
 1 

                                                                 Βαζκόο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 

 
ΘΔΚΑ: «Τήθηζε Ξξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ-Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 
2020, βάζεη ηεο αξηζ. 222/2019 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο». 
 
 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε εηδηθή 
δεκόζηα Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
18.12.2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
35692/13-12-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 23/2019) ηνπ Ξξνέδξνπ 
απηνύ θ. Ιύζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα 
Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη. 

 

 

 

 
 

             Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο: Θαλνληθό 
                                                                                            
Σξόλνο δηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 

 
 
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΠΡΖΛ «ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ 
ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ» ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ 
ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 
ΓΖΚΝΠ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

 
 

   
Αξ. Απόθαζεο: 289/2019 
 
Αξ. Ξξσηνθόιινπ:  36406/19-12-2019 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
Ρκήκα πνζηήξημεο  
Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  

 
Γξαθείν Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
 
Ραρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Ξιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Ρει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
 kgeorgamli@gmail.com 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 18.12.2019 
εηδηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 22/2019 ηνπ Γ.Π. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:kgeorgamli@gmail.com
ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι
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ΠΛΘΔΠΖ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                             
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  
ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  
 

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ  ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ  

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

 
 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 32 παξόληεο 
θαη 1 απνύζα, σο αθνινύζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ :   ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 

 

          ΞΑΟΝΛΡΔΠ                                                          ΑΞΝΛΡΔΠ ________ 
    

Γεσξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                 Αιεθξαγθή Πνθία  

Ράθαο Ζιίαο  

Γξακκέλνο Πππξίδσλ  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Ξαπαθώζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο  

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ  

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινύζνο  Σξήζηνο  

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Ξαπαινπθά  Δπηπρία  

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Ξαληειήο  

Γξεηδειηάο Σξήζηνο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι
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Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο  

Ρνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο  

Πεξεηάθεο Ληθόιανο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ησάλλεο  

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο  

 
 
Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε πξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Ξαλαγηώηα Αγνξαζηνύ όζν θαη ν Ξξόεδξνο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο. 

 

Απνπζίεο :  

 

Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Π.Αιεθξαγθή απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη 

ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π.. 

 

Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο εηδηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 1ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο εηδηθήο Ππλεδξίαζεο θαη 
κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 36059/17-12-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππ΄αξ. 222/2019 δηαβηβαζζείζα Απόθαζε απηήο 
αλέθεξε πξνο ην Πώκα ηα αθόινπζα::  
 
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, 

ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι
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                  ΘΔΚΑ : ΓΗΑΒΗΒΑΠΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 
 

Παο δηαβηβάδνπκε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1α ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19 θαη 
ηνπ αξηζ. πξση. 2341/6-12-2019 ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ 
Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ. ηελ αξηζ. 222/2019 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, ιεθζείζα θαηά ηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηεο 16εο/12/2019 πνπ αθνξά 
«Ππκκόξθσζε ζύκθσλα κε ηε γλώκε  ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ επί ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ - εμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, δηακόξθσζε  ηνπ 
ζρεδίνπ απηνύ κε βάζε ηελ αξηζ. 257/19 απόθαζε Γ.Π. θαη ππνβνιή ηνπ πξνο 
ςήθηζε ζην Γεκ. Ππκβνύιην» θαη παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο πεξαηηέξσ 
ελέξγεηεο. 
 

 
 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 42/2019 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 222/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                            Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Ππκκόξθσζε ζύκθσλα κε ηε γλώκε  ηνπ 
Ξαξαηεξεηεξίνπ επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
εζόδσλ - εμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 
2020, δηακόξθσζε  ηνπ ζρεδίνπ απηνύ κε 
βάζε ηελ αξηζ. 257/19 απόθαζε Γ.Π.-
ηξνπνπνίεζε θσδηθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ 
θαη ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Γεκ. 
Ππκβνύιην». 

 
 
 
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 35492/42/12-12-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε 
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε 
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 

ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι
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1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 
Ξαπαθώζηα Αλζή 4) Γξεηδειηάο Ξαληειήο 5) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο  
θαη 6)  Πεξεηάθεο Ληθόιανο κέιε. 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 
1) Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 2) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ θαη 3)  Βαζηιόπνπινο 

Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο 
ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηεο Ν.Δ. Αληί ησλ δύν πξώησλ παξέζηεζαλ, 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ηα  
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα 
Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα Ξνιηηώλ Ξνιηηεία» θ.θ. Θνπηζάθεο Κηραήι θαη 
Γξακκέλνο Πππξίδσλ αληηζηνίρσο. 

 
 

Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 35623/12-12-2019 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο 
Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ/Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ 
πνζέζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΚΑ: 1.Ππκκόξθσζε ζύκθσλα κε ηε γλώκε  ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ επί 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ εζόδσλ - εμόδσλ 2020 θαη ππνβνιή πξνο 

ςήθηζή ηνπ ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην. 

2. Γηακόξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  κε βάζε ηελ 

ππ΄αξηζκ.257/19 απόθαζε ΓΠ θαη ηξνπνπνίεζε θσδηθώλ εζόδσλ θαη 

εμόδσλ. 

 

Θύξηε Ξξόεδξε, 

 

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1,2 θαη 3 ηνπ Λ.4111/2013 (Α΄18)  όπσο 

ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, κε ηα άξζξα 76 & 77 ηνπ Λ. 4172/2013 (ΦΔΘ 

167/2013),64 ηνπ Λ. 4270/14 (Α΄143)ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ N. 3463/2006 

(Γεκνηηθόο & Θνηλνηηθόο Θώδηθαο) «πεξί θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ», όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα, ησλ πεξηπηώζεσλ δ θαη ε ηνπ 

άξζξνπ 63, θαζώο θαη ησλ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, 1-3 ηνπ άξζξνπ 86, 1-9 ηνπ 

άξζξνπ 266 θαη 1-2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Λ. 3852/2010 (πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο), ηα 

νξηδόκελα ζηελ ΘΑ ησλ ΞΔΠ θαη Νηθνλ. κε αξηζ. 7028/3-2-2004 (πεξί θαζνξηζκνύ 

ηνπ ηύπνπ ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ δήκσλ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

αξηζ.55905/29.07.2019 (Β’ 3054) ΘΑ (Ξαξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνϋπ/ζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020) θαη ζε εθαξκνγή απηώλ ζπληάμακε 

ην ζρέδην ηνπ Γεκνηηθνύ Ξξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ θαη Δμόδσλ, νηθνλ. Έηνπο 2020.  

Θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ απηνύ θξνληίζακε ώζηε λα πεξηιεθζνύλ ζην ζθέινο 
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ησλ εζόδσλ, πνζά ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία (Λόκνη 

1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 θαη 2130/93) πνπ δηέπεη ηνπο ΝΡΑ, θαζώο θαη 

όιεο νη ηζρύνπζεο θαη εγθεθξηκέλεο κέρξη ζήκεξα απνθάζεηο πεξί επηβνιήο ησλ 

δηαθόξσλ ηειώλ θαη ζην ζθέινο ησλ Δμόδσλ λα θαηαγξαθνύλ νη δαπάλεο εθείλεο πνπ 

έρνπλ ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα γηα ην Γήκν (ππνρξεσηηθέο δαπάλεο), εθείλεο πνπ 

απνζθνπνύλ ζηελ εθηέιεζε βαζηθώλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή καο θαη ηέινο νη πηζηώζεηο 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα άιιεο δαπάλεο. Ρα έμνδα ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ εζόδσλ 

ώζηε λα πεηύρνπκε ηνλ ηζνζθειηζκό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2020, ρσξίο 

θαλέλα έιιεηκκα. 

Αθνύ ζπγθεληξώζακε ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, ζέζακε ππόςε 

ζρέδην ηνπ ζπληαρζέληα πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ 

Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδόλαο νηθ. έηνπο 2020 ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ, ζέηνληαο ππ΄όςηλ ηνπο 

ηνύο θαλόλεο θαη ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζπληάζζεηαη ν 

Ξ/θαζώο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη απηά ηνπ 

πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο (2019) θαη ζηα θαηά πξνζέγγηζε ππνινγηδόκελα λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ έζνδα ηνπ επόκελνπ νηθ. έηνπο. Ρν ελ ιόγσ ζρέδην ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020 ηέζεθε ππόςε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηηο 

22-11-2019εμεδόζε ε ππ’ αξηζκ. 2/2019 απόθαζε απηήο θαη εγθξίζεθε από ηελ 

Νηθνλνκηθή ζαο Δπηηξνπή ζηηο 25 Λνεκβξίνπ 2019 κε ηελ αξηζ. 198/19 απόθαζή 

ζαο θαη παξνπζηάδεη ηαθηηθά έζνδα (0)10.733.688,65€, έθηαθηα έζνδα (1) 

8.977.593,08€, έζνδα πξνεγνύκελεο ρξήζεο (2) 1.132.080,35€, έζνδα παξειζόλησλ 

εηώλ θαη από δάλεηα (3)6.601.698,85€, έζνδα από εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ-επηζηξνθέο ελ γέλεη ρξεκάησλ (4)4.370.688,34€ θαη εθηηκώκελν Σξεκαηηθό 

ππόινηπν Ρακείνπ ζηηο 31/12/2018 (5)4.753.003,07(Ξξόβιεςε Σξεκαηηθνύ 

πνινίπνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο έγγξαθν ΞΔΠ 32369/15-9-2015)(Πύλνιν 

εζόδσλ  36.568.752,34€ ).  

Ρα έμνδα αληίζηνηρα έρνπλ σο εμήο: Πύλνιν εμόδσλ 36.568.752,34 € θαη 

απνζεκαηηθό θεθάιαην 8.979,61€ (Πύλνιν εμόδσλ36.568.752,34€). 

 

Πύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ ηνπ λ.4172/2013 (Α’ 

167) ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεξηκλά γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έσο ηελ 20ή Πεπηεκβξίνπ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ηεξείηαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, πξνθεηκέλνπ ην Ξαξαηεξεηήξην 

Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ν.Ρ.Α. (εθεμήο Ξαξαηεξεηήξην) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ. 4111/2013, λα παξάζρεη ηε γλώκε ηνπ επ’ απηνύ, κε βάζε θξηηήξηα πνπ 
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θαζνξίδνληαη κε απόθαζή ηνπ, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ξεαιηζηηθώλ θαη 

ηζνζθειηζκέλσλ πξνϋπνινγηζκώλ. Κε ηε γλώκε ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, 

πξνζδηνξίδνληαη νη δήκνη πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη κε ξεαιηζηηθά ζρέδηα 

πξνϋπνινγηζκώλ, έρνπλ παξαβεί ηηο νδεγίεο θαηάξηηζεο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 55905/29.07.2019 (Β’ 3054) ΘΑ (Ξαξνρή νδεγηώλ 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπ/ζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020) θαη δελ 

έρνπλ ελζσκαηώζεη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. Πηε γλώκε 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πνζά πνπ ε νηθνλνκηθή επηηξνπή έθαζηνπ δήκνπ είλαη 

αλαγθαίν λα εγγξάςεη ζε επηκέξνπο θσδηθνύο ή νκάδεο θσδηθώλ αξηζκώλ ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ώζηε απηόο λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθόο. Ρν πνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ κε ηελ ππ’αξ. 76/19 εγθύθιην παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ αλάινγε 

δηακόξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη από ηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ην 

αξγόηεξν έσο ην ηέινο Νθησβξίνπ θαη ππνρξεσηηθά ζπλνδεύεηαη από ηε γλώκε 

ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, ηηο νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, θαζώο θαη από 

αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη ηπρόλ πξνζαξκνγέο πνπ επήιζαλ 

ζην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.  

    Κε ην αξηζ. πξση. 34543/9-12-2019(αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 2341/6-

12-2019) ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ 

δηαηππώζεθε ε γλώκε ηνπ επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο 

νηθνλ. έηνπο 2020. Ζ γλώκε ζπληάρζεθε  κε γλώκνλα θξηηήξηα πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο 

νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 55905/29.07.2019 (Β’ 3054) ΘΑ 

(Ξαξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπ/ζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020), θαζόζνλ ζεσξήζεθε όηη νη νδεγίεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάξηηζε 

ξεαιηζηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Από ηελ γλώκε πξνέθπςε όηη ζην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 ηνπ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ, πνπ ελζσκαηώζεθε ζηελ 

ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ ζηηο 

29/11/2019, ν δήκνο δελ έρεη ηεξήζεη ηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ κε ηελ ππ’αξηζκ. 

55905/29.07.2019  ΘΑ θαη κε ηηο απαληήζεηο ηνπ πεδίνπ «Ππρλέο Δξσηήζεηο: 

Ξξνϋπνινγηζκνί Ρ.Α.-2019», νη νπνίεο ηαπηόρξνλα απνηέιεζαλ θξηηήξηα ηεο 

δηελεξγνύκελεο αμηνιόγεζεο θαη είλαη απνιύησο αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ησλ 

εγγξαθώλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα 

ζηνηρεία ώζηε θαηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεζεί από ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε λα απνθεπρζεί ε αλαπνκπή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 
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νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαη ε επηθύξσζή ηνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019, 

ελώ ν πξνϋπνινγηζκόο είλαη ηζνζθειηζκέλνο . 

Ρα θξηηήξηα πνπ εθαξκόδνληαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ώζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν απηόο είλαη ξεαιηζηηθόο ηαπηίδνληαη 

κε ηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ ζηελ αλσηέξσ Θ..Α θαη αλαθέξνληαη ζηε γλώκε, 

αλαθνξηθά κε  ηα αλώηαηα πνζά πνπ δύλαηαη λα εγγξαθνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο εζόδσλ. Δπηπιένλ αμηνινγείηαη θαηά πόζν ν πξνϋπνινγηζκόο πνπ 

θαηαξηίζηεθε είλαη ηζνζθειηζκέλνο κε γλώκνλα ην επίπεδν ηνπ ζπλόινπ ησλ εμόδσλ 

(κεηά ηνπ απνζεκαηηθνύ) έλαληη ηνπ ζπλόινπ ησλ εζόδσλ (κεηά ηνπ ρξεκαηηθνύ 

ππνινίπνπ). 

Ρν ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ αμηνινγείηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

ελζσκαηώλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ από ην δήκν θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε γλώκε 

ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ παξέρεηαη άπαμ θαη ηπρόλ δηνξζώζεηο ή ζπκπιεξώζεηο 

ζηνηρείσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

λ.4172/2013, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πάληα όηη ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ΘΑ. 

 

Ρα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία αμηνινγείηαη ην ζρέδην ηνπ π/π είλαη ηα αθόινπζα:  

 

     1. Ν π/π ηνπ δήκνπ είλαη ηζνζθειηζκέλνο, όηαλ ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ (νκάδεο 

0,1,2,3,4 θαη 5) είλαη ίζν κε ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ (νκάδεο 6,7,8 θαη 9).  Όηαλ ην 

ζύλνιν ησλ εζόδσλ είλαη κεγαιύηεξν από ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ν π/π είλαη 

πιενλαζκαηηθόο θαη όηαλ ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ππεξβαίλεη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ 

ν π/π είλαη ειιεηκκαηηθόο. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ δηαθνξέο δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα 100€ ηόηε ν π/π ζεσξείηαη ηζνζθειηζκέλνο(ιόγσ δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ ζπλόισλ από απηόκαηεο ζηξνγγπινπνηήζεηο ησλ επηκέξνπο πνζώλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ). 

2. Ζ πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηα έζνδα από ηνπο 

Θεληξηθνύο Απηνηειείο Ξόξνπο γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ πξέπεη λα είλαη ίζε 

κε ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηεο πξώηεο ηαθηηθήο κεληαίαο θαηαλνκήο 

ηνπ έηνπο 2019 πνπ απνδόζεθε ζην Γήκν (απόθαζε κε Α.Γ.Α.: ΥΘΝΒ465ΣΘ7-Λ3Σ), 

επί δώδεθα. 

3. Νη πηζηώζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ηνπ ζρνιηθνύ 

ηξνρνλόκνπ, ππνινγίδνληαη ζην ύςνο ηνπ πνζνύ πνπ πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηεο 
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δεύηεξεο ηαθηηθήο θαηαλνκήο πνπ απνδόζεθε ζηνλ Γήκν θαηά ην ηξέρνλ έηνο 

(Α.Γ.Α.: 7ΛΡΜ465ΣΘ7-ΦΘΖ), επί ηέζζεξα. 

4. Ξίζησζε πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ πνπ 

αθνξνύλ ζε κηζζώκαηα αθηλήησλ ππνινγίδεηαη ζην ύςνο ηνπ πνζνύ πνπ απνδόζεθε 

ζην Γήκν γηα ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ δαπαλώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ 

- Απξηιίνπ 2019 επί ηξία(απνθάζεηο θαηαλνκήο κε Α.Γ.Α.: ΥΦ2Ι465ΣΘ7-9Ν2 

θαηΤΓΙΤ465ΣΘ7-536). 

5. Πηνλ ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό, ην ζπλνιηθό πνζό γηα θάιπςε δαπαλώλ 

εθηέιεζεο έξγσλ θαη επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην 

πνζό πνπ πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηεο πξώηεο ηαθηηθήο θαηαλνκήο ηνπ έηνπο 

2019 (απόθαζε θαηαλνκήο κε Α.Γ.Α.: ΥΒ5Α465ΣΘ7-ΡΤΡ) πνπ απνδόζεθε ζην Γήκν, 

επί ηέζζεξα. 

6. Νη πηζηώζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ 

επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ ππνινγίδνληαη ζην ύςνο ησλ πνζώλ 

πνπ απνδόζεθαλ θαηά ην έηνο 2019 (απόθαζε θαηαλνκήο κε Α.Γ.Α.: 7ΛΣ4465ΣΘ7-

2ΒΔ). 

7. Νη πηζηώζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ ππξνπξνζηαζία, ππνινγίδνληαη ζην ύςνο ησλ πνζώλ πνπ απνδόζεθαλ 

θαηά ην έηνο 2019 (απόθαζε θαηαλνκήο κε Α.Γ.Α.: 6ΓΕΝ465ΣΘ7-368). Ν Γήκνο 

κπνξεί λα επηκεξίζεη ην παξαπάλσ πνζό θαη λα εγγξάςεη ζηνπο ζρεηηθνύο ΘΑΔ ην 

κέξνο απηνύ πνπ εθηηκά όηη ζα δαπαλήζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ππξνπξνζηαζία, θαζώο θαη απηνύ πνπ εθηηκά όηη ζα 

δαπαλήζεη γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ. 

8. πνινγίδεηαη ε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη γηα ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ηεο ΝΚΑΓΑΠ Η. 

από ηελ εθηέιεζε ηνπ Ξ/ ηεο πεξηόδνπ από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 2019 θαη κέρξη 

ην θιείζηκν ηνπ κελόο πνπ πξνεγείηαη από ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ξ/ 

2019 θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ έηνπο 2018. Νκνίσο ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά 

θαη γηα ηελ ΝΚΑΓΑ II. 

9. Γελ έρεη εγγξαθεί πνζό ζηνλ ΘΑΔ 1215 «Δπηρνξεγήζεηο γηα εμόθιεζε 

ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ». 

 11. Ρν άζξνηζκα ησλ πνζώλ πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο ΘΑΔ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

θαησηέξσ αλαθεξόκελε ΝΚΑΓΑ ΔΠΝΓΥΛ Η. θαζώο θαη ε δηαθνξά ησλ πνζώλ πνπ 

εγγξάθνληαη ζηελ ΝΚΑΓΑ ΔΠΝΓΥΛ ΗΗ. (ΘΑΔ 32) θαη ζηελ νκάδα δαπαλώλ 85 

«Ξξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Ξ.Ν.Δ. 

εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο» (ΘΑΔ 32 κείνλ ΘΑΔ 85) δελ ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα 

ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι
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πνζά πνπ δύλαηαη λα εγγξαθνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2018 ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα  ζην άξζξν 3, παξ. Β.1 θαη Β.2 ηεο πξναλαθεξζείζαο  ζρεηηθήο ΘΑ. 

 

ΝΚΑΓΑ ΔΠΝΓΥΛ Η.: ΑΘΟΝΗΠΚΑ ΡΥΛ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 

ΝΚΑΓΑ ΔΠΝΓΥΛ ΗΗ. : KAE32 «Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα έζνδα θαηά 

ηα παξειζόληα έηε ζε ζπλδπαζκό κε εγγξαθή ζηνλ ΘΑΔ 85 ««Ξξνβιέςεηο κε 

είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Ξ.Ν.Δ. εληόο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο» (ΘΑΔ 32 κείνλ ΘΑΔ 85)» 

Ξέξαλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2019, γηα ην παξόλ θξηηήξην ν δήκνο έιαβε ππόςε 

ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ έηνπο 2018 πνπ πξνθύπηεη από ην πεδίν ηεο βάζεο ππό ηνλ ηίηιν «Πηνηρεία» θαη 

είλαη ε εμήο: Πρ.Ξξνϋπ. 2020, 7κελν 2019. 

 

Ρα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ελζσκαηώζεθε 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηα αλώηαηα πνζά πνπ δύλαηαη λα εγγξαθνύλ ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ θξηηήξηα, ηελ ηεθκαξηή γλώκε ηνπ παξαηεξεηεξίνπ έρνπλ σο αθνινύζσο: 

 

Α. Θξηηήξην 1 - Ηζνζθέιηζε Ξξνϋπνινγηζκνύ. 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ : 
ΗΠΝΠΘΔΙΗΠΖ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

(Έζνδα κείνλ Έμνδα) (€) 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ 
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

0 ΗΠΝΠΘΔΙΗΠΚΔΛΝΠ Ξ/ 

 
 
 
Β. Θξηηήξηα 2 –15 
 

Α/
Α 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ 
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΘΑ 
55905

/ 
29.07.

19 

ΞΝΠΝ 
ΠΣΔΓΗΝ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓ
ΗΠΚΝ (€) 

ΞΝΠΝ 
ΠΚΦΥΛΑ 
ΚΔ ΝΓΖΓΗΑ 

ΘΑ (€) 

ΑΞΝΡΔΙΔΠ
ΚΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠ
ΖΠ 

ΑΛΑΓΘΑΗΑ 
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖ
ΠΖ ΞΝΠΝ 

ΓΗΑ 
ΠΚΚΝΟΦΥ
ΠΖ ΚΔ ΡΖΛ 

ΘΑ (€) 

2 

ΘΑΔ 0611 «ΘΑΞ γηα ηελ 
θάιπςε γεληθώλ 
αλαγθώλ (άξζξν 25 Λ 
1828/89)» (€) 

Άξζξν 
4 Α1§1 
θαη 
Α1§15α 

3.870.320,00 3.870.320,16 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

3 

ΘΑΔ 0612 «ΘΑΞ γηα ηελ 
θαηαβνιή κηζζσκάησλ 
αθηλήησλ πξνο ζηέγαζε 
δεκνζίσλ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ» 

Άξζξν 
4 Α1§3 
θαη 
Α1§15β 

0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι
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(€) 

4 
ΘΑΔ 0619ε «ΘΑΞ γηα ηελ 
θαηαβνιή κηζζσκάησλ 
θηηξίσλ ησλ ΘΔΞ» 

Άξζξν 
4 Α1§4 
θαη 
Α1§15γ 

0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

5 

ΘΑΔ 0613 «ΘΑΞ εθ ηνπ 
Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 
Φπζηθώλ θαη Λνκηθώλ 
Ξξνζώπσλ ζε δήκνπο 
ηνπ Λ. Γσδεθαλήζνπ» 
(€) 

Άξζξν 
4 
Α1§5` 

0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

6 
0614 - [Ν θσδηθόο 
παξακέλεη θελόο γηα 
κειινληηθή ρξήζε] 

 0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

7 

ΘΑΔ 4311 «ΘΑΞ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ 
ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο 
θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο 
(άξζξν 55 Λ 1946/91)» 
+ ΘΑΔ 0615 «ΘΑΞ γηα 
ηελ θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο ζε 
ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο 
(άξζξν 14 Λ. 
2817/2000) (€) 

Άξζξν 
4 Α1§2 

θαη 
Α1§15α 

354.240,00 354.240,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

8 

ΘΑΔ 0619α «ΘΑΞ ιόγσ 
επηβάξπλζεο από ηε 
ιεηηνπξγία γεηηνληθώλ 
ρώξσλ δηάζεζεο 
απνξξηκκάησλ» (€) 

Άξζξν 
4 Α1§9 

0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

9 

ΘΑΔ 0619β «ΘΑΞ γηα 
ινηπνύο ζθνπνύο» 
(Δζληθό Ίδξπκα 
Λεόηεηαο)  (€) 

Άξζξν 
4 Α1§6 

0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

10 

ΘΑΔ 1214 «Θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ 
Ξπξνπξνζηαζία» + ΘΑΔ 
1313 «Θάιπςε ησλ 
επελδπηηθώλ δαπαλώλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ 
Ξπξνπξνζηαζία» (€) 

Άξζξν 
4 

Α1§10 
θαη 

Α1§15δ 

36.400,00 36.400,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

11 
ΘΑΔ 1311 «ΘΑΞ 
επελδπηηθώλ δαπαλώλ 
ησλ δήκσλ» (€) 

Άξζξν 
4 Α1§7 

θαη 
Α1§15α 

306.840,00 306.840,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 
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12 

ΘΑΔ 1312 «Γαπάλεο 
επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο ζρνιηθώλ 
θηηξίσλ» (άξζξ. 13 Λ. 
2880/2001) (€) 

Άξζξν 
4 Α1§8 

θαη 
Α1§15δ 

97.800,00 97.800,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

13 
ΘΑΔ 0619γ «Γαπάλεο 
ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίσλ 
αθαιάησζεο» (€) 

Άξζξν 
4 

Α1§11 
0,00 0,00 

ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

14 

ΘΑΔ 0619δ «Γαπάλεο γηα 
ηε ζίηηζε καζεηώλ 
κνπζηθώλ θαη 
θαιιηηερληθώλ γπκλαζίσλ 
θαη ιπθείσλ» (€) 

Άξζξν 
4 

Α1§12 
θαη 

Α1§15δ 

0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

15 

ΘΑΔ 1215 
«Δπηρνξεγήζεηο γηα 
εμόθιεζε 
ιεμηπξόζεζκσλ 
νθεηιώλ» (€) 

 0,00 0,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 

ΞΝΠΛΝΙΝ 1  4.665.600,00 4.665.600,16 
 

0,00 

 
 
 
Γ Θξηηήξηα16 θαη 17 - Νκάδεο Δζόδσλ Η. θαη ΗΗ.  
 

Α/Α 
ΘΟΗΡΖΟΗΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΘΑ 
5590

5/ 
29.0
7.19 

ΞΝΠΝ 
ΠΣΔΓΗΝ

 
ΞΟΝΫΞ
ΝΙΝΓΗΠ

ΚΝ 
(€) 

ΞΝΠΝ 
ΠΚΦΥ
ΛΑ ΚΔ 
ΝΓΖΓΗ
Α ΘΑ 

(€) 

ΑΞΝΡΔΙΔΠ
ΚΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠ
ΖΠ 

ΑΛΑΓΘΑΗΑ 
ΡΟΝΞΝΞΝ

ΗΖΠΖ 
ΞΝΠΝ 

ΓΗΑ 
ΠΚΚΝΟΦ

ΥΠΖ ΚΔ 
ΡΖΛ ΘΑ 

(€) 

16 
ΝΚΑΓΑ ΔΠΝΓΥΛ 
Η 

Άξζξν 
4, Β1 

8.047.14
1,00 

8.047.0
23,49 

ΞΑΟΑΒΑΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

-117,51 

17 
ΝΚΑΓΑ 
ΔΠΝΓΥΛ ΗΗ  

 
   

 

ΘΑΔ 32 
«ΔΗΠΞΟΑΘΡΔΑ 
ΞΝΙΝΗΞΑ ΑΞΝ 
ΒΔΒΑΗΥΘΔΛΡΑ 
ΔΠΝΓΑ ΘΑΡΑ ΡΑ 
ΞΑΟΔΙΘΝΛΡΑ 
ΔΡΖ» (€) Άξζξν 

4, Β2 

6.601.69
9,00    

 

ΘΑΔ 8511 
«Ξξνβιέςεηο κε 
είζπξαμεο 
εηζπξαθηέσλ 
ππνινίπσλ» (€) 

6.435.38
5,00    

 
(ΘΑΔ 32 κείνλ 
ΘΑΔ 8511) (€) 

158.864,
00 

166.314
,15 

ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ ΘΑ 

0,00 
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ΞΝΠΛΝΙΝ 2 
 

 
8.206.0
05,00 

8.213.337,64 
 

 
 
 
Γ. Θξηηήξην 18-Έιεγρνο ππνρξεώζεσλ ΞΝΔ 
 

Α
/
Α 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ 
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ

Π 

ΘΑ 
5590

5/ 
29.0
7.19 

ΞΝΠΝ 
ΠΣΔΓΗΝ 

ΞΟΝΫΞΝΙ
ΝΓΗΠΚΝ 

(€) 

ΞΝΠΝ 
ΠΚΦΥΛ

Α ΚΔ 
ΝΓΖΓΗΑ 
ΘΑ (€) 

ΑΞΝΡΔΙΔΠ
ΚΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖ
ΠΖΠ 

ΑΛΑΓΘΑΗ
Α 

ΡΟΝΞΝΞ
ΝΗΖΠΖ 
ΞΝΠΝ 

ΓΗΑ 
ΠΚΚΝΟ
ΦΥΠΖ ΚΔ 
ΡΖΛ ΘΑ 

(€) 

Α) 

ΘΑΔ 81 «ΞΝΔ» 
>= [Δθηηκήζεηο 
2019] Πύλνιν 
πνρξεώζεσλ 
πιελ δαλείσλ  - 
πνρξεώζεηο ζε 
θαζεζηώο 
ξύζκηζεο  
(5ypa4+5ypb4) 

Άξζξ
ν 5 

1.,πα
ξ.Γ 

1.163.179,
00 

1.163.179,
00 

ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ 
ΘΑ 

0,00 

Β)  

Ξνζό 
πνεθηίκεζεο 
πνρξεώζεσλ 
πιελ δαλείσλ 
31.12.2019. 

 411.181,00 
ΡΖΟΖΠΖ 
ΝΓΖΓΗΑΠ 
ΘΑ 

0,00 

 
ΞΝΠΛΝΙΝ 
3  

 
  

0,00 

 
 
 

Ππλεπώο ην Ξαξαηεξεηήξην έρεη ηε γλώκε όηη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

πνπ αμηνιόγεζε : 

 

-Γελ έρεη ηεξήζεη ηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ κε ηελ ππ’αξηζκ. 
55905/29.07.2019 ΘΑ θαη κε ηηο απαληήζεηο ηνπ πεδίνπ «Ππρλέο Δξσηήζεηο: 
Ξξνϋπνινγηζκνί Ρ.Α.-2020», νη νπνίεο ηαπηόρξνλα απνηέιεζαλ θξηηήξηα ηεο 
δηελεξγνύκελεο αμηνιόγεζεο θαη είλαη απνιύησο αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ησλ 
εγγξαθώλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα 
ζηνηρεία ώζηε θαηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεζεί από ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε λα απνθεπρζεί ε αλαπνκπή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαη ε επηθύξσζή ηνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2019. 

-Δίλαη Ηζνζθειηζκέλν. 
 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί ην ζρέδην ηνπ Ξ/ ηνπ 2020, 

όπσο απηόο θαηαξηίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 198/2019απόθαζε ηεο Ν.Δ, σο εμήο: 

ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι
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1. Από ηνλ Θ.Α. Δζόδσλ Νκάδαο Η 06.00.1512.001 αθαηξείηαη ην πνζό ησλ 

117,51 €, ζε ζπκκόξθσζε ηεο γλώκεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ, νπόηε ε ΝΚΑΓΑ 

Η δηακνξθώλεηαη ζε 8.047.023,49€ όπσο δήηεζε ην παξαηεξεηήξην. Ρν πνζό 

απηό κείσζε αληηζηνίρσο ην απνζεκαηηθό. 

2. Γηακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κεηά ηελ 257/19 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε θσδηθώλ εζόδσλ θαη 

εμόδσλ 

1. Από ηνλ Θ.Α. Δζόδσλ 06.00.0311.001 αθαηξέζεθε ην πνζό ησλ 245.753,58 € 

όπσο πξνέθπςε ύζηεξα από ηελ Απόθαζε Γ.Π. 257/19 πεξί «Θαζνξηζκνύ 

ζπληειεζηώλ ηειώλ Θαζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ σο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ 

έηνπο 2020». Αλάινγεο κεηώζεηο έγηλαλ θαη ζην ζθέινο ησλ Δμόδσλ όπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα Απόθαζε κε ζθνπό ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ ζπλόινπ 

ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ, αιιά θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ αληαπνδνηηθώλ 

ηειώλ. Κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νκάδα Η ησλ ίδησλ εζόδσλ 

δηακνξθώλεηαη ζε  7.801.269,88€ 

2. Πηνλ Θ.Α. Δζόδσλ 06.00.4219.002 πξνζηέζεθε ην πνζό ησλ 20.120,16€, 

αθνξά «Δπηζηξνθή ρξεκάησλ από ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε γηα ηε  

ιεηηνπξγία δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο» γηα ην έηνο 2019, ζύκθσλα κε ην από 

9/12/19e-mailπνπ ζηάιζεθε από ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε θαη κε βάζε ηελ 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία. Αθνξά ηελ επηζηξνθή 

πνζνύ από ηνλ ΝΑΔΓ γηα ηε κηζζνδνζία ησλ νδεγώλ έηνπο 2019 πνπ ζα 

εηζπξαρζεί ην 2020. Ρν πνζό απηό αληηζηνηρήζεθε ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ κε 

ηνπο ΘΑ: 

00.6053.001 «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΘΑ ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ» 

θαηά 2.886,93€ 

00.6822.001 «Ξξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ» θαηά 

15.233,23€ (ππάξρνπλ πξάμεηο από ην ΘΔΑΝ γηα ην πξώελ Λνκηθό Ξξόζσπν 

ηνπ Γήκνπ «Φηιαξκνληθή Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο») 

45.6641.001 «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ(πεηξέιαην)» θαηά 2.000,00€ (εθ παξαδξνκήο δόζεθε πνζό 2000,00€ 

ελώ έρεη πξνθεξπρζεί δηαγσληζκόο 4.000,00€) 

 

           Νπόηε  ην ζύλνιν ησλ  εζόδσλ δηακνξθώλεηαη ζε:36.343.001,41€  

Ρν ζύλνιν ησλ εμόδσλ δηακνξθώλεηαη ζε : 36.343.001,41€ 

            Ρν πνζό ηνπ απνζεκαηηθνύ πξνϋπνινγίδεηαη ζε : 8.762,10 € 

ΑΔΑ: 6Θ2246ΜΩ0Ι-Α6Ι



 15 

Ξαξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά θαη εηζάγεηε απηόλ  ζην Γεκνηηθό 

Ππκβνύιην. 

 

Ππλ: 1)Ζ γλώκε ηνπ παξαηεξεηεξίνπ αξ.πξση.34543/9-12-2019 

  2) Ν δηακνξθσκέλνο  πίλαθαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

      
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 42/2019 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ππλεδξίαζεο ν 
Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηώλ θ. Ζι. Ράθαο πξόηεηλε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο σο 
πξνο ηελ αξρηθή εηζήγεζε πνπ θξίζεθαλ επηβεβιεκέλεο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο 
θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε όηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Λ.Πεξεηάθεο, 
ελώ ηα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη Ξ.Γξεηδειηάο δήισζαλ 
«παξώλ» θαηά ηελ δηελεξγεζείζα ςεθνθνξία, επηθπιαζζόκελνη λα 
ηνπνζεηεζνύλ επί ηνπ ζέκαηνο θαηά ηελ πξνζερή εηδηθή Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π.. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, σο ηξνπνπνηήζεθε 
από ηνλ Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ, ηελ αξηζ. 198/2019 πξνεγνύκελε απόθαζε 
Ν.Δ., ην αξηζ. πξση.  2341/6-12-2019 (αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 34543/9-
12-2019) ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ, 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1,2 θαη 3 ηνπ Λ.4111/2013 (Α΄18)  όπσο ηζρύεη κεηά 
ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, κε ηα άξζξα 76 & 77 ηνπ Λ. 4172/2013 (ΦΔΘ 
167/2013), 64 ηνπ Λ. 4270/14 (Α΄143)ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ N. 3463/2006 
(Γεκνηηθόο & Θνηλνηηθόο Θώδηθαο) «πεξί θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ», όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα, ησλ πεξηπηώζεσλ δ θαη ε ηνπ 
άξζξνπ 63, θαζώο θαη ησλ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, 1-3 ηνπ άξζξνπ 86, 1-9 ηνπ 
άξζξνπ 266 θαη 1-2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Λ. 3852/2010 (πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο), 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1α ηνπ Λ. 4623/19, ηα νξηδόκελα ζηελ ΘΑ ησλ 
ΞΔΠ θαη Νηθνλ. κε αξηζ. 7028/3-2-2004 (πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ηύπνπ ησλ 
πξνϋπνινγηζκώλ ησλ δήκσλ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
αξηζ.55905/29.07.2019 (Β’ 3054) ΘΑ (Ξαξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
πξνϋπ/ζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020), ηελ 257/19 απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηελ αξηζ. 2/2019 απόθαζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ην 
αξηζ. πξση. 34272/5-12-2019 Ξξαθηηθό ηεο Γεκ. Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο,  θαη 
κειέηεζε όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 
 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   θαηά πιεηνςεθία 

(5 ΞΔΟ-1 ΘΑΡΑ) 
 

    Δγθξίλεη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, σο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζεο εθηίζεηαη, κε 
ηελ νπνία ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020 ζπκκνξθώλεηαη κε ηε 
γλώκε ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο Ν.Ρ.Α. ηνπ Ξ.ΔΠ. θαη 
δηακνξθώλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα εηζεγεηηθή έθζεζε, θαη 
ηελ ππνβνιή απηώλ ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 2341/6-
12-2019 (αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 34543/9-12-2019) γλώκε ηνπ 
Ξαξαηεξεηεξίνπ Νηθ. Απηνηέιεηαο ησλ Ν.Ρ.Α. 
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Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020 

πξνθύπηεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ξ/ ηνπ 2020, όπσο απηόο θαηαξηίζηεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 198/2019 απόθαζε ηεο Ν.Δ, σο εμήο:  

 

1. Από ηνλ Θ.Α. Δζόδσλ Νκάδαο Η 06.00.1512.001 αθαηξείηαη ην πνζό 

ησλ 117,51 €, ζε ζπκκόξθσζε ηεο γλώκεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ, 

νπόηε ε ΝΚΑΓΑ Η δηακνξθώλεηαη ζε 8.047.023,49€ όπσο δήηεζε ην 

παξαηεξεηήξην. Ρν πνζό απηό κείσζε αληηζηνίρσο ην απνζεκαηηθό. 

 

2.Γηακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κεηά ηελ 257/19 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε θσδηθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ 

 

1. Από ηνλ Θ.Α. Δζόδσλ 06.00.0311.001 αθαηξέζεθε ην πνζό ησλ 245.753,58 € 

όπσο πξνέθπςε ύζηεξα από ηελ Απόθαζε Γ.Π. 257/19 πεξί «Θαζνξηζκνύ 

ζπληειεζηώλ ηειώλ Θαζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ σο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ 

έηνπο 2020». Αλάινγεο κεηώζεηο έγηλαλ θαη ζην ζθέινο ησλ Δμόδσλ όπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα Απόθαζε κε ζθνπό ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ ζπλόινπ 

ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ, αιιά θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ αληαπνδνηηθώλ 

ηειώλ. Κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νκάδα Η ησλ ίδησλ εζόδσλ 

δηακνξθώλεηαη ζε  7.801.269,88€ 

2) Πηνλ Θ.Α. Δζόδσλ 06.00.4219.002 πξνζηέζεθε ην πνζό ησλ 20.120,16€, 

αθνξά «Δπηζηξνθή ρξεκάησλ από ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε γηα ηε  

ιεηηνπξγία δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο» γηα ην έηνο 2019, ζύκθσλα κε ην από 

9/12/19e-mailπνπ ζηάιζεθε από ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε θαη κε βάζε ηελ 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία. Αθνξά ηελ επηζηξνθή 

πνζνύ από ηνλ ΝΑΔΓ γηα ηε κηζζνδνζία ησλ νδεγώλ έηνπο 2019 πνπ ζα 

εηζπξαρζεί ην 2020. Ρν πνζό απηό αληηζηνηρήζεθε ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ κε 

ηνπο ΘΑ: 

00.6053.001 «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΘΑ ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ» 

θαηά 2.886,93€ 

00.6822.001 «Ξξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ» θαηά 

15.233,23€ (ππάξρνπλ πξάμεηο από ην ΘΔΑΝ γηα ην πξώελ Λνκηθό Ξξόζσπν 

ηνπ Γήκνπ «Φηιαξκνληθή Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο») 
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45.6641.001 «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ(πεηξέιαην)» θαηά 2.000,00€ (εθ παξαδξνκήο δόζεθε πνζό 2000,00€ 

ελώ έρεη πξνθεξπρζεί δηαγσληζκόο 4.000,00€) 

 

           Νπόηε  ην ζύλνιν ησλ  εζόδσλ δηακνξθώλεηαη ζε: 36.343.001,41€  

Ρν ζύλνιν ησλ εμόδσλ δηακνξθώλεηαη ζε : 36.343.001,41€ 

            Ρν πνζό ηνπ απνζεκαηηθνύ πξνϋπνινγίδεηαη ζε : 8.762,10 € 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  222/2019 
 
 
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 

 Ν Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηώλ θ. Ζι. Ράθαο εηζεγήζεθε νξηζκέλεο 
ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ππνβιεζείζα κέζσ ηεο αξηζ. 222/19 απόθαζεο 
Ν.Δ. εηζήγεζε, νη νπνίεο θξίζεθαλ επηβεβιεκέλεο θαη αθνινύζσο αλέιπζε ην 
ζέκα, εζηηάδνληαο ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη 
απαληώληαο ζε εξσηήζεηο κειώλ ηνπ Γ.Π.. 

 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα ζε 
ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο σο εηζάγεηαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 
36059/17-12-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 
ππ΄αξ. 222/2019 δηαβηβαζζείζα Απόθαζε απηήο, σο ηξνπνπνηήζεθε. 
 

 πέξ ηνπ ζέκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ δήισζαλ όηη ηάζζνληαη δεθανθηώ (18) 
Γεκνηηθνί Πύκβνπινη. 

 
 Θαηά ηνπ ζέκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ δήισζαλ όηη ηάζζνληαη νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη 

θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ. Γθνύκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζύλνιν 3), ελώ θαηά ηνπ 
ζέκαηνο, πιελ ησλ θσδηθώλ πνπ αθνξνύλ αλειαζηηθέο δαπάλεο (κηζζνινγηθά-
αζθαιηζηηθά εξγαδνκέλσλ θιπ.), εθηόο ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ εηδηθνύο 
ζπκβνύινπο-εηδηθνύο ζπλεξγάηεο Γεκάξρνπ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, δαπάλεο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο,  επηρνξεγήζεηο ζε Λνκ. Ξξόζσπα, καζεηέο θαη ζρνιεία, 
ζπλερηδόκελα έξγα θαη πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ, Ξ.ΔΠ, Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θιπ., ηνπο 
νπνίνπο θαη κόλν ππεξςεθίδνπλ, δήισζαλ όηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. 
Α.Βαζηιόπνπινο, Δ.Ξαπαινπθά, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, 
Η.Θαιακπόθεο,Γ.Δκκαλνπήι.Σ.ΡνκπνύινγινπΙεσληδόπνπινο,Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη 
Ξ.Αζαλαζόπνπινο(ζύλνιν 10). 

 

 Ν θ. Ξ.Ιαδαξίδεο απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 
 

Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αξηζ. 222/2019 απόθαζε-
εηζήγεζε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 ηελ αξηζ. 198/2019 πξνεγνύκελε απόθαζε Ν.Δ.,  
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 ην αξηζ. πξση.  ην αξηζ. πξση.  2341/6-12-2019 (αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
εγγξάθνπ 34543/9-12-2019) ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ 
Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ,  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ159 ηνπ N. 3463/2006 (Γεκνηηθόο & Θνηλνηηθόο 
Θώδηθαο) «πεξί θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ», 
όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα,  

 ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 63, θαζώο θαη ησλ παξ. 1α 
ηνπ άξζξνπ 72, 1-3 ηνπ άξζξνπ 86, 1-9 ηνπ άξζξνπ 266 θαη 1-2 ηνπ άξζξνπ 
267 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»),  

 ηα νξηδόκελα ζηελ αξηζ.55905/29.07.2019 (Β’ 3054) ΘΑ (Ξαξνρή νδεγηώλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπ/ζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020),  

 ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ Λ. 4172/2013 (ΦΔΘ 167/2013), ηνπ 
άξζξνπ 64 ηνπ Λ> 4270/14 (Α΄ 143), απηέο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 4111/2013, 
όπσο ηζρύεη, 

 Ρελ αξηζ. 2/2019 απόθαζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηα αλαθεξόκελα ζε 
απηήλ ζηνηρεία θαη δηαηάμεηο. 

 Ρν αξηζ. πξση. 34272/5-12-2019 Ξξαθηηθό ηεο Γεκ. Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο 
 Ρελ αξηζ. 267/2019 απόθαζε Γ.Π. πεξί έγθξηζεο ηνπ Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο 

ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 
 

 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

[18 ΞΔΟ-13 ΘΑΡΑ (3 ζην ζύλνιν θαη 10 πιελ ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθώλ)] 
 

Δγθξίλεη ηνλ Ξξνϋπνινγηζκό Δζόδσλ-Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, 

ν νπνίνο εκθαλίδεη ζύλνιν  εζόδσλ 36.343.001,41 €,  ζύλνιν εμόδσλ 

36.343.001,41 € θαη απνζεκαηηθό θεθάιαην 8.762,10 €. 

 

 Ζ παξνύζα Απόθαζε λα ππνβιεζεί γηα έιεγρν ζηνλ Ππληνληζηή 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαη λα αλαξηεζεί ηόζν ζηελ «Δθεκεξίδα 
ηεο πεξεζίαο» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, όζν θαη ζην Ξξόγξακκα 
«Γηαύγεηα». 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   289/2019. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 
 
            Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                           Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π. 

   

         ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ                         ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ 

 

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π. 

Ράθαο Ζιίαο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 
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Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Ξαπαθώζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινύζνο  Σξήζηνο 

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο 

Ξαπαινπθά  Δπηπρία 

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 
Θαιακπόθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Γξεηδειηάο Ξαληειήο 

Γξεηδειηάο Σξήζηνο 

Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο 

Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο 

Πεξεηάθεο Ληθόιανο 

Γθνύκα Γαλάε-Δύα 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ                                 ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Δ.Δ.-Ν.Δ. 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ 
- Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ 
- Γ/λζε Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
- Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ 
- Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο 
- Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 
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- Γ/λζε Θ.Δ.Ξ. 
- Απηνηειέο Ρκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
- Απηνηειέο Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο 
- Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο 
- Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Ρκήκα Ρακείνπ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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