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ.  )  τεχνικής 
υπηρεσίας  συνολικά  1  άτομο  ποσό  27.000,00  € βάσει  των 
αποδοχών  των  τακτικών  υπαλλήλων  για  το  έτος  2018  και 
σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6041:  Για  τακτικές  αποδοχές  υπαλλήλων  με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία τεχνικών έργων 
ποσό  30.000,00  € για  το  έτος  2018  σύμφωνα  με  το  ενιαίο 
μισθολόγιο και τις προγραμματισμένες προσλήψεις. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6051.01:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσία  τεχνικών  έργων  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου 
συνολικά 4 άτομα υπέρ ΤΥΔΚΥ ποσό 5.000,00 €. Η εγγραφή έγινε 
με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6051.02:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσία  τεχνικών  έργων  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου 
συνολικά 4 άτομα υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 3.000,00 €. Η εγγραφή έγινε 
με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 
 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6051.03: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσία  τεχνικών  έργων  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου 
συνολικά 2 άτομα υπέρ ΤΣΚΥ ποσό 2.000,00 €. Η εγγραφή έγινε 
με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. 
 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6051.04: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσία  τεχνικών  έργων  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου 
συνολικά 3 άτομα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ποσό 20.000,00 €. Η εγγραφή 
έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.    
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6051.05:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσία  τεχνικών  έργων  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου 
συνολικά 4 άτομα υπέρ σύνταξης δημοσίου ποσό 6.000,00 €. Η 
εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας .    
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.   30.6052:   Για  εργοδοτικές  εισφορές  υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου  συνολικά 1 άτομο για το έτος 2018 



ποσό  7.000,00 €  σύμφωνα με  τις  εκτιμήσεις  μας.  Αφορά στις 
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6054:  Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ποσό  7.000,00 €. Αφορά τις 
εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6061: Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του 
εργατοτεχνικού  προσωπικού  της  τεχνικής  υπηρεσίας  6  άτομα 
συνολικά ποσό 1.500,00 €. Αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6063:  Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος, 
εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικών έργων ποσό 
2.500,00 € . Αφορά στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 
και γάλατος για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6253:  Για τα ασφάλιστρα των φορτηγών ποσό 
8.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6255:  Για  τα  ασφάλιστρα  έτους  2018  του 
φορτωτή  και  των  μηχανημάτων  πολλαπλών  χρήσεων  ποσό 
3.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6262.06:  Για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με 
τίτλο : « Εργασίες με μηχανήματα στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού» 
ποσό  74.400,00 €. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με την 
εκτίμηση μας σε ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6262.12:  Για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με 
τίτλο  :  «  Εργασίες  για  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και 
καταστροφών Δ.Ε.  Αιγινίου (  Δράσεις  Πολιτικής Προστασίας )  » 
ποσό  20.000,00  €. Η  εργασία  ανατέθηκε  το  έτος  2017  είναι 
συνεχιζόμενη  για  το  έτος  2018  και  έχει  εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6262.13:  Για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με 
τίτλο  :  «  Εργασίες  για  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και 
καταστροφών Δ.Ε. Κολινδρού ( Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ) » 
ποσό  20.000,00  €. Η  εργασία  ανατέθηκε  το  έτος  2017  είναι 
συνεχιζόμενη  για  το  έτος  2018  και  έχει  εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6263: Για συντήρηση και επισκευή των φορτηγών 
ποσό  15.000,00 €. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με την 
εκτίμηση μας σε ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6264:  Για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  του 
φορτωτή , των γκρέιντερ  και τα μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων 
ποσό  12.000,00 €. Το έξοδο αυτό γράφτηκε  σύμφωνα με  τις 
εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6322:  Για  τα  τέλη  κυκλοφορίας  φορτηγών 
αυτοκινήτων ποσό 3.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για 
το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6323: Για τα τέλη κυκλοφορίας του φορτωτή των 
γκρέιντερ   και  τα  μηχανήματα  πολλαπλών  χρήσεων  ποσό 
3.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του 
περασμένου έτους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6641: Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για 
την  κίνηση  των  φορτηγών,  του  φορτωτή  ,  γκρέιντερ  και  των 
πολυμηχανημάτων   ποσό  100.000,00  €. Η  εγγραφή  έγινε 
σύμφωνα την απόδοση του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6662.01:  Για την «Προμήθεια αμμοχάλικων Δ.Ε. 
Αιγινίου » ποσό  6.000,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε 
ανάγκες  για  το  έτος  2018.  Η  πίστωση  θα  καλυφθεί  από  ιδίους 
πόρους 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6662.02:  Για  την  προμήθεια  ασφαλτομίγματος 
Δ.Ε.  Αιγινίου  &  Κολινδρού  ποσό  6.000,00  € σύμφωνα  με  τις 
εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6662.04:     Για     την    προμήθεια 
ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Μεθώνης & Πύδνας ποσό 6.000,00 €  για 
το έτος 2018 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας .  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6662.05: Για την «Προμήθεια αμμοχάλικων  Δ.Ε. 
Κολινδρού » ποσό 6.000,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε 
ανάγκες για το έτος 2018. Η πίστωση θα καλυφθεί   από ιδίους 
πόρους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6662.06:  Για  την  «Προμήθεια    αμμοχάλικων 
Δ.Ε. Μεθώνης  » ποσό  6.000,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας σε ανάγκες για το έτος 2018. Η πίστωση θα καλυφθεί από 
ιδίους   πόρους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6662.07:  Για  την  «Προμήθεια    αμμοχάλικων 
Δ.Ε. Πύδνας  » ποσό 6.000,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας 
σε ανάγκες για το έτος 2018. Η   πίστωση θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.6671:  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
φορτηγά  του  Δήμου  ποσό  20.000,00  €. Το  έξοδο  γράφτηκε 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6672:  Για  τη  προμήθεια  ανταλλακτικών  για 
μηχανήματα  έργων  ποσό  17.000,00  €. Το  έξοδο  γράφτηκε 
σύμφωνα με την απόδοση του έτους 2017 και τις εκτιμήσεις μας 
σε ανάγκες για το έτος 2018.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.6682:  Προμήθεια  αλατιού  ποσό  10.000,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας ( πιθανές χιονοπτώσεις )  κατά τη 
διάρκεια του έτους 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.8115:  Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών  που  θα  εκτελεστούν  το  έτος  2018  ποσό  164.000,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.8116:  Δαπάνες  για  προμήθειες  αναλωσίμων 
παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2018 
ποσό  200.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.8511: Πρόβλεψη για τη μη είσπραξη εισπρακτέων 
υπολοίπων  παρελθόντων  οικονομικών  ετών  από  φορολογικούς 
καταλόγους  συνολικά   ποσό  2.077.413,96  € σύμφωνα  με  τον 
τρόπο  υπολογισμού  ο  οποίος  προτείνεται  από  την  εγκύκλιο 
κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  και  σύμφωνα  με  την  οποία 
λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις από  1/1 ως 31/7 των ετών 2016 
&  2017,  το  σύνολο  των  εισπράξεων  του  32  έτους  2016  και 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
Περίοδος Ιαν. – Ιουλ. 2016 ποσό είσπραξης 353.633,25
Περίοδος Ιαν. – Ιουλ. 2017 ποσό είσπραξης 343.604,60
Αρνητική διαφορά είσπραξης  2016/2015 ποσό -10.028,65 
Σύνολο εισπράξεων έτους 2016 ποσό 498.264,07
Ποσό  που  θα  εισπραχθεί  το  έτος  2018  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεγαλύτερο   από  498.264,07  €  (  συνολικό   ποσό   που 
εισπράχθηκε το έτος 2016 ) . Συνεπώς  το  ποσό  της  πρόβλεψης 
μη είσπραξης εσόδων  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.077.413,96 € 
( 2.575.678,03 – 498.264,07 ) .
 Από το ανωτέρω ποσό αυτό που αφορά την υπηρεσία τεχνικών 
έργων  σύμφωνα  με  την  πρόβλεψη  ανέρχεται  στο  ποσό  του 
40.000,00 € 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.6011:  Για  τακτικές  αποδοχές  υπαλλήλων   με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 2 άτομα στην υπηρεσία 
πρασίνου ποσό  47.000,00 € για το έτος 2018 σύμφωνα με τις 
αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6051.01: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας  πρασίνου  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου  υπέρ 
ΤΥΔΚΥ ποσό 3.000,00 €. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση 
του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6051.02: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας  πρασίνου  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου  υπέρ 



ΤΕΑΔΥ ποσό 1.500,00 €. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση 
του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6051.04: Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπηρεσίας  πρασίνου  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου  υπέρ 
σύνταξης δημοσίου ποσό 3.200,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.6262:  Για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων ( παιδικές χαρές , Κ.Χ.  , παγκάκια κλπ ) 
ποσό 10.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις  μας για τις ανάγκες 
μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.6264:  Για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  των 
χορτοκοπτικών μηχανημάτων ποσό  5.000,00 € σύμφωνα με τις 
προβλέψεις μας για τις ανάγκες του έτους 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.6644:  Για  την  προμήθεια  καυσίμων  και 
λιπαντικών για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα ποσό  40.000,00 € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις  μας και την απόδοση του περασμένου 
έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.6662.01:  Για  την  προμήθεια  εξαρτημάτων  και 
εργαλείων  κηπουρικής  ποσό  8.000,00  €. Το  έξοδο  γράφτηκε 
σύμφωνα με την απόδοση του έτους 2017 και τις προβλέψεις μας 
για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6662.02: Για την προμήθεια μικροανταλλακτικών 
και αναλωσίμων για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα ποσό 8.000,00 
€ για  τη  Δ.Ε.  Αιγινίου  .  Το  έξοδο  γράφτηκε  σύμφωνα  με  τις 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6662.03: Για την προμήθεια μικροανταλλακτικών 
και αναλωσίμων για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα ποσό 8.000,00 
€ για τη Δ.Ε. Κολινδρού .  Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6662.04: Για την προμήθεια μικροανταλλακτικών 
και αναλωσίμων για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα ποσό 8.000,00 
€ για  τη  Δ.Ε.  Μεθώνης  .  Το  έξοδο  γράφτηκε  σύμφωνα με  τις 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6662.05: Για την προμήθεια μικροανταλλακτικών 
και αναλωσίμων για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα ποσό 8.000,00 
€ για  τη  Δ.Ε.  Πύδνας   .  Το  έξοδο  γράφτηκε  σύμφωνα  με  τις 
προβλέψεις μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.6672:  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την 
επισκευή και  συντήρηση των χορτοκοπτικών  και τρακτέρ ποσό 
6.000,00 € σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και 
τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.6692: Προμήθεια  σπόρων,  φυτών  και 
δενδρυλλίων 5.000,00 €. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με 
τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.6693: Προμήθεια  φυτοπαθολογικού  υλικού 
(φαρμάκων και  λιπασμάτων  )  για  την  υπηρεσία  πρασίνου  ποσό 
7.000,00 €  σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το 
έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.8116:  Δαπάνες  για  προμήθειες  αναλωσίμων 
παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2018 
ποσό  17.000,00 € σύμφωνα με τις  εκτιμήσεις  της οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  60.6041:  Για  αποδοχές  εκτάκτων  υπαλλήλων  του 
Κέντρου Κοινότητας του  Δήμου Πύδνας  Κολινδρού συνολικά δύο 
( 2 ) άτομα  ποσό 27.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για 
το έτος 2018 και τη σχετική χρηματοδότηση .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  60.6054:  Για  εργοδοτικές  εισφορές   εκτάκτων 
υπαλλήλων  του  Κέντρου  Κοινότητας  του   Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού συνολικά δύο ( 2 ) άτομα  ποσό 5.000,00 € σύμφωνα 
με  τις  εκτιμήσεις  μας  για  το  έτος  2018  και  τη  σχετική 
χρηματοδότηση .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 60.6232: Για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 
Κέντρου  Κοινότητας  του   Δήμου  Πύδνας   Κολινδρού  ποσό 
3.600,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018 και 
τη σχετική χρηματοδότηση .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6021: Τακτικές  αποδοχές  υπαλλήλων  αορίστου 
χρόνου   (καθαριστριών  σχολικών κτιρίων  )  ποσό  63.000,00 € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.6041:  Τακτικές αποδοχές εποχιακών υπαλλήλων 
(εργάτες  πυρασφάλειας  ,  σπουδαστών  ΟΑΕΔ  -ΤΕΙ  )  ποσό 
30.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6052:  Για  εργοδοτικές  εισφορές  υπαλλήλων 
αορίστου  χρόνου   (καθαριστριών  σχολικών  κτιρίων  ,  εισφορά 
Ι.Κ.Α.)   ποσό 17.000,00 €. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6054:  Για  εργοδοτικές  εισφορές  έκτακτου 
προσωπικού (εισφορά Ι.Κ.Α.) για τους οδηγούς λεωφορείων κλπ 
ποσό  15.000,00 €. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6162.02:  Για  τη  φύλαξη  του  χώρου  της 
Εμποροπανήγυρης κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της   ποσό 
15.000,00 € σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6235:  Για  μισθώματα  λοιπού  εξοπλισμού 
(  βιολογικές  τουαλέτες  )   ποσό  5.000,00  €. Η  εγγραφή έγινε 



σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις 
μας για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.6253: Για τα ασφάλιστρα των λεωφορείων ποσό 
3.000,00  €. Η  εγγραφή  έγινε  σύμφωνα  με  την  απόδοση  του 
περασμένου έτους για το έτος 2018 .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.6261.03:  Για την εργασία με τίτλο : «Επισκευή 
και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού» ποσό 
24.600,00  €. Η  εργασία  θα  εκτελεστεί  το  έτος  2018  και  θα 
καλυφθεί   από  επιχορήγηση  ΣΑΤΑ  του  ΥΠ.ΕΣ.  για  συντήρηση 
σχολικών κτιρίων – ιδίους πόρους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.6262.06:  Για εργασίες καθαρισμού ακτών ποσό 
12.400,00 €  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σε ανάγκες για το έτος 
2018 και την απόδοση του περασμένου έτους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6263:  Για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των 
λεωφορείων ποσό 6.000,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με την 
απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας για το έτος 
2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.6321:  Τέλη κυκλοφορίας για τα λεωφορεία που 
θα αφορούν το έτος 2018  ποσό 3.000,00 €.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.6462: Για δημοσίευση προκηρύξεων της εν λόγω 
υπηρεσίας ποσό 2.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το 
έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6641:  Για  την  προμήθεια  καυσίμων  και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του λεωφορείου ποσό 15.000,00 €. Η 
εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το 
έτος 2018.  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6662.01:  Για  προμήθεια  υλικών  οικοδομής  και 
λοιπά  υλικά Δ.Ε.  Αιγινίου ποσό  15.000,00 €  σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας  για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6662.02:  Για  προμήθεια  υλικών  οικοδομής  και 
λοιπά υλικά Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 15.000,00 €  σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας  για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6662.03:  Για  προμήθεια  υλικών  οικοδομής  και 
λοιπά υλικά Δ.Ε. Μεθώνης ποσό  10.000,00 €  σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας  για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6662.04:  Για  προμήθεια  υλικών  οικοδομής  και 
λοιπά υλικά Δ.Ε. Πύδνας  ποσό  10.000,00 €  σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις μας  για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.6671:  Για  προμήθεια  ανταλλακτικών  του 
λεωφορείου ποσό 5.000,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις 



εκτιμήσεις  σε  πιθανές  ανάγκες  για  το  έτος  2018  και  βάσει  της 
απόδοσης του περασμένου έτους.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.8115:  Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών  που  θα  εκτελεστούν  το  έτος  2018  ποσό  52.000,00  € 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.8116:  Δαπάνες  για  προμήθειες  αναλωσίμων 
παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2018 
ποσό  200.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.8511: Πρόβλεψη για τη μη είσπραξη εισπρακτέων 
υπολοίπων  παρελθόντων  οικονομικών  ετών  από  φορολογικούς 
καταλόγους  συνολικά   ποσό  2.077.413,96  € σύμφωνα  με  τον 
τρόπο  υπολογισμού  ο  οποίος  προτείνεται  από  την  εγκύκλιο 
κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  και  σύμφωνα  με  την  οποία 
λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις από  1/1 ως 31/7 των ετών 2016 
&  2017,  το  σύνολο  των  εισπράξεων  του  32  έτους  2016  και 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
Περίοδος Ιαν. – Ιουλ. 2016 ποσό είσπραξης 353.633,25
Περίοδος Ιαν. – Ιουλ. 2017 ποσό είσπραξης 343.604,60
Αρνητική διαφορά είσπραξης  2016/2015 ποσό -10.028,65 
Σύνολο εισπράξεων έτους 2016 ποσό 498.264,07
Ποσό  που  θα  εισπραχθεί  το  έτος  2018  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεγαλύτερο   από  498.264,07  €  (  συνολικό   ποσό   που 
εισπράχθηκε το έτος 2016 ) . Συνεπώς  το  ποσό  της  πρόβλεψης 
μη είσπραξης εσόδων  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.077.413,96 € 
( 2.575.678,03 – 498.264,07 ) .
 Από  το  ανωτέρω ποσό  αυτό  που  αφορά  τις  λοιπές  υπηρεσίες 
σύμφωνα με την πρόβλεψη ανέρχεται στο ποσό του 501.000,00 
€ .
                                     ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.  Α. 10  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  10.7131: Για  προμήθεια  μηχανημάτων  και  λοιπού 
εξοπλισμού  ποσό  5.000,00  €  .  Η  εγγραφή έγινε  σύμφωνα  με 
πιθανές  εκτιμήσεις  μας  σε  ανάγκες  αντικατάστασης  του 
υπάρχοντος για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.7133: Για προμήθεια επίπλων και σκευών ποσό 
10.000,00 € σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες επίπλων 
για το έτος 2018.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 10.7134: Για προμήθεια Η/Υ και προγράμματα ποσό 
8.000,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για 
πιθανές ανάγκες του έτους 2018.

Κ.  Α. 15  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  15.7134: Για  προμήθεια  προγράμματος 
επιδοματούχων  κοινωνικής  πρόνοιας    ποσό  7.000,00  €. Η 
εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για πιθανές ανάγκες 
του έτους 2018.

Κ.Α. 20  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  20.7135.01:  Για  προμήθεια  κάδων  απορριμμάτων 
ποσό 15.000,00 €. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας σε ανάγκες για το έτος 2018.

Κ.Α. 25  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.7135.02:  Για  την  προμήθεια  με  τίτλο  :  « 
Προμήθεια   εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  συστήματος 
επεξεργασίας νερού ( φίλτρου ) στη θέση Γιαννίτσι Τ.Κ. Αλωνίων » 
ποσό  259.000,00 €.  Η  προμήθεια  έχει  εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.7135.07:  Για  την  προμήθεια  με   τίτλο  :  « 
Προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων του 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού » ποσό 74.400,00  €. Η προμήθεια θα 
πραγματοποιηθεί   το  έτος  2018  και  θα  καλυφθεί  από  ιδίους 
πόρους- ΣΑΤΑ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.7312.05:  Για το έργο << Αποχέτευση Μεθώνης 
&  Ν.  Αγαθούπολης  >>  ποσό  68.712,00  €  .  Το  έργο 
δημοπρατήθηκε το έτος 2013 ολοκληρώθηκε  το έτος  2016 και 
είχε  εξασφαλισμένη  χρηματοδότηση  από  το  Ε.Π.  Μακεδονίας  – 
θράκης 2007-2013  .  Το συγκεκριμένο ποσό αφορά τη δαπάνη 
συνδέσεων που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.7321.01 :  Για το έργο με τίτλο : «Αντικατάσταση 
αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Σφενδάμης » ποσό 10.000,00 €. Το έργο 
θα  εκτελεστεί  το  έτος  2018  και  έχει  εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.7321.02 :   Για το έργο με τίτλο : «Ανόρυξη και 
αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Π. Ελευθεροχωρίου Δήμου 
Πύδνας  Κολινδρού  »  ποσό  100.000,00  €. Το  έργο 



δημοπρατήθηκε το έτος 2017 είναι συνεχιζόμενο για το έτος  2018 
και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.7321.03 :   Για το έργο με τίτλο : «Ανόρυξη και 
αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού » ποσό  129.417,94 €. Το έργο θα δημοπρατηθεί το 
έτος  2017  είναι  συνεχιζόμενο  για  το  έτος   2018  και  έχει 
εξασφαλισμένη  χρηματοδότηση  από  το  ΥΠΕΣ   κατά  ποσό 
80.000,00 € .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.7321.04 :   Για το έργο με τίτλο : «Ανόρυξη και 
αξιοποίηση  υδρευτικής  γεώτρησης  Τ.Κ.  Λιβαδίου  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού » ποσό  129.635,18 €. Το έργο θα δημοπρατηθεί το 
έτος  2017  είναι  συνεχιζόμενο  για  το  έτος   2018  και  έχει 
εξασφαλισμένη  χρηματοδότηση  από  το  ΥΠΕΣ   κατά  ποσό 
90.000,00 € .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.7321.05 :  Για το έργο με τίτλο : «Αναβάθμιση – 
αντικατάσταση  υφιστάμενης  γεώτρησης  Τ.Κ.  Αλωνίων  Δήμου 
Πύδνας  Κολινδρού»  ποσό  130.037,17  €. Το  έργο  θα 
δημοπρατηθεί το έτος 2017 είναι συνεχιζόμενο για το έτος  2018 
και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ  κατά ποσό 
80.000,00 € .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 25.7336.09 :   Για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή 
αρδευτικής  διώρυγας  –  αγωγού  στην  Δ.Κ.  Αιγινίου»  ποσό 
70.000,00  €. Το  έργο  θα  εκτελεστεί  το  έτος  2018  μετά  από 
ανοιχτό διαγωνισμό και η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.7413.07 :   Για  τη  μελέτη  με  τίτλο :  «Μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων επέκτασης εξωτερικών υδραγωγείων 
των  οικισμών  Αιγινίου  και  Κολινδρού  »  ποσό  13.494,77  €. Η 
μελέτη ανατέθηκε το έτος 2016  είναι συνεχιζόμενη για το έτος 
2018   και η πίστωση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  25.7413.08  :   Για  τη  μελέτη  με  τίτλο  : 
«Υδρογεωλογική  μελέτη  νέων  υδρευτικών  γεωτρήσεων  σε 
οικισμούς του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  » ποσό 10.193,63 €. Η 
μελέτη ανατέθηκε το έτος 2016  είναι συνεχιζόμενη για το έτος 
2018   και η πίστωση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .

Κ.Α. 30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7135.01:  Για προμήθεια σειρήνων στα Τ.Δ. του 
Δήμου  ποσό  3.000,00  €  . Η  εγγραφή  έγινε  σύμφωνα  με  τις 
εκτιμήσεις  μας  για  το  έτος  2018.  Η  ανωτέρω  προμήθεια  είναι 
υποχρεωτική για κάθε Δήμο από την Πολιτική Άμυνα. 



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.7135.02:  Για  προμήθεια  πινακίδων  Κ.Ο.Κ., 
σημάτων και πινακίδων οδών κ.λ.π. ποσό 5.000,00 €. Η εγγραφή 
έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2018.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7135.03:  Για προμήθεια ελαστικών για οχήματα 
και μηχανήματα του Δήμου  ποσό 20.000,00 € . Η εγγραφή έγινε 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2018. 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7322.01: Για το έργο: « Ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων  Τ.Κ.  Παλαιόστανης»  ποσό  5.000,00  €. Το  έργο  θα 
εκτελεστεί  το έτος 2018 και   θα καλυφθεί   από ιδίους πόρους- 
ΣΑΤΑ  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7322.03: Για το έργο: « Ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων  Τ.Κ.  Μακρυγιάλου   »  ποσό  11.000,00  €. Το  έργο  θα 
εκτελεστεί το έτος 2017 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους- ΣΑΤΑ 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7322.04: Για το έργο: « Ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων Τ.Κ. Πύδνας   » ποσό 6.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί 
το έτος 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους- ΣΑΤΑ  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.01: Για το έργο με τίτλο : «Αποκατάσταση 
ζημιών  και  καταστροφών  στις  υποδομές  του  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ( Α’ φάση ) » 
ποσό  87.820,31 €. Το έργο δημοπρατήθηκε το έτος 2017 είναι 
συνεχιζόμενο  για  το  έτος  2018  και  έχει  εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.02: Για το έργο με τίτλο : «Αποκατάσταση 
ζημιών  και  καταστροφών  στις  υποδομές  του  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ( Β’ φάση ) » 
ποσό 92.179,69 €. Το έργο θα δημοπρατηθεί  το έτος 2018 και 
έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.7333.02:  Για  το  έργο:  «Μικρά  τεχνικά  έργα 
Ρυακίων » ποσό 7.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 2018 
και η πίστωση του θα καλυφθεί από έκτακτα έσοδα - ίδιοι πόροι.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.7333.03:  Για  το  έργο:  «Μικρά  τεχνικά  έργα 
Καστανέας»  ποσό  5.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί  το  έτος 
2018  και η πίστωση του θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ – ίδιοι πόροι.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  30.7333.04:  Για  το  έργο:  «  Επισκευή  τεχνικών 
έργων οικισμού Παλιαμπέλων  » ποσό  6.000,00 €. Το έργο θα 
εκτελεστεί  εντός  του  έτους  2018  και  θα  καλυφθεί  από  ιδίους 
πόρους- έκτακτα έσοδα .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.05: Για το έργο: «Μικρά τεχνικά έργα Δ.Κ. 
Κολινδρού» ποσό  12.200,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί  το έτος 
2018 και η πίστωση του θα καλυφθεί από έκτακτα έσοδα– ίδιοι 
πόροι.



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.06: Για το έργο: «Μικρά τεχνικά  έργα Τ.Κ. 
Λιβαδίου » ποσό 5.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 2018 
και η πίστωση του θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ– ίδιοι πόροι.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.07: Για το έργο: «Μικρά τεχνικά  έργα Τ.Κ. 
Μακρυγιάλου » ποσό 6.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 
2018  και η πίστωση του θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ– ίδιοι πόροι.
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.08: Για το έργο: «Μικρά τεχνικά  έργα Τ.Κ. 
Παλαιόστανης» ποσό 8.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 
2018  και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.09: Για το έργο: «Μικρά τεχνικά  έργα Τ.Κ. 
Μεθώνης» ποσό 7.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 2018 
και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους- ΣΑΤΑ  .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.10: Για το έργο: «Μικρά τεχνικά  έργα Δ.Κ. 
Αιγινίου» ποσό 7.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 2018 
και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.11:  Για το έργο «Μικρά τεχνικά έργα Τ.Κ. 
Π. Ελευθεροχωρίου » ποσό 7.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το 
έτος 2018 και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – 
ΣΑΤΑ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.13:  Για το έργο «Μικρά τεχνικά έργα Τ.Κ. 
Πύδνας » ποσό 6.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 2018 
και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.14:  Για το έργο «Μικρά τεχνικά έργα Τ.Κ. 
Σφενδάμης » ποσό  6.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 
2018 και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – έκτακτα 
έσοδα .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.15:  Για το έργο «Μικρά τεχνικά έργα Τ.Κ. 
Αλωνίων » ποσό 7.000,00 €. Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 2018 
και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.16:  Για το έργο «Μικρά τεχνικά έργα Τ.Κ. 
Καταχά» ποσό 9.000,00 €.  Το έργο θα εκτελεστεί το έτος 2018 
και  η  πίστωση  του  θα  καλυφθεί  από  ιδίους  πόρους  –  έκτακτα 
έσοδα .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7333.25: Για το έργο «Επισκευή τεχνικών έργων 
οικισμού  Μεγάλης  Γέφυρας»  ποσό  5.000,00  €.  Το  έργο  θα 
εκτελεστεί το έτος 2018 και η πίστωση του θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους – έκτακτα έσοδα .
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.7412.01:  Για τη μελέτη με τίτλο «Ακτομηχανική 
μελέτη στην περιοχή Δ.Δ. Μακρυγιάλου για το έργο : Μετατόπιση 
και αντιστήριξη δημοτικού δρόμου στην παραλία Μακρυγιάλου » 



ποσό 16.000,00 €. Η μελέτη είναι συνεχιζόμενη για το έτος 2018 
και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – έκτακτα έσοδα . 

Κ.Α. 35  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.7322.02:  Για  το  έργο  «Ανάπλαση  πάρκου 
Αλυκών » ποσό 11.000,00 €.  Το έργο δημοπρατήθηκε  το έτος 
2013 είναι συνεχιζόμενο για το έτος 2018  και θα καλυφθεί από 
έκτακτα έσοδα- ΣΑΤΑ . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 35.7322.09:  Για  το  έργο « Μικρά τεχνικά έργα – 
εξωραϊσμός Κ.Χ. Τ.Κ. Ν. Αγαθούπολης  » ποσό  8.000,00 €.  Το 
έργο  θα  εκτελεστεί  το  έτος  2018  και  θα  καλυφθεί  από  ιδίους 
πόρους – έκτακτα έσοδα . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  35.7332.01:  Για  την  προμήθεια  με  τίτλο  :   « 
Πιστοποίηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού 
συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού » ποσό 235.000,00 €. Η 
προμήθεια δημοπρατήθηκε το έτος 2017 είναι συνεχιζόμενη για το 
έτος 2018 και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο . 

Κ.Α. 45  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  45.7311.01  :  Για  το  έργο «  Συντήρηση 

κοιμητηρίων    »  ποσό 8.000,00 €. Το  έργο  θα 
εκτελεστεί το έτος 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους .

Κ.Α. 70  ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.7413.01:  Για  την  υπηρεσία  με  τίτλο  :  « 
Υποστηρικτικές  υπηρεσίες  διαχείρισης  του  ενεργειακού 
αποτυπώματος του Δήμου Πύδνας Κολινδρού » ποσό 24.800,00 
€. Η υπηρεσία ανατέθηκε το έτος 2017 είναι συνεχιζόμενη για το 
έτος 2018 και θα καλυφθεί η δαπάνη από πιστώσεις ΣΑΤΑ  .  
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.7413.04: Για τη μελέτη με τίτλο : « Τοπογραφική 
μελέτη  αποτύπωσης  και  δημιουργίας  ψηφιακού  υπόβαθρου Δ.Ε. 
Πύδνας »  ποσό  6.000,00 €. Η μελέτη ανατέθηκε το έτος 2016 
είναι συνεχιζόμενη για το έτος 2018 και η δαπάνη θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους – έκτακτα έσοδα  . 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.7413.05: Για τη μελέτη με τίτλο : « Καταχώρηση 
κυρωθείσας πράξης εφαρμογής επέκτασης οικισμού Μεθώνης στο 
Κτηματολόγιο »  ποσό 17.900,00 €. Η μελέτη ανατέθηκε το έτος 
2016  είναι  συνεχιζόμενη  για  το  έτος  2018  και  η  δαπάνη  θα 
καλυφθεί από ιδίους πόρους – έκτακτα έσοδα  . 



ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.7413.06:  Για  τη  μελέτη  με  τίτλο  :  «  Μελέτη 
ελέγχου  στατικής   επάρκειας  ,  μετατροπών  και  αναβάθμισης 
κτιρίου  Πολιτιστικού  Κέντρου  Αιγινίου  »  ποσό  16.500,00  €.  Η 
μελέτη θα εκτελεστεί το έτος 2018 και θα καλυφθεί από  ιδίους 
πόρους- ΣΑΤΑ .    
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.7413.07:  Για  τη  μελέτη  με  τίτλο  :  «  Πράξη 
εφαρμογής  του  σχεδίου  πόλεως  Μακρυγιάλου  και  εφαρμογή 
ρυμοτομίας » ποσό 30.000,00 €. Η μελέτη είναι συνεχιζόμενη για 
το  έτος 2018  και   θα καλυφθεί  από  ιδίους πόρους- έκτακτα 
έσοδα  .    
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.  70.7413.08:  Για  την  υπηρεσία   με  τίτλο  :  « 
Υπηρεσίες  υποστήριξης  στην  ωρίμανση  και  χρηματοδότηση 
πράξεων του Δήμου Πύδνας Κολινδρού » ποσό  74.400,00 €. Η 
υπηρεσία θα δημοπρατηθεί το έτος 2017 και είναι συνεχιζόμενη για 
το έτος 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .    
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 70.7413.09: Για την υπηρεσία  με τίτλο : « Σύνταξη 
πρότασης χρηματοδότησης βελτιστοποίησης της  διαχείρισης  των 
ΑΣΑ στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ 2014-2020 » ποσό  5.000,00 €.  Η 
υπηρεσία ανατέθηκε  το έτος 2017 και είναι συνεχιζόμενη για το 
έτος 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους – ΣΑΤΑ .    

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 9111: Αποθεματικό για την κάλυψη κωδικών που δεν 
επαρκούν και για την εγγραφή νέων που δεν είναι δυνατόν σήμερα 
να προβλεφθούν ποσό  25.228,50 €  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 161, παρ. 3 του Ν. 3463/2006. 

ΓΕΝΙΚΗ   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ΕΥΡΩ 5.426.341,98 € 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : ΕΥΡΩ 1.846.690,69 € 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.  
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

: ΕΥΡΩ 3.678.013,75 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ΕΥΡΩ 25.228,50 € 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ : ΕΥΡΩ 10.976.274,92 € 

 



ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α
ΤΑΚΤΙΚΑ : ΕΥΡ

Ω   5.084.971,30 €

ΕΚΤΑΚΤΑ : ΕΥΡ
Ω  1.561.770,00 €

ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

: ΕΥΡ
Ω     395.000,00 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. : ΕΥΡ

Ω   2.575.678,03 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ : ΕΥΡ

Ω      887.500,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  : ΕΥΡ      466.355,59 €

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ : ΕΥΡ 10.976.274,92 €

Ε  Ξ  Ο  Δ  Α
            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ΕΥΡΩ 5.426.341,98 € 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : ΕΥΡΩ 1.846.690,69 € 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.  
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

: ΕΥΡΩ 3.678.013,75 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ΕΥΡΩ 25.228,50 € 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ : ΕΥΡΩ 10.976.274,92 € 

        



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7.536.594,96
06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 7.536.594,96
06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.274.651,21
06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 463.651,11
06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 188.000,00
06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00

06.00.0112
Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 
31ΝΔ 4260/62) 0,00

06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 100.000,00

06.00.0118
Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, 
ΚΥΑ 32489/82) 48.000,00

06.00.012
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 275.651,11

06.00.0122
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 275.551,11

06.00.0122.01 Τέλη από δικαιώματα της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου 260.551,11
06.00.0122.02 Τέλη από δικαιώματα λαϊκών αγορών 15.000,00
06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 100,00

06.00.0129.02
Εσοδα από χρήση του κέντρου πολλαπλών χρήσεων στην 
Τ.Κ.Μεθώνης 100,00

06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.500,00
06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.500,00
06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.500,00
06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.540.300,00
06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.200.000,00
06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.200.000,00
06.00.032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 250.000,00
06.00.0322 Τέλος ύδρευσης 250.000,00
06.00.033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 50.000,00
06.00.0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 50.000,00
06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 0,00
06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 40.300,00
06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00
06.00.0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 40.000,00
06.00.0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 300,00
06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 87.067,70

06.00.041
ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 
547/1977) 5.500,00

06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 5.000,00
06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 500,00



06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 31.567,70
06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 31.567,70
06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 5.000,00

06.00.0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 5.000,00

06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10.000,00
06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 8.000,00
06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00
06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00
06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 35.000,00
06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Τ.Α.Π ΚΛΠ 35.000,00
06.00.0471.01 Λοιπά δυνητικά τέλη 35.000,00
06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 40.000,00
06.00.051 ΦΟΡΟΙ 40.000,00
06.00.0514 Λοιποί φόροι 40.000,00
06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00

06.00.0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0,00

06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.108.552,40

06.00.061
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2.108.552,40

06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.939.592,40

06.00.0614
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας 
και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 168.960,00

06.00.062
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 0,00

06.00.0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 0,00
06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 33.580,00
06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 33.580,00
06.00.0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0,00

06.00.0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 2.000,00

06.00.0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 30.580,00

06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 1.000,00
06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.346.320,35
06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
06.00.111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00

06.00.1115
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 
ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 0,00

06.00.12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 634.930,35

06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 634.930,35
06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 73.487,12

06.00.1211.01
Επιχορηγήση από ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για 
πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων 3.487,12

06.00.1211.11
Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινοφελούς 
Εργασίας 70.000,00

06.00.1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 80.000,00
06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 480.443,23
06.00.1219.01 Επιχορηγήσεις από τη Ε.Ε. για δαπάνες ταξιδίων 1.000,00

06.00.1219.02
Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση υποχρεώσεων από 
δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής 480.443,23

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 553.890,00



06.00.131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 274.170,00

06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 203.970,00
06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 25.300,00

06.00.1313
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προοριζόνται για επενδυτικές 
δαπάνες 44.900,00

06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 279.720,00

06.00.1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς ( μέσω του εθνικού τμήματος 
του Π.Δ.Ε. ) 50.000,00

06.00.1322.02
Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες 25.000,00

06.00.1322.03
Επιχορήγηση από το ΥΠ.Ε.Σ. για αντιμετώπιση του φαινομένου της 
λειψυδρείας . 0,00

06.00.1322.04
Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες . 0,00

06.00.1322.05
Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση του φαινομένου της 
λειψυδρίας 25.000,00

06.00.1322.06
Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών 
από θεομηνίες ( 40.000,00 ) 0,00

06.00.1322.07
Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
λειψυδρίας ( 250.000,00 ) 0,00

06.00.1328
Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( ΕΣΠΑ 
) εκτός περιφερειακών επιχειρησικαών προγραμμάτων 29.720,00

06.00.1328.05
Χρηματοδότηση για τη δράση ; " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού " 29.720,00

06.00.1329 Λοιπές επιχορήγησεις για επενδύσεις και έργα 0,00

06.00.1329.01

Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ΝΠΔΔ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού - συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού 200.000,00

06.00.1329.02

Επιχορήγηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματοσ επεξεργασίας νερού ( 
φίλτρου ) στη θέση Γιαννίτσι Τ.Κ. Αλωνίων . 0,00

06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00
06.00.142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00
06.00.1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00
06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151.500,00
06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 151.500,00
06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 90.000,00

06.00.1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 
2130/93) 60.000,00

06.00.1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάση ειδικών 
διατάξεων 1.500,00

06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00
06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 0,00

06.00.1522
Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 0,00

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00
06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 6.000,00

06.00.1694
Έσοδα των Δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - 
παραλίας σε τρίτους 5.000,00

06.00.1699
Έσοδα πο δεν εμπτίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικού της 
ομάδας 1" ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ " . 1.000,00

06.00.2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 343.232,07

06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 341.232,07



06.00.211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 341.232,07

06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 110.000,00
06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 140.000,00
06.00.2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 27.000,00
06.00.2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 25.000,00
06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 36.000,00
06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2.000,00
06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.232,07
06.00.2119.02 Λοιπά έσοδα από τέλη χρήσης πεζοδρομείων, πλατειών κλπ 1.232,07
06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00

06.00.221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.000,00

06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00
06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 527.500,00

06.00.32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 527.500,00

06.00.321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 526.000,00

06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 200.000,00
06.00.3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 90.000,00
06.00.3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 35.000,00
06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας κλπ 5.000,00
06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 1.000,00
06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.000,00
06.00.3219 Λοιπά έσοδα ,δικαίωμα βοσκής κ.λ.π. 190.000,00
06.00.3219.001 Λοιπά έσοδα ,δικαίωμα βοσκής -ΕΝΟΙΚΙΑ κ.λ.π. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 140.000,00
06.00.3219.004 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 50.000,00

06.00.322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00

06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.500,00

06.00.4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 856.420,00

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 850.420,00
06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20.000,00
06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 20.000,00
06.00.4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00
06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 248.220,00
06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 85.000,00

06.00.4122
Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 
Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.500,00

06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 100.000,00
06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 61.500,00
06.00.4124.01 Χαρτόσημο ενοικίων 200,00
06.00.4124.02 ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 20,00
06.00.4124.03 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧ.ΔΗΜΟΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 553/3-10-12 1.500,00
06.00.4124.13 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 13% 15.000,00
06.00.4124.24 ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24% 45.000,00
06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 550.000,00
06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 550.000,00
06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 32.200,00
06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 30.000,00
06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.200,00
06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00



06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00
06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00

06.00.4213
Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 
26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 0,00

06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 2.000,00
06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 188.471,33
06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 188.471,33
06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 57.789,72

06.00.5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 57.789,72

06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 130.681,61

06.00.5121
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 95.678,94

06.00.5124
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ( ΕΣΠΑ & Εθνικό Π.Δ.Ε. ) 35.002,67

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7.070.239,37
02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.990.366,80
02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.157.704,00
02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 97.352,00
02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 58.032,00

02.00.6031
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 58.032,00

02.00.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 38.600,00

02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.400,00
02.00.6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 31.200,00
02.00.6056.02 Εργοδοτική εισφορά Δήμου Κοινωνικής Ασφάλισης στο ΤΑΔΚΥ(Τ.Π.Δ.Υ.) 31.200,00
02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 720,00

02.00.6073
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 
σεμινάρια 720,00

02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 164.392,00
02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 36.792,00
02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.392,00

02.00.6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα 
του ελευθερου επαγγελαμτία 32.400,00

02.00.6117.01 Αμοιβή ορκωτού λογιστή για  έλεγχο της χρήσης 2015 12.400,00
02.00.6117.03 Αμοιβή γιατρού εργασίας 5.000,00
02.00.6117.04 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 5.000,00
02.00.6117.05 Αμοιβή κτηνιάτρου ( για περίθαλψη αδέσποτων ζώων ) . 10.000,00
02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 127.600,00

02.00.6121
Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης  ( άρθρο 92 ν.382/2010, άρθρα 
230,242 και 248ΔΚΚ ) 70.000,00

02.00.6122
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων  (αρθρο 175 
ΔΚΚ) 0,00

02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) 57.600,00

02.00.6124
Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ 
Ν2685/99) 0,00



02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.500,00
02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 53.500,00
02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 24.000,00
02.00.6221.01 Ταχυδρομικά τέλη 9.000,00
02.00.6221.02 Ταχυδρομικά τέλη υβριδικού ταχυδρομίου 15.000,00
02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 25.000,00
02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 4.500,00
02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 150.000,00
02.00.631 ΦΟΡΟΙ 150.000,00
02.00.6312 Λοιποί φόροι 150.000,00
02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 62.500,00
02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 4.200,00
02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.200,00

02.00.643
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 6.300,00

02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 3.000,00

02.00.6433
τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών 300,00

02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00
02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 4.500,00
02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 4.500,00
02.00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00
02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6.000,00
02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00
02.00.6453 Λοιπές συνδρομές ΟΚΑΝΑ , ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΣΑΡΤΕΡ 2.000,00
02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00
02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00
02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 37.500,00

02.00.6492
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συνβιβαστικών πράξεων 31.000,00

02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.500,00
02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00
02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 179.000,00

02.00.651
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 179.000,00

02.00.6511 Τίκοι δανείων εσωτερικού 24.000,00
02.00.6511.01 Τόκοι δανείου Τ.Π.&Δ. 10.000,00
02.00.6511.03 Τόκοι δανείων Πειραιώς 14.000,00
02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00
02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 150.000,00
02.00.6516.01 Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.&Δ. 70.000,00
02.00.6516.03 Χρεωλύσια δανείων Πειραιώς 80.000,00
02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 450.960,00
02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 418.960,00
02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 168.960,00
02.00.6715.03 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου του Δήμου 250.000,00
02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00
02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 0,00

02.00.6726.01
Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές - Εισφορά στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πιερίας από τα τέλη των λαϊκών αγορών 0,00

02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 32.000,00
02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ , ΠΠΚ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΠ 2.000,00
02.00.6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελώψν δημοτικών επιχειρήσεων 30.000,00
02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτν σε τρίτους 0,00



02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 832.662,80
02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 24.702,04
02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 24.702,04
02.00.8115 Διάφορα έξοδα 24.702,04
02.00.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κλπ 0,00
02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 807.700,00
02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 20.000,00

02.00.8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 20.000,00

02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 201.500,00
02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 85.000,00

02.00.8222
Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.500,00

02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 100.000,00
02.00.8223.01 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , ελ.επαγγελματιών κλπ 100.000,00
02.00.8223.02 Απόδοση φόρων από τους τόκους καταθέσεων 0,00
02.00.8223.03 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 0,00
02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 15.000,00
02.00.8224.01 Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 15.000,00
02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 550.000,00
02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 550.000,00
02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 32.200,00
02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 30.000,00
02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.200,00
02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4.000,00
02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 4.000,00
02.00.83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 260,76
02.00.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 260,76
02.00.8315 Διάφορα έξοδα 260,76
02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 653.502,26
02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 604.987,80
02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.445,00
02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 323.000,00

02.10.6011
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 311.000,00

02.10.6012
Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00

02.10.602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 28.000,00

02.10.6021
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 28.000,00

02.10.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69.445,00

02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 62.145,00
02.10.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 38.200,00
02.10.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 8.910,00
02.10.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 5.000,00
02.10.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου 10.035,00
02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 7.300,00
02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 40.000,00
02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 30.000,00

02.10.6142.01

Μηχανογραφική επεξεργασία και παρακολούθηση συστήματος 
διπλογραφικού , έλεγχος οικονομικών καταστάσεων , αποτελεσμάτων 
ισολογισμού , αριθμοδεικτών και λοιπές λογιστικές εργασίες 20.000,00



02.10.6142.02 Σύνταξη φακέλου επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ 10.000,00
02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00
02.10.6162.01 Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών 10.000,00
02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30.142,80
02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.000,00
02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επιβατικού 1.000,00
02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 28.942,80
02.10.6261.03 Συντήρηση των Δημοτικών Καταστημάτων 3.000,00

02.10.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 4.742,80

02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων επιβατικά 500,00

02.10.6264.01
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων φωτοτυπικών ,φαξ Δ.Ε. 
Αιγινίου 600,00

02.10.6264.02
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων φωτοτυπικών ,φαξ Δ.Ε. 
Κολινδρού 500,00

02.10.6264.03
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων φωτοτυπικών ,φαξ Δ.Ε. 
Μεθώνης 300,00

02.10.6264.04
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων φωτοτυπικών ,φαξ Δ.Ε. 
Πύδνας 300,00

02.10.6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 500,00

02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού μηχανογραφική υποστήριξη 18.500,00

02.10.6266.01
Μηχανογραφική υποστήριξη στο Λογισμικό του Δήμου(Δημοτολόγια, 
Λογιστική κλπ) 18.500,00

02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 200,00
02.10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 200,00
02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 600,00
02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600,00
02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 600,00
02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.100,00
02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.500,00
02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.500,00
02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.600,00
02.10.6461 Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων 800,00
02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 800,00
02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 109.700,00
02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 39.200,00
02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 200,00
02.10.6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Αιγινίου 5.000,00
02.10.6612.02 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Κολινδρού 5.000,00
02.10.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Μεθώνης 4.000,00
02.10.6612.04 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Πύδνας 4.000,00

02.10.6613.01
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων Δ.Ε. Αιγινίου 4.000,00

02.10.6613.02
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων Δ.Ε. Κολινδρού 4.000,00

02.10.6613.03
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων Δ.Ε. Μεθώνης 3.000,00

02.10.6613.04
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων Δ.Ε. Πύδνας 3.000,00

02.10.6615.01 Εκτυπώσεις εκδόσεςι βιβλιοδετήσεις Δ.Ε. Αιγινίου 3.000,00
02.10.6615.02 Εκτυπώσεις εκδόσεςι βιβλιοδετήσεις Δ.Ε. Κολινδρού 2.000,00
02.10.6615.03 Εκτυπώσεις εκδόσεςι βιβλιοδετήσεις Δ.Ε. Μεθώνης 1.000,00
02.10.6615.04 Εκτυπώσεις εκδόσεςι βιβλιοδετήσεις Δ.Ε. Πύδνας  1.000,00



02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.500,00
02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00
02.10.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 1.000,00
02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00
02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 44.000,00

02.10.6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 
επιβ 4.000,00

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 40.000,00

02.10.665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.500,00

02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.500,00
02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 12.000,00
02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκ. λοιπών εγκαταστ. ηλεκτρολ.υλικό ,κεντ.θερ 12.000,00
02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.500,00
02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων επιβατικού 2.000,00
02.10.6672.01 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων φωτουπικών , φαξ  Δ.Ε. Αιγινίου 500,00
02.10.6672.02 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων φωτουπικών , φαξ  Δ.Ε. Κολινδρού 500,00
02.10.6672.03 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων φωτουπικών , φαξ  Δ.Ε. Μεθώνης 500,00
02.10.6672.04 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων φωτουπικών , φαξ  Δ.Ε. Πύδνας 500,00
02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00
02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-αλατι 1.000,00
02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.000,00
02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 23.580,00
02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 23.580,00
02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 23.580,00
02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00
02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 10.000,00
02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 8.000,00

02.10.7135.01

Προμήθεια ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος καταγραφής και 
παρακολούθησης ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και αιτημάτων 
πολιτών 5.580,00

02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 24.934,46
02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 22.886,14
02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 22.886,14
02.10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.000,00
02.10.8115 Διάφορα έξοδα 13.200,00
02.10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κλπ 1.686,14
02.10.83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 2.048,32
02.10.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2.048,32
02.10.8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κλπ 2.048,32
02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 183.300,00
02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 175.550,00
02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 134.550,00
02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 113.200,00

02.15.6011
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 113.200,00

02.15.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 21.350,00

02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 21.350,00
02.15.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 14.150,00
02.15.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 3.400,00
02.15.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 3.800,00
02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00
02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.000,00
02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.000,00



02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 38.000,00

02.15.647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38.000,00

02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων πολ. εκδηλώσεις 27.000,00
02.15.6473.03 Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου 11.000,00
02.15.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00
02.15.674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00
02.15.6741 Προνοιακά Επιδόματα 0,00
02.15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 0,00

02.15.6741.02
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία , 
αιμορροφυλλία , AIDS . 0,00

02.15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00

02.15.6741.05
Επίδομα κίνησης σε παραποληγικούς / τετραπληγικούς / 
ακρωτηριασμένους 0,00

02.15.6741.07 Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών , τετραπληγικών 0,00
02.15.6741.09 Επίδομα τυφλότητας 0,00
02.15.6741.10 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 0,00
02.15.6741.13 Επίδομα ομογενών - προσφύγων . 0,00
02.15.6741.15 Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικέ ενισχύσεις 0,00
02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00
02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 0,00
02.15.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.750,00
02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 7.750,00
02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 7.750,00
02.15.8115 Διάφορα έξοδα 7.750,00
02.15.83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00
02.15.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00
02.15.8315 Διάφορα έξοδα 0,00
02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.220.100,00
02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.173.100,00
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 446.100,00
02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 200.000,00

02.20.6011
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 200.000,00

02.20.604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 170.000,00

02.20.6041
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 170.000,00

02.20.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 70.100,00

02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 40.100,00
02.20.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 25.000,00
02.20.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 6.800,00
02.20.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 1.300,00
02.20.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου  μονίμων υπαλλήλων 7.000,00
02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 30.000,00
02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000,00
02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00
02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 3.000,00
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 529.000,00
02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 405.000,00



02.20.6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και 
κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 405.000,00

02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.000,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  απορριμματοφόρα , σάρωθρα 4.000,00
02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00
02.20.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μον. εγκατ. ΦΟΠ ( επεκτάσεις , συντηρ) 5.000,00
02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων απορρ.σαρωθρα 15.000,00
02.20.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 100.000,00

02.20.6277
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων . 100.000,00

02.20.6277.01
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημισίων συμβάσεων 100.000,00

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00
02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00
02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας σάρωθρα 4.000,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00
02.20.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00
02.20.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 193.000,00
02.20.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00

02.20.6635
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας σακούλες 
απορρ.κλπ 5.000,00

02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 80.000,00
02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 80.000,00
02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 68.000,00
02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 68.000,00
02.20.6662.01 Προμήθεια ηλεκτορλογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αιγινίου  23.000,00
02.20.6662.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Κολινδρού 15.000,00
02.20.6662.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μεθώνης 15.000,00
02.20.6662.04 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πύδνας 15.000,00
02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 40.000,00
02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , απορριμματοφόρο 30.000,00
02.20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων σάρωθρα 10.000,00
02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00
02.20.7135.01 Προμήθεια κάδων απορριμάτων 0,00
02.20.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 47.000,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 47.000,00
02.20.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 47.000,00
02.20.8115 Διάφορα έξοδα 47.000,00
02.20.83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00
02.20.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00
02.20.8315 Διάφορα έξοδα 0,00
02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.057.534,05
02.25.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 867.057,16
02.25.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 226.150,00
02.25.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 45.000,00

02.25.6011
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45.000,00

02.25.602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 63.000,00

02.25.6021
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 63.000,00



02.25.604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 70.000,00

02.25.6041
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 70.000,00

02.25.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 45.150,00

02.25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 11.150,00
02.25.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 6.400,00
02.25.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 1.750,00
02.25.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 1.300,00
02.25.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων . 1.700,00
02.25.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 18.000,00
02.25.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 16.000,00
02.25.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00
02.25.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00
02.25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 1.000,00
02.25.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 18.974,00
02.25.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10.974,00
02.25.6115 Αμοιβές Λογιστών 10.974,00

02.25.6115.01
Αμοιβή εκκαθαριστών για λύση και εκκαθάριση του Συνδέσμου 
Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας 10.974,00

02.25.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00
02.25.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων μικροβιολογικός έλεγχος 8.000,00
02.25.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 462.633,16
02.25.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 400.000,00

02.25.6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και 
κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 400.000,00

02.25.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 440,00
02.25.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 440,00
02.25.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.000,00
02.25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00
02.25.6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00
02.25.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 56.193,16

02.25.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) , φρεάτια 17.712,76

02.25.6262.02 Συντήρηση φρεατίων 17.712,76
02.25.6262.03 Εργασίες τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων αποχέτευσης 14.880,00

02.25.6262.04
Εργασίες σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Μακρυγιάλου με την Ε.Λ.Λ. 
Κορινού 10.000,00

02.25.6262.05
Παροχή υπηρεσίας τελικής διάθεσης ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών 
Αιγινίου και Κολινδρού 4.600,40

02.25.6263 Επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00
02.25.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00
02.25.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0,00
02.25.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00
02.25.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 300,00
02.25.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 300,00
02.25.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300,00
02.25.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 159.000,00
02.25.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.000,00
02.25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 4.000,00
02.25.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 50.000,00
02.25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 50.000,00
02.25.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00



02.25.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 96.000,00
02.25.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 72.000,00

02.25.6662.01
Προμήθεια ειδικών τεμαχίων και υλικών  ύδρευσης- άρδευσης για τη 
Δ.Ε. Αιγινίου  . 24.000,00

02.25.6662.02
Προμήθεια ειδικών τεμαχίων και υλικών  ύδρευσης- άρδευσης για τη 
Δ.Ε. Κολινδρού  . 24.000,00

02.25.6662.03
Προμήθεια ειδικών τεμαχίων και υλικών  ύδρευσης- άρδευσης για τη 
Δ.Ε. Μεθώνης  . 24.000,00

02.25.6662.04
Προμήθεια ειδικών τεμαχίων και υλικών  ύδρευσης- άρδευσης για τη 
Δ.Ε. Πύδνας . 24.000,00

02.25.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.000,00
02.25.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.000,00
02.25.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00
02.25.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00
02.25.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00
02.25.6721 Εισοφρά υπέρ  Συνδέσμου ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας 0,00
02.25.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 109.455,14
02.25.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 99.200,00
02.25.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 99.200,00
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός 24.800,00

02.25.7135.01
Προμήθεια συστημάτων τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και λοιπού 
εξοπλισμού αντλιοστασίων 24.800,00

02.25.7135.02

Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 
επεξεργασίας νερού ( φίλτρου ) στη θέση Γιαννίτσι Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού 0,00

02.25.7135.07 Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων του Δήμου 74.400,00
02.25.73 ΕΡΓΑ 10.255,14
02.25.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 5.322,80
02.25.7312.05 Αποχέτευση Μεθώνης και Αγαθούπολης 5.322,80

02.25.732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00

02.25.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 0,00
02.25.7321.01 Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Σφενδάμης 0,00

02.25.7321.02
Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Π. Ελευθεροχωρίου 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού 0,00

02.25.7321.03
Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ. Κολινδρού του 
Δήμου Πυδνας Κολινδρού 0,00

02.25.7321.04
Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιβαδίου 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού 0,00

02.25.7321.05
Αναβάθμιση - αντικατατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης Τ.Κ. Αλωνίων 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού 0,00

02.25.733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 4.932,34

02.25.7336.02 Διευθέτηση όμβριων υδάτων εντός του οικισμού Αιγινίου 4.932,34
02.25.7336.09 Κατασκευή  αρδευτικής διώρυγας - αγωγού στη Δ.Κ. Αιγινίου  0,00

02.25.74
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00

02.25.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00
02.25.7413 Λοιπές μελέτες 0,00

02.25.7413.07
ΜΠΕ επέκτασης εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών Αιγινίου και 
Κολινδρού 0,00

02.25.7413.08
Υδρογεωλογική μελέτη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων σε οικισμούς του 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού 0,00

02.25.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 81.021,75
02.25.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 60.000,00



02.25.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 60.000,00
02.25.8115 Διάφορα έξοδα 40.000,00
02.25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κλπ 20.000,00
02.25.83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 21.021,75
02.25.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 21.021,75
02.25.8315 Διάφορα έξοδα 21.021,75

02.25.85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00

02.25.851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00

02.25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00
02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 942.086,26
02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 557.806,96
02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 244.050,00
02.30.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 170.000,00

02.30.6011
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 170.000,00

02.30.602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 27.000,00

02.30.6021
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27.000,00

02.30.604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 0,00

02.30.6041
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

02.30.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 43.050,00

02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 36.050,00
02.30.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 10.000,00
02.30.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 2.750,00
02.30.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 1.700,00
02.30.6051.04 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 19.000,00
02.30.6051.05 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης δημοσίου μόνιμων υπαλλήλων . 2.600,00
02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00
02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 0,00
02.30.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.000,00
02.30.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00
02.30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 2.500,00
02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 160.956,16
02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8.000,00
02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00
02.30.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 3.000,00
02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 152.956,16

02.30.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 132.956,16

02.30.6262.07 Εργασίες με μηχανήματα στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού 74.400,00
02.30.6262.08 Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Δήμου Πύδνας Κολινδρού 25.000,00
02.30.6262.09 Εργασίες ασφαλτόστρωσης Κ.Χ. Ν. Αγαθούπολης και Κίτρους 18.654,56
02.30.6262.10 Εργασίες διάνοιξης οδού Δ.Κ. Αιγινίου 12.000,00
02.30.6262.11 Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο Δ.Κ. Αιγινίου 2.901,60

02.30.6262.12
Εργασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 
Δ.Ε. Αιγινίου ( Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ) 0,00

02.30.6262.13
Εργασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 
Δ.Ε. Κολινδρού ( Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ) 0,00

02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00



02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00
02.30.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 0,00
02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5.000,00
02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00
02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00
02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00
02.30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 147.800,80
02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 70.000,00
02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 70.000,00
02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 25.000,00
02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25.000,00
02.30.6662.01 Προμήθεια αμμοχάλικων Δ.Ε.Αιγινίου 5.000,00
02.30.6662.02 Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Αιγινίου & Κολινδρού 4.000,00
02.30.6662.04 Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Μεθώνης & Πύδνας 4.000,00
02.30.6662.05 Προμήθεια αμμοχάλικων Δ.Ε. Κολινδρού 4.000,00
02.30.6662.06 Προμήθεια αμμοχάλικων Δ.Ε. Μεθώνης 4.000,00
02.30.6662.07 Προμήθεια αμμοχάλικων Δ.Ε. Πύδνας 4.000,00
02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 37.000,00
02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων φορτηγά 20.000,00
02.30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων φορτωτής , πολλαπλών κλπ 17.000,00
02.30.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15.800,80
02.30.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης-αλατι 15.800,80
02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 50.863,26
02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 23.000,00
02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 23.000,00
02.30.7135 Λοιπός εξοπλισμός 23.000,00
02.30.7135.01 Προμήθεια σειρήνων 0,00
02.30.7135.02 Προμήθεια πινακίδων, σήματων ΚΟΚ κλπ 3.000,00
02.30.7135.03 Προμήθεια ελαστικών 20.000,00
02.30.73 ΕΡΓΑ 27.863,26

02.30.732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00

02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00
02.30.7322.01 Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ. Παλαιόστανης 0,00
02.30.7322.03 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μακρυγιάλου 0,00
02.30.7322.04 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Πύδνας 0,00

02.30.733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 27.863,26

02.30.7331.01
Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ( Α' Φάση ) 0,00

02.30.7331.02
Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ( B' Φάση ) 0,00

02.30.7333.01 Μικρά τεχνικά έργα οικισμού Παλιαμπέλων 0,00
02.30.7333.02 Μικρά τεχνικά έργα Ρυακίων 0,00
02.30.7333.03 Μικρά τεχνικά έργα Καστανέας 5.000,00
02.30.7333.04 Μικρά τεχνικά έργα Δ.Κ. Αιγινίου 7.000,00
02.30.7333.05 Μικρά τεχνικά έργα Δ.Κ. Κολινδρού 0,00
02.30.7333.06 Μικρά τεχνικά έργα Λιβαδίου 0,00
02.30.7333.07 Μικρά τεχνικά έργα Τ.Κ. Μακρυγιάλου 0,00
02.30.7333.08 Μικρά τεχνικά έργα Παλαιόστανης 0,00
02.30.7333.09 Μικρά τεχνικά έργα Μεθώνης 3.903,52
02.30.7333.10 Δράσεις πολιτικής προστασίας 0,00
02.30.7333.11 Μικρά τεχνικά έργα Π. Ελευθεροχωρίου 6.999,74
02.30.7333.13 Μικρά τεχνικά έργα  Τ.Κ. Πύδνας  0,00



02.30.7333.14 Μικρά τεχνικά έργα  Τ.Κ. Σφενδάμης  0,00
02.30.7333.15 Μικρά τεχνικά έργα  Τ.Κ.Αλωνίων 0,00
02.30.7333.16 Μικρά τεχνικά έργα  Τ.Κ. Καταχά 0,00
02.30.7333.17 Επισκευή τεχνικών έργων Τ.Κ. Καταχά 0,00
02.30.7333.21 Μικρά τεχνικά έργα Σφενδάμης ( συνεχιζόμενο ) 0,00
02.30.7333.24 Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κολινδρού Δήμου Πύδνας Κολινδρού 0,00
02.30.7333.25 Επισκευή τεχνικών έργων οικισμού Μεγάλης Γέφυρας 0,00
02.30.7333.26 Αποκατάσταση οδοποιίας Δήμου Πύδνας Κολινδρού . 0,00
02.30.7333.27 Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών Τ.Κ. Παλαιόστανης 4.960,00
02.30.7333.31 Μικρά τεχνικά έργα  Τ.Κ. Λιβαδίου 0,00

02.30.74
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00

02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00

02.30.7412.01

Ακτομηχανική μελέτη στην περιοχή Δ.Δ. Μακρυγιάλου για το έργο 
Μετατόπιση και αντιστήριξη δημοτικού δρόμου στην παραλάι 
Μακρυγιάλου 0,00

02.30.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 333.416,04
02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 314.000,00
02.30.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 314.000,00
02.30.8115 Διάφορα έξοδα 164.000,00
02.30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κλπ 150.000,00
02.30.83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 19.416,04
02.30.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 19.416,04
02.30.8315 Διάφορα έξοδα 19.416,04

02.30.85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00

02.30.851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00

02.30.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00
02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 368.750,00
02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 151.750,00
02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 55.750,00
02.35.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 47.000,00

02.35.6011
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 47.000,00

02.35.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 8.750,00

02.35.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 8.750,00
02.35.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 5.800,00
02.35.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 1.400,00
02.35.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης δημοσίου μόνιμου προσωπικού . 1.550,00
02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00
02.35.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.000,00

02.35.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 10.000,00

02.35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   ( χλοοκοπτικά ) 4.000,00
02.35.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 82.000,00
02.35.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 40.000,00

02.35.6644
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες χλοοκοπτικά 
μηχ 40.000,00

02.35.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 28.000,00
02.35.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 28.000,00
02.35.6662.01 Προμήθεια εξαρτημάτων-εργαλείων κηπουρικής 8.000,00

02.35.6662.02
Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών για χορτοκοπτικά 
μηχανήματα Δ.Ε. Αιγινίου 5.000,00



02.35.6662.03
Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών για χορτοκοπτικά 
μηχανήματα Δ.Ε. Κολινδρού 5.000,00

02.35.6662.04
Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών για χορτοκοπτικά 
μηχανήματα Δ.Ε. Μεθώνης 5.000,00

02.35.6662.05
Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών για χορτοκοπτικά 
μηχανήματα Δ.Ε. Πύδνας 5.000,00

02.35.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000,00
02.35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ( χλοοκοπτικών ) . 4.000,00
02.35.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10.000,00
02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. 5.000,00

02.35.6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , λιπασμάτων και βελτιωτικών 
εδάφους . 5.000,00

02.35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 200.000,00
02.35.73 ΕΡΓΑ 200.000,00

02.35.732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00

02.35.7322.02 Ανάπλαση πάρκου Αλυκών 0,00
02.35.7322.09 Μικρά τεχνικά έργα - εξωραίσμός Τ.Κ. Ν. Αγαθούπολης 0,00

02.35.733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 200.000,00

02.35.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 200.000,00

02.35.7332.02
Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού - συντηρήσεις 
και προμήθεια εξοπλισμού 200.000,00

02.35.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 17.000,00
02.35.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 17.000,00
02.35.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 17.000,00
02.35.8115 Διάφορα έξοδα 0,00
02.35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κλπ 17.000,00
02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00
02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00
02.45.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00
02.45.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00

02.45.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 0,00

02.45.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00
02.45.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0,00
02.45.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00
02.45.6662.01 Προμήθεια άμμου 0,00
02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00
02.45.73 ΕΡΓΑ 0,00
02.45.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 0,00
02.45.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 0,00
02.45.7311.01 Συντήρηση  κοιμητηρίων 0,00

02.60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ ) 29.720,00

02.60.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00
02.60.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000,00

02.60.604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 15.000,00

02.60.6041
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00

02.60.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5.000,00

02.60.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 5.000,00
02.60.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00



02.60.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00
02.60.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00
02.60.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.720,00
02.60.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.720,00
02.60.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.720,00
02.60.7133 Έπιπλα Σκεύη 6.500,00
02.60.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 3.220,00

02.63
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( Έργα και 
δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ ) 0,00

02.63.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00
02.63.73 ΕΡΓΑ 0,00
02.63.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 0,00
02.63.7312.05 Αποχέτευση Μεθώνης και Αγαθούπολης 0,00
02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 624.880,00
02.70.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 338.100,00
02.70.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 155.000,00

02.70.602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 63.000,00

02.70.6021
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 63.000,00

02.70.604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 5.000,00

02.70.6041
Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.000,00

02.70.605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 87.000,00

02.70.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 17.000,00
02.70.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 70.000,00
02.70.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00
02.70.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00
02.70.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 20.000,00
02.70.6162.02 Φύλαξη χώρου Εμποροπανήγυρης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 15.000,00
02.70.6162.03 Ψεκασμός Κ.Χ. για αντιμετώπιση κουνουπιών στη Δ.Κ. Αιγινίου 5.000,00
02.70.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 95.600,00
02.70.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.000,00

02.70.6235
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 5.000,00

02.70.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.500,00
02.70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ( λεωφορείου ) 1.500,00
02.70.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 89.100,00
02.70.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ( Σχολείων ) 24.600,00
02.70.6261.03 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού 24.600,00

02.70.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 62.000,00

02.70.6262.05 Εργασίες διαμόρφωσης κύριας εισόδου της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου 24.800,00
02.70.6262.06 Εργασίες καθαρισμού ακτών Δήμου Πύδνας Κολινδρού 12.400,00
02.70.6262.07 Εργασίες συντήρησης Κ.Χ. Δ.Κ. Κολινδρού 24.800,00
02.70.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( Λεωφορείων ) 2.500,00
02.70.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00
02.70.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00
02.70.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων ( λεωφορείου ) 2.000,00
02.70.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00
02.70.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00
02.70.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00
02.70.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 64.500,00



02.70.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00
02.70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαν για  μεταφορικά μέσα ( λεωφορείο ) 10.000,00
02.70.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 46.500,00
02.70.6662 Υλικά συντήρ. και επισκ. λοιπών 26.500,00
02.70.6662.01 Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Αιγινίου 14.000,00
02.70.6662.02 Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού 12.500,00
02.70.6662.03 Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης 10.000,00
02.70.6662.04 Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Πύδνας 10.000,00
02.70.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.000,00
02.70.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.000,00
02.70.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 34.780,00
02.70.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 11.780,00
02.70.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 11.780,00
02.70.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 11.780,00
02.70.7131.01 Προμήθεια πατητηριού 11.780,00

02.70.74
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 23.000,00

02.70.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 23.000,00
02.70.7413 Λοιπές μελέτες 16.000,00

02.70.7413.01
Υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης του ενεργειακού αποτυπώματος 
του Δήμου Πύδνας Κολινδρού 7.000,00

02.70.7413.04
Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακού 
υπόβαθρου στη Δ.Ε. Πύδνας 6.000,00

02.70.7413.05
Καταχώρηση κυρωθείσας πράξης εφαρμογής επέκτασης οικισμού 
Μεθώνης στο Κτηματολόγιο 0,00

02.70.7413.06
Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας , μετατροπών και αναβάθμισης 
κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου . 0,00

02.70.7413.07
Πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Μακρυγιάλου και εφαρμογή 
ρυμοτομίας 0,00

02.70.7413.08
Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση και χρηματοδότηση πράξεων 
του Δήμου Πύδνας Κολινδρού 10.000,00

02.70.7413.09

Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης πρότασης χρηματοδότησης για τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2014-
2020 0,00

02.70.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 252.000,00
02.70.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 252.000,00
02.70.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 252.000,00
02.70.8115 Διάφορα έξοδα 52.000,00
02.70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κλπ 200.000,00

02.70.85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00

02.70.851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00

02.70.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00
02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00

02.90.91

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00

02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
02.90.9111 Αποθεματικό 0,00



Αιγίνιο 04-09-2017
                   
             Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη

1. Πορφυρίδης Χριστόφορος
    Λαγδάρης  Β. Ευάγγελος 
Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού           2.  Κακάνης Κωνσταντίνος

3. Ασλανίδου Αργυρούλα  

                                                                4. Τουλούπας Νικόλαος  

                                                                 5. Καζάς Παναγιώτης 

                                                                 6. Βασιλειάδου Ξανθίππη 
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