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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 28/28-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 367/2018 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 120/2018 αποφάσεως ∆.Σ. 
της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ «περί κατάρτισης και ψήφισης 

της εισηγητικής έκθεσης προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  για το οικονοµικό έτος 2019 
προκειµένου  να χρηµατοδοτηθεί από τον 

δηµοτικό πρ/σµό». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Νοεµβρίου 
2018 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 22630/23-11-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆ηµοτικών 
Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Λέλης Μελέτιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Ζάλης Αθανάσιος 
Ρήγα Ελένη Βαρελάς Κλεάνθης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης -------- 
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
  -------- 
  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 368/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.  
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν  περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµoτικού Συµβουλίου την 
υπ’αριθ. 120/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Σ/λίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) Περί 

κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Έκθεσης προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων, µε την οποία τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα 
έξοδα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το οικονοµικό έτος 2019, προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό µε βάση την παρ. 14 του 

άρθρου 10 του Ν. 4071/2012» µε την οποία έχει ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος συνεχιζόµενης της τακτικής συνεδρίασης  και εισηγούµενος το έκτο 
(6ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί του εν περιλήψει αντικειµένου δίνει τον λόγο 
στον Γενικό ∆ιευθυντή της Επιχείρησης κο Χατζηκωνσταντίνου ∆ηµήτριο ο οποίος 
καταθέτει στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), τα εξής: 

 
Με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 αλλάζει ριζικά ο τρόπος 
χρηµατοδότησης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από τον ∆ήµο, καθώς δεν απαιτείται 
πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος λόγω της µη 
κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο(βλ. και το σχετικό µε τον προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 
278 του Ν. 3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από 
την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 η φράση « και των συµβάσεων 
υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων».) 
Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη 
επιτρέπεται η χρηµατοδότηση Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης από τον οικείο 
∆ήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν 
τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική 
απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Πλέον η χρηµατοδότηση του ∆ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και 
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως 
προς το είδος των δαπανών), που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος 
δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης καταργούνται. Για την καταβολή της 
χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης 
συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα 
τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο σχέδιο δράσης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006. 
 
Τα  µέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Γ ε ν ι κ ο ύ  ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ η ς   Ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς , διάβασε προσεκτικά την εν λόγω 
προτεινόµενη προς έγκριση Εισηγητική Έκθεση, συζήτησε , αντάλλαξε απόψεις και 
µετά από διαλογική συζήτηση: 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την κατάρτιση και ψήφιση της Εισηγητικής Έκθεσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων, µε την οποία τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το 
οικονοµικό έτος 2019, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ηµοτικό 
Προϋπολογισµό µε βάση την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, όπως αυτή 
περιγράφεται στον συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης ως εξής: 
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ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    
ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΦΦΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  

((∆∆ΗΗ..ΚΚ..ΕΕ..∆∆ΗΗ..ΜΜΕΕ..))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  ΑΑΥΥΤΤΗΗΣΣ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22001199  

  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος 
χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ∆ήµο, καθώς δεν απαιτείται 
πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση 
διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα 
απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. 
και το σχετικό µε το προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το 
οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 
4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων 
δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») 
Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη 
επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο 
δήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν 
τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική 
απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών 
του δηµοτικού συµβουλίου. 
Πλέον η χρηµατοδότηση του ∆ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και 
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως 
προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις 
του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης, εκ 
µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα 
αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από 
εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα 
και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 
του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος 
δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της 
χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης 
συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα 
τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης 
της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 
 
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράµµατος δράσης. 
Οι δραστηριότητες της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μεγαρέων 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) έχουν ως εξής:  
1.1. ∆ιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), έχει 
αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση, εξέλιξη και ανάπτυξη της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας, αλλά και στην διάδοση της παγκόσµιας 
πολιτιστικής ιδέας. Ως εκ τούτου διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
ενώ θεµελιώνει Πολυεκδηλώσεις όπως η «Μεγάρων Γη» η οποία Η ∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) έχει αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση, εξέλιξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς του τόπου µας, αλλά και στην διάδοση της παγκόσµιας πολιτιστικής 
ιδέας. Ως εκ τούτου διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ 
θεµελιώνει Πολυεκδηλώσεις όπως η «Μεγάρων Γη» η οποία πραγµατοποιείται τον 
Σεπτέµβριο κάθε έτους,  τη «Μεγάρων Γη στο Σύνταγµα» η οποία πραγµατοποιείται 
κατά τους πρώτους µήνες του έτους, την «Ψαράδικη Βραδιά» η οποία 
πραγµατοποιείται την πρώτη εβδοµάδα µονός Σεπτεµβρίου κάθε έτους, και  το 
«Χριστουγεννιάτικο Χωριό» το οποίο πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε έτους. 
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Συγκεκριµένα η διοργάνωση περιλαµβάνει τα εξής:  
• εκπόνηση του προγράµµατος εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών εµπειριών,  
• επαφές µε καλλιτέχνες, συγκροτήµατα, ψυχαγωγικές και συναφείς εταιρείες, 
• διεξαγωγή µειοδοτικών διαγωνισµών, 
• έκδοση και διανοµή προσκλήσεων, 
• οργάνωση του χώρου µε τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης 

όπως καρέκλες, τραπέζια επισήµων, εξέδρες, παροχή ρεύµατος, στολισµός 
κλπ,  

• Προµήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσµάτων που πατροπαράδοτα 
διαµοιράζονταν στους παραβρισκόµενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, 
προετοιµασία (ψήσιµο) και διανοµή τους.  

• οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισµό 
• οργάνωση για θέµατα ασφάλειας και αποφυγής κινδύνου. 
 
1.2. Λειτουργία ∆ηµοτικού Θεάτρου ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.ΘΕ.ΜΕ.). 

Περιλαµβάνει την λειτουργία ∆ηµοτικού Θεάτρου σε ειδικά διαµορφωµένες 
αίθουσες, οι οποίες στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις µε δωρεάν παραχώρηση 
από τον ∆ήµο. Οι εσωτερικοί χώροι αυτοί είναι εξοπλισµένοι µε σύγχρονα 
οπτικοακουστικά µέσα. Επίσης παραχωρήθηκαν από τον ∆ήµο Μεγαρέων και ειδικά 
διαµορφωµένοι εξωτερικοί χώροι εκδηλώσεων για την διεξαγωγή θεατρικών 
παραστάσεων και συναφών εκδηλώσεων. Λειτουργούν 2 κύρια τµήµατα, ήτοι η 
«Σκηνή Ενηλίκων» και η «Παιδική Σκηνή», ενώ πρόκειται να διοργανωθούν και  
συναφείς εκδηλώσεις όπως «Θεατρικά Παιχνίδια» και «Φεστιβάλ Θεάτρου». 
Βασική επιδίωξη αποτελεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων, τόσο από θεατρικά 
σχήµατα του ∆ήµου όσο και από φιλοξενούµενους θιάσους ώστε όλοι οι δηµότες να 
έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν θεατρικά έργα και δρώµενα.  
 
1.3. Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» και Παραρτήµατος  του στη Νέα 
Πέραµο. 
Η ίδρυση του Ωδείου από την ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου 
Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του τόπου για τη 
µουσική και για τη µουσική παιδεία, και συγχρόνως προωθεί την ανάπτυξη και 
διάδοση της µουσικής από τοπική, εθνική και παγκόσµια άποψη. Ο νέος ∆ήµος 
Μεγαρέων, µετά την συνένωση του µε τον  ∆ήµο Νέας Περάµου παρουσιάζει 
αυξηµένες ανάγκες ως προς την δραστηριοποίηση των Τοπικών Αρχών για την 
προώθηση ενεργειών που αφορούν τον Πολιτισµό, την Παιδεία και την Κοινωνική 
Πολιτική. Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), µετά 
µάλιστα την λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης της Νέας Περάµου, καλείται να αναλάβει το έργο της 
προστασίας, ανάπτυξης, προώθησης, και εξέλιξης δράσεων που αφορούν την Πολιτιστική Μουσική 
Κληρονοµιά του τόπου µας, αλλά και γενικότερα την προαγωγή της µουσικής αντίληψης και παιδείας. 
Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ» ∆ήµου Μεγαρέων καθώς και το παράρτηµα του στη Νέα 
Πέραµο συστάθηκε µε την υπ’ αριθµόν 12/2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) και την υπ’ 
αριθµόν 467/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Μεγαρέων, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
1854, τεύχος Β΄, έτους 2011. 
Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ» ∆ήµου Μεγαρέων καθώς και το παράρτηµα του στη Νέα 
Πέραµο έχουν ως σκοπό-αντικείµενο την προαγωγή της µουσικής αντίληψης των 
σπουδαστών του, και την εκπόνηση µαθηµάτων Μουσικών Τεχνών, ήτοι: 

i. Μαθήµατα κρουστών οργάνων 
ii. Μαθήµατα πληκτροφόρων οργάνων 
iii. Μαθήµατα εγχόρδων οργάνων 
iv. Μαθήµατα πνευστών οργάνων 
v. Μαθήµατα µονωδίας 
vi. Μαθήµατα Ειδικών θεωρητικών 
vii. Μαθήµατα Σύνθεσης 
viii. Μαθήµατα µουσικής προπαιδείας. 
ix. Μαθήµατα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
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Προβλέπεται επιπλέον η πρόσληψη αντίστοιχων καθηγητών Μουσικής, ανάλογα µε 
τις ανάγκες του Ωδείου. 
1.3.1 Λειτουργία τµήµατος φιλαρµονικής.  
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), στις 
δράσεις της µέσω της σύστασης του «Βυζάντειου Ωδείου», συµπεριλαµβάνει τη 
σύσταση και τη λειτουργία Φιλαρµονικής Ορχήστρας η οποία θα πλαισιώνει όλες τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου. Στη διάθεση της επιχείρησης τίθονται µουσικά 
όργανα, που αποτελούν ιδιοκτησία του ∆ήµου και τα οποία µπορεί να διαθέσει για τη 
λειτουργία της Φιλαρµονικής. 
 
 
1.3.2 Λειτουργία τµήµατος χορωδίας. 

Η ενασχόληση µε το πνεύµα και τις τέχνες, που ξεκίνησε περιστασιακά σε 
περιόδους - καθώς υπήρχαν άλλες πιο πιεστικές ανάγκες - και µε αναγκαστικά 
περιορισµένους  
προϋπολογισµούς, άρχισε να παίρνει µέσα στα τελευταία χρόνια, τη µορφή 
συγκεκριµένης πολιτικής και φιλοσοφίας τρόπου δηµόσιας ζωής. Η ∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), έχοντας να 
παρουσιάσει ένα καλά προγραµµατισµένο, θεµελιωµένο και σε συνεχή ανάπτυξη 
πλέγµα πολυποίκιλης πολιτιστικής δραστηριότητας, η οποία επιλέγεται και εκφράζεται 
µε τη φροντίδα και την ευθύνη αντίστοιχων φορέων του ∆ήµου της, λειτουργεί την 
∆ηµοτική Χορωδία Ενηλίκων, καθώς και την Παιδική Χορωδία µέσω της σύστασης 
του «Βυζάντειου Ωδείου».  
Φιλοδοξεί να συµβάλει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης µας µε την 
παιδαγωγική του προσφορά, αλλά και µε την πραγµατοποίηση µεγάλων εκδηλώσεων 
και συναυλιών, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι σπουδαστές του και οι καταξιωµένοι 
στο χώρο της τέχνης , καθηγητές του. Με το πλήθος των ποιοτικών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων - θεσµοθετηµένων ή όχι - που πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), ο ∆ήµος και οι αντίστοιχοι φορείς του µετουσιώνουν σε πράξη την 
πνευµατική και ψυχική ανάταση που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος. 
1.4. Λειτουργία τµήµατος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών). 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), έχει 
οργανώσει και λειτουργεί εργαστήρι εικαστικών τεχνών µε την ονοµασία «Σχολείο 
Αισθητικής και Καλών Τεχνών». Βασική της επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη κάθε 
δηµιουργικής προσπάθειας µικρών και µεγάλων που ασχολούνται µε τις καλές τέχνες 
ή βρίσκουν ευχαρίστηση στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες µε τη δηµιουργία 
πυρήνων από άτοµα  µε αισθητική αγωγή στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώµενα του 
∆ήµου. Στα πλαίσια της λειτουργίας του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών,  που 
λειτουργεί σε µισθωµένο κτίριο,  θα σχηµατιστούν τµήµατα για παιδιά, έφηβους και 
ενήλικες. 
Μερικά από τα µαθήµατα που θα διδάσκονται είναι: 

• Βασικό σχέδιο, 
• Ζωγραφική, 
• Xαρακτική, 
• Κατασκευές, 
• Ελεύθερο σχέδιο, 
• Στοιχεία σκηνογραφίας και ενδυµατολογίας, 
• Ιστορία τέχνης. 

 
1.5 Λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.  

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), 
λειτουργεί ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη στην πόλη των Μεγάρων, αλλά και στη Νέα Πέραµο 
µε σκοπό την διατήρηση, συντήρηση και εµπλουτισµό των ήδη υπαρχόντων αρχείων 
που της έχει παραχωρήσει δωρεάν ο ∆ήµος Μεγαρέων, όπως και των αντίστοιχων 
χώρων. 
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Ο βασικός στόχος της ∆ηµοτικής µας Βιβλιοθήκης είναι η ανύψωση του πνεύµατος, η 
καλλιέργεια της προσωπικότητας των ανθρώπων, η διαφύλαξη της πνευµατικής και 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η ενηµέρωση του δηµότη σε επιστηµονικά, 
ιδεολογικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά θέµατα καθώς επίσης και η υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού έργου των ∆ηµοτικών Σχολείων, των Γυµνασίων και Λυκείων της 
πόλης µας. 
Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί µε το δικό της τρόπο να αποτελέσει µέρος της σχολικής 
κοινότητας, που έχει ως κύριους πρωταγωνιστές τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς 
και τους γονείς. Η ∆ηµοτική µας Βιβλιοθήκη δεν αποτελεί κενοτάφιο γνώσεων αλλά 
σφύζει από ζωή, διότι συνδέεται µε την σχολική πράξη. 

Το τρίπτυχο Βιβλίο – Παιδεία – Πολιτισµός προσφέρει µάθηση, ψυχαγωγία και 
επικοινωνία. 
1.7 Έξοδα δράσεων και δοµών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης.  
1.7.1 Βρεφονηπιακοί Σταθµοί   
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής 
ηλικίας από 2 µηνών έως 4,5 ετών για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας.  

  Σκοπός των Βρεφονηπιακών Σταθµών είναι η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, 
ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών 
εργαζόµενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική, 
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική 
µετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. 
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:  

• Υγιεινή και ασφαλή παραµονή, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας 
φιλοξενουµένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις 
οριζόµενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές.  

• Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική 
βοήθεια ανάλογα µε την ηλικία.  

• Μέριµνα για την οµαλή ψυχοσυναισθηµατική και υγιεινή ανάπτυξη των 
παιδιών και παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης και υποστήριξης στις 
οικογένειές τους.  

•  Υγιεινή και επαρκή διατροφή µε σωστή ποιοτική σύνθεση.  
•  Φροντίδα για την ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των 

χώρων της Μονάδας.  
• Τακτική ιατρική παρακολούθηση.  

 
1.7.2 Πρόγραµµα Ο.Α.Ε.∆. Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων ΑµεΑ. 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά την δηµιουργία επιδοτούµενων θέσεων εργασίας 
για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και ειδικότερα ατόµων µε αναπηρίες. 
   
 
1.7.3. ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ∆ΑΠ). 
 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων, σχετικά µε τη δράση «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, 
κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Κέντρα ∆ηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 
(Κ.∆.Α.Π.), για να συµµετέχουν στην εν λόγω πράξη, η οποία έχει µονοετή διάρκεια 
και έχει ξεκινήσει και  υλοποιείται από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο , 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει αποφασιστεί και εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα  να 
συνεχιστεί η ως άνω δράση και να υλοποιείται και στην νέα Προγραµµατική Περίοδο 
– ΣΕΣ  2014-2020. Η διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά µονοετής από την 
ηµεροµηνία της πρόσκλησης έως 31/8/κάθε επόµενου έτους. 

Ο ∆ήµος Μεγαρέων και η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), στα πλαίσια ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής της, ξεκινάει µια 
προσπάθεια βελτίωσης των υπαρχουσών δοµών, ιδρύοντας για πρώτη φορά Κέντρα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π), αθλητικών και πολιτιστικών 
δράσεων για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. 
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Στόχος µας είναι να εξασφαλίσουµε στους γονείς την δυνατότητα να µπορούν να 
στέλνουν τα παιδιά τους σε χώρους δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου µε 
ασφαλή και δηµιουργικό τρόπο θα απασχολούνται και θα τους προσφέρονται υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες, µέσα από τους χώρους των σχολείων και των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας. Θα προσφέρουµε δωρεάν αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες στα παιδιά µε υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. 

Θέλουµε µε την νέα χρονιά να δηµιουργήσουµε Πρότυπους χώρους Κέντρων 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης, όπου θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των 
παιδιών του ∆ήµου µας. 

Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.), είναι οι µονάδες όπου 
τα παιδιά µπορούν να απασχοληθούν δηµιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου 
ηλικίας 5 έως 12 χρονών. Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.), 
είναι χώροι όπου τα παιδιά µπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν 
µαζί τους µέσα από την κοινή εµπειρία της δηµιουργίας σε κλίµα ελευθερίας και 
ασφάλειας χωρίς ανταγωνισµούς και σκοπιµότητες. 

Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.),  λειτουργούν στα 2ο 6ο , 
7ο & 9ο ∆ηµοτικά Σχολεία των Μεγάρων καθώς και στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Περάµου. 
 
1.7.4. ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  (∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ). 
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) (δηµοτικό γηροκοµείο) του ∆ήµου 
Μεγαρέων που έχει ως έδρα του το ιδιόκτητο κτίριό στη θέση ΚΦ 557 του ∆ήµου 
Μεγαρέων, στην επέκταση του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων, έχει σαν σκοπό τη 
στέγαση, τη σίτιση και τη περίθαλψη αυτοεξυπηρετούµενων ηλικιωµένων ατόµων ή 
κατάκοιτων ηλικιωµένων και αναξιοπαθούντων εξασφαλίζοντας υποχρεωτικώς: 
- Την υγιεινή διαµονή, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας 

περιθαλπόµενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους. 
- Την υγιεινή και επαρκή διατροφή, ανάλογη µε την κατάσταση της υγείας του 

κάθε περιθαλπόµενου µε ελάχιστο ηµερήσιο όριο τις 1.600 θερµίδες τροφής µε τη 
σωστή ποιοτική σύνθεση. 

 
- Τη συνεχή φροντίδα για την ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την 

καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. 
- Τη τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και την έγκαιρη και κατάλληλη για 

κάθε περιθαλπόµενο ιατροφαρµακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η 
νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρα διάγνωση της ασθένειας και τη µέριµνα 
για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγµένο νοσηλευτήριο. 

- δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας, µε τη λήψη των κατάλληλων 
µέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόµενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και     
ειδικά µπαστούνια, περιπατητήρες κ.λπ.). 

- Την προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, την ψυχαγωγία και την 
ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα µε την ηλικία, την κατάσταση και την περίπτωση 
του περιθαλπόµενου. 

- Τη φυσικοθεραπεία, µε την εφαρµογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή 
- κινησιοθεραπευτικών µεθόδων ή τη µέριµνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε 

φυσικοθεραπευτήρια, αν κριθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστηµονικά 
εφικτή. 

- Τη δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και τη συµµετοχή, 
εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. 

- Τον οφειλόµενο στην ανθρώπινη αξία σεβασµό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της 
σωµατικής ή πνευµατικής κατάστασης του περιθαλπόµενο. 
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1.7.5.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.  
(Άρθρο 6, παρ. 14 του καταστατικού ) 

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), 
εκφραστής της πολιτικής του ∆ήµου στον Πολιτισµό υλοποιώντας προγράµµατα και 
πολιτιστικές παρεµβάσεις στην προοπτική διαµόρφωσης ενός δυναµικού πολιτιστικού 
ιστού, δηµιουργεί τον θερινό Κινηµατογράφο ως ένα κατ’ εξοχήν  µέσο ψυχαγωγίας 
και κοινωνικοποίησης των ατόµων ευελπιστώντας να αποτελέσει έναν από τους 
σηµαντικότερους ενεργούς πολιτιστικούς θεσµούς για την πόλη µας.  
Φέτος, η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) 
κάνει ένα βήµα πιο κοντά στην υλοποίηση του πολιτιστικού αυτού οράµατος, 
θέτοντας τον θερινό κινηµατογράφο ως τόπο συνάντησης και ψυχαγωγίας για όλους, 
µέσα από επιλογές για κάθε γούστο, ηλικία και διάθεση µε στόχο την ψυχαγωγία 
µέσω της 7ης τέχνης. Είναι ένα πολιτιστικό ορόσηµο για τον ∆ήµο µας 
συντροφεύοντας τα καλοκαιρινά βράδια σε µικρούς και µεγάλους φίλους του 
κινηµατογράφου µε τη γλώσσα της 7ης τέχνης και της ψυχαγωγίας, προσφέροντας 
µαγικές βραδιές και ζωντανεύοντας εικόνες άλλων εποχών, µε νέες αλλά και 
παλαιότερες, αγαπηµένες κινηµατογραφικές παραγωγές µε γνώµονα, επίσης, να είναι 
µία προσιτή σε όλους επιλογή. 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), θα 
συνεχίσει την κοινωνική πολιτική της στον τοµέα του Πολιτισµού, διατηρώντας το 
εισιτήριο σε πολύ προσιτές τιµές, µε  ιδιαίτερη µέριµνα για τις ευαίσθητες κοινωνικές 
οµάδες.  
Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν µεταξύ άλλων θα είναι και : 
- ∆ηµιουργία κινηµατογραφικού φεστιβάλ  
-Επιλεγµένες κινηµατογραφικές προβολές σε εβδοµαδιαία βάση, µε εισηγήσεις από 
ειδικούς και συζητήσεις. 
-Σεµινάρια θεωρίας και εξοικείωσης µε την τεχνική και αισθητική του 
κινηµατογράφου. 
-Επιλεγµένες κινηµατογραφικές προβολές, αφιερώµατα σε φεστιβάλ και θεµατικές 
αναφορές, κλασσικές ταινίες, εκθέσεις αφισών και προγραµµάτων, συναυλίες. 
-Συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς για προβολή ταινιών, για τα µέλη 
τους. 
-Εκπόνηση εντύπου, για το καλοκαιρινό πρόγραµµα και διαφήµιση του εν λόγω 
υλικού. 

 
 
Οικονοµικά στοιχεία προϋπολογισµού  
 Έσοδα –Έξοδα της  επιχείρησης  
Τα έσοδα της επιχείρησης, αναλυτικά είναι τα εξής σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό 
του τρέχοντος έτους:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14/11/20ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό) ∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ Χρήση Σελίδα 9 από 

 

 

 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2018) Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθέντα 

µέχρι την 
31/10/2018 

Βεβαιωθέντα 
µέχρι την 

31/10/2018 

 
Ψηφισθέντα 

 
Εγκριθέντα 

 

Αναµορφώσεις 

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 276.426,34 133.793,34 180.633,00 180.633,00 0,00
30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α(Λ/70-75) (30) 142.633,00 0,00 142.633,00 142.633,00 0,00
301 Απαιτήσεις απο ΟΤΑ (30.13) 142.633,00 0,00 142.633,00 142.633,00 0,00

3013 Απαιτήσεις από ΟΤΑ (30.13.00) 142.633,00 0,00 142.633,00 142.633,00 0,00

3013.0001 Απαιτήσεις από ∆ήµο Μεγαρέων (30.13.00.0001) 142.633,00 0,00 142.633,00 142.633,00 0,00

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 133.793,34 133.793,34 38.000,00 38.000,00 0,00

380 ΤΑΜΕΙΟ (38.00) 133.793,34 133.793,34 38.000,00 38.000,00 0,00

3800 ΤΑΜΕΙΟ (38.00) 133.793,34 133.793,34 38.000,00 38.000,00 0,00

3800.0000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (38.00.00.0000) 133.793,34 133.793,34 38.000,00 38.000,00 0,00

4 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (7) 2.273.587,64 1.017.209,14 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00
41 Συνταξιοδοτικές εισφορές      

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές      

412 Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις      

413 Ασφαλιστικές εισφορές      

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων      

42 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (72) 89.000,00 27.351,51 44.000,00 44.000,00 0,00
420 Εισφορές (72.05) 89.000,00 27.351,51 44.000,00 44.000,00 0,00

4205 Εισφορές (72.05) 89.000,00 27.351,51 44.000,00 44.000,00 0,00

4205.2401 Εισφορές από Ωδείο (72.05.24.0001) 40.000,00 18.787,60 20.000,00 20.000,00 0,00

4205.2402 Εισφορές από Εικαστικά (72.05.24.0002) 4.000,00 2.291,91 4.000,00 4.000,00 0,00

4205.2403 Εισφορές από Μεγάρων Γή (72.05.24.0003) 20.000,00 5.972,00 10.000,00 10.000,00 0,00

4205.2404 Λοιπές Εισφορές από Εκδηλώσεις (72.05.24.0001) 5.000,00 300,00 5.000,00 5.000,00 0,00

4205.2405 Εισφορές από ΜΦΗ (72.05.24.0005) 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

44 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (74) 2.152.587,64 974.302,42 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00
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∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ Χρήση Σελίδα 10 

 

 

440 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (74.00) 2.152.587,64 974.302,42 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00

4400 Κ.Α.Π για την κάλυψη γενικών αναγκων (Άρθρο 25 Ν.1818/89) (74.00.11) 830.000,00 513.907,55 800.000,00 800.000,00 0,00

4400.1101 Επιχορήγηση από τον ∆ήµο Μεγαρέων βάσει του ετήσιου προγράµµατος δράσης 
(74.00.11.0001) 

830.000,00 513.907,55 800.000,00 800.000,00 0,00

4401 Από Εθνικούς Πόρους (74.01.11) 1.322.587,64 460.394,87 935.000,00 935.000,00 0,00

4401.1101 Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (74.01.11.0001) 180.000,00 148.027,18 260.000,00 260.000,00 0,00

4401.1102 Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ για Κ∆ΑΠ (74.01.11.0002) 500.000,00 284.498,17 550.000,00 550.000,00 0,00
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Προηγούµενο Οικ. έτος (2018) Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθέντα 

µέχρι την 
31/10/2018 

Βεβαιωθέντα 
µέχρι την 

31/10/2018 

 
Ψηφισθέντα 

 
Εγκριθέντα 

 

Αναµορφώσεις 

4401.1103 Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ για Κ∆ΑΠ για φρεφονηπιακούς σταθµούς (74.01.11.0003) 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4401.1104 Επιχορήγηση από ΟΑΕ∆ 40.000,00 27.869,52 50.000,00 50.000,00 0,00

4401.1105 Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ για ίδρυση και Λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθµού 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00

4401.1215 Επιχορηγήσεις για Εξόφληση Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων (1215.0001) 27.587,64 0,00 0,00 0,00 0,00

45 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (75) 32.000,00 15.555,21 41.000,00 41.000,00 0,00
450 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (75.00) 32.000,00 15.549,12 40.000,00 40.000,00 0,00

4503 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ (75.00.53) 32.000,00 15.549,12 40.000,00 40.000,00 0,00

4503.3000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ (75.00.03.0000) 2.000,00 940,96 2.000,00 2.000,00 0,00

4503.4000 Έσοδα από Θερινό κινηµατογράφο 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

4503.5000 Έσοδα από Πολιτιστικό καλοκαίρι 25.000,00 4.280,00 25.000,00 25.000,00 0,00

4503.6000 Επιστροφή χρηµάτων - Τόκοι Τραπέζης κλπ 0,00 5.328,16 8.000,00 8.000,00 0,00

451 Έσοδα από δωρεές , κληρονοµιές , κληροδοσίες (75.10) 0,00 6,09 1.000,00 1.000,00 0,00

4510 Έσοδα από δωρεές , κληρονοµιές , κληροδοσίες (75.10) 0,00 6,09 1.000,00 1.000,00 0,00

4510.1101 Προιόν ∆ωρεών (75.10.11.0001) 0,00 6,09 1.000,00 1.000,00 0,00

5 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 375.000,00 267.460,91 380.000,00 380.000,00 0,00
53 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογ/µό ∆ηµοσίου και Τρίτων (53) 25.000,00 25.596,39 30.000,00 30.000,00 0,00

532 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για Λογ/σµό ∆ηµοσίου και Τρίτων (53.20) 25.000,00 25.596,39 30.000,00 30.000,00 0,00

5320 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (53.20) 25.000,00 25.596,39 30.000,00 30.000,00 0,00

5320.4098 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου (53.20.04.0098) 25.000,00 25.596,39 30.000,00 30.000,00 0,00

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (54) 75.000,00 19.259,20 75.000,00 75.000,00 0,00
540 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (54.03) 75.000,00 19.259,20 75.000,00 75.000,00 0,00

5403 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (54.03) 75.000,00 19.259,20 75.000,00 75.000,00 0,00

5403.0001 Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών - Συντάξεων (54.03.00.0001) 75.000,00 19.259,20 75.000,00 75.000,00 0,00

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55) 275.000,00 222.605,32 275.000,00 275.000,00 0,00

550 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (55.00) 275.000,00 222.605,32 275.000,00 275.000,00 0,00

5500 ΙΚΑ (55.00.00) 275.000,00 222.605,32 275.000,00 275.000,00 0,00

5500.0001 ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (55.00.00.0001) 275.000,00 222.605,32 275.000,00 275.000,00 0,00

Σύνολα: 2.925.013,98 1.418.463,39 2.380.633,00 2.380.633,00 0,00



∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ Χρήση Σελίδα 3 από 

 

 

∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

14/11/2018 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2018) Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθέντα 

µέχρι την 
31/10/2018 

Βεβαιωθέντα 
µέχρι την 

31/10/2018 

 
Ψηφισθέντα 

 
Εγκριθέντα 

 
Αναµορφώσεις 

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 276.426,34 133.793,34 180.633,00 180.633,00 0,00
30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α(Λ/70-75) (30) 142.633,00 0,00 142.633,00 142.633,00 0,00

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 133.793,34 133.793,34 38.000,00 38.000,00 0,00
4 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (7) 2.273.587,64 1.017.209,14 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00
41 Συνταξιοδοτικές εισφορές      

42 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (72) 89.000,00 27.351,51 44.000,00 44.000,00 0,00

44 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (74) 2.152.587,64 974.302,42 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00
45 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (75) 32.000,00 15.555,21 41.000,00 41.000,00 0,00
5 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 375.000,00 267.460,91 380.000,00 380.000,00 0,00
53 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογ/µό ∆ηµοσίου και Τρίτων (53) 25.000,00 25.596,39 30.000,00 30.000,00 0,00

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (54) 75.000,00 19.259,20 75.000,00 75.000,00 0,00
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55) 275.000,00 222.605,32 275.000,00 275.000,00 0,00

Σύνολα: 2.925.013,98 1.418.463,39 2.380.633,00 2.380.633,00 0,00
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∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ Χρήση Σελίδα 1 από 

 

 

 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2018) Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθέντα 

µέχρι την 
31/10/2018 

Ενταλθέντα 
µέχρι την 
31/10/2018 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

 
Αναµορφώσεις 

15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (15) 128.500,00 11.859,40 119.500,00 119.500,00 0,00

7 Επενδύσεις 128.500,00 11.859,40 119.500,00 119.500,00 0,00
71 Αγορές Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και Λογισµικά 63.500,00 1.599,60 68.500,00 68.500,00 0,00

710 Αγορές Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και Λογισµικά 15.000,00 1.599,60 20.000,00 20.000,00 0,00
7100 Αγορές Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και Λογισµικά 15.000,00 1.599,60 20.000,00 20.000,00 0,00

7100.0001 Προµήθεια πληροφοριακού συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

7100.0002 Αγορα διαδραστικών πινάκων 10.000,00 1.599,60 5.000,00 5.000,00 0,00

7100.0003 Προµήθεια Η/Υ και περιφερειακων Η/Υ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

716  48.500,00 0,00 48.500,00 48.500,00 0,00

7162 Προµήθεια εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού 48.500,00 0,00 48.500,00 48.500,00 0,00

7162.6201 Προµήθεια εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού 48.500,00 0,00 48.500,00 48.500,00 0,00

72 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00

720 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 10.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
7200 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (15.12.00) 10.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00

7200.0001 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (15.12.00.0001) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

7200.0002 Προµήθεια Κλιµατιστικών σε Κ∆ΑΠ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

7200.0003 Προµήθεια Ηχητικού Εξοπλισµού Θεάτρου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
73 Έργα 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

730  4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

7300 Μουσικά Όργανα 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

7300.0001 Αγορά Μουσικών Οργάνων 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

74 ΕΠΙΠΛΑ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

740 ΕΠΙΠΛΑ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

7400 ΕΠΙΠΛΑ (15.14.00) 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

7400.0001 ΕΠΙΠΛΑ, ΣΚΕΥΗ (15.14.00.0001) 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

750  6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

7500 Αγορά στολών 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

7500.0001 Αγορά στολών φιλαρµονικής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

79 ΛΟΙΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 35.000,00 10.259,80 25.000,00 25.000,00 0,00

790 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 35.000,00 10.259,80 25.000,00 25.000,00 0,00
7900 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (15.19.00) 35.000,00 10.259,80 25.000,00 25.000,00 0,00

7900.0001 ΛΟΙΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (15.19.00.0001) 10.000,00 2.622,55 10.000,00 10.000,00 0,00
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7900.0003 ΛΟΙΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ∆ΑΠ (15.19.00.0003) 20.000,00 7.313,74 10.000,00 10.000,00 0,00

7900.0004 ΑΓΟΡΆ ΜΟΚΕΤΤΩΝ 5.000,00 323,51 5.000,00 5.000,00 0,00
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (25) 109.000,00 46.890,56 108.000,00 108.000,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 109.000,00 46.890,56 108.000,00 108.000,00 0,00

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 109.000,00 46.890,56 108.000,00 108.000,00 0,00
660 ∆απάνες για θέρµανση και φωτισµό 31.000,00 2.303,99 31.000,00 31.000,00 0,00

6606 Καύσιµο για θέρµανση και φωτισµό (25.10.06) 31.000,00 2.303,99 31.000,00 31.000,00 0,00

6606.0001 Καύσιµο για θέρµανση και φωτισµό (25.10.06.0001) 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

6606.0002 Καύσιµο για θέρµανση και φωτισµό (25.10.06.0001) Ν 4.000,00 2.303,99 4.000,00 4.000,00 0,00

6606.0003 Καύσιµο για θέρµανση και φωτισµό Σ17 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 5.000,00 1.808,00 5.000,00 5.000,00 0,00
6621 Σπόροι φυτά και δενδρύλια (25.10.21) 5.000,00 1.808,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6621.0001 Σπόροι φυτά και δενδρύλια (25.10.21.0001) 5.000,00 1.808,00 5.000,00 5.000,00 0,00

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 20.500,00 13.470,31 23.000,00 23.000,00 0,00
6630 Λοιπά Είδη Υγιεινής και καθαριότητας (25.10.30) 10.500,00 5.195,03 13.000,00 13.000,00 0,00

6630.0001 Λοιπά Είδη Υγιεινής και καθαριότητας (25.10.30.0001) 500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
6630.0002 Λοιπά Είδη Υγιεινήςκαι καθαριότητας Κ∆ΑΠ (25.10.30.0002) 10.000,00 5.195,03 10.000,00 10.000,00 0,00

6635 Υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτιρίων (25.10.35) 10.000,00 8.275,28 10.000,00 10.000,00 0,00

6635.3501 Υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτιρίων Κ∆ΑΠ (25.10.35.0001) 10.000,00 8.275,28 10.000,00 10.000,00 0,00

664 ∆απάνες Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 27.000,00 13.571,43 27.000,00 27.000,00 0,00

6640 Γραφική Ύλη και λοιπά υλικά γραφείου (25.10.40) 16.000,00 6.669,90 17.000,00 17.000,00 0,00

6640.0001 Γραφική Ύλη και λοιπά υλικά γραφείου (25.10.40.0001) 1.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6640.0002 Γραφική Ύλη και λοιπά υλικά γραφείου Κ∆ΑΠ (25.10.40.0002) 15.000,00 6.669,90 12.000,00 12.000,00 0,00

6645 Έντυπα Υλικά µηχανογράφησης και πολλαπλές εκτυπώσεις (25.10.45) 11.000,00 6.901,53 10.000,00 10.000,00 0,00

6645.0001 Έντυπα Υλικά µηχανογράφησης και πολλαπλές εκτυπώσεις (25.10.45.0001) 11.000,00 6.901,53 10.000,00 10.000,00 0,00

665 Υλικό εκτυπτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

6650 Εκτυπώσεις εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις (25.10.50) 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

6650.0001 Εκτυπώσεις εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις (25.10.50.0001) 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10.000,00 8.268,14 10.000,00 10.000,00 0,00

6660 Αθλητικό Υλικό 10.000,00 8.268,14 10.000,00 10.000,00 0,00

6660.0001 Αθλητικό Υλικό Κ∆ΑΠ 10.000,00 8.268,14 10.000,00 10.000,00 0,00

667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 7.468,69 10.000,00 10.000,00 0,00

6670 Προµήθεια Φαρµάκων 15.000,00 7.468,69 10.000,00 10.000,00 0,00



14/11/20∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 

∆ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ Χρήση Σελίδα 3 από 

 

 

 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2018) Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθέντα 

µέχρι την 
31/10/2018 

Ενταλθέντα 
µέχρι την 
31/10/2018 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

 
Αναµορφώσεις 

6670.0001 Αγορά κτηνιατρικών Φαρµάκων 15.000,00 7.468,69 10.000,00 10.000,00 0,00
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ (53) 25.000,00 27.610,96 30.000,00 30.000,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 25.000,00 27.610,96 30.000,00 30.000,00 0,00
63 Φόροι - Τέλη 25.000,00 27.610,96 30.000,00 30.000,00 0,00

632 Φόροι - Τέλη 25.000,00 27.610,96 30.000,00 30.000,00 0,00

6320 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (53.20.04) 25.000,00 27.610,96 30.000,00 30.000,00 0,00

6320.4098 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (53.20.04.0098) 25.000,00 27.610,96 30.000,00 30.000,00 0,00
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (54) 75.000,00 16.855,68 75.000,00 75.000,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 75.000,00 16.855,68 75.000,00 75.000,00 0,00
63 Φόροι - Τέλη 75.000,00 16.855,68 75.000,00 75.000,00 0,00

630 Φόροι - Τέλη 75.000,00 16.855,68 75.000,00 75.000,00 0,00

6303 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (54.03.00) 75.000,00 16.855,68 75.000,00 75.000,00 0,00

6303.0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (54.03.00.0000) 75.000,00 16.855,68 75.000,00 75.000,00 0,00
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55) 275.000,00 230.067,50 275.000,00 275.000,00 0,00

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 275.000,00 230.067,50 275.000,00 275.000,00 0,00
82 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 275.000,00 230.067,50 275.000,00 275.000,00 0,00

823 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 275.000,00 230.067,50 275.000,00 275.000,00 0,00

8230 ΙΚΑ (55.00.00) 275.000,00 230.067,50 275.000,00 275.000,00 0,00

8230.0001 ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (55.00.00.0001) 275.000,00 230.067,50 275.000,00 275.000,00 0,00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (60) 1.229.047,79 641.944,62 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.229.047,79 641.944,62 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.229.047,79 641.944,62 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00

602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 220.000,00 151.025,80 220.000,00 220.000,00 0,00

6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός , δώρα εορτών γενικά και 
ειδικά επιδόµατα) (60.02.21) 

220.000,00 151.025,80 220.000,00 220.000,00 0,00

6021.2101 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (60.02.21.0001) 220.000,00 151.025,80 220.000,00 220.000,00 0,00

604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίω 762.696,79 360.428,66 600.000,00 600.000,00 0,00

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός , δώρα εορτών γενικά και 
ειδικά επιδόµατα) (60.04.41) 

762.696,79 360.428,66 600.000,00 600.000,00 0,00

6041.4101 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου (60.04.41.0001) 762.696,79 360.428,66 600.000,00 600.000,00 0,00

605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 236.351,00 130.490,16 235.000,00 235.000,00 0,00

6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (60.05.52) 60.000,00 38.388,95 60.000,00 60.000,00 0,00

6052.5201 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (60.05.52.0001) 60.000,00 38.388,95 60.000,00 60.000,00 0,00
6056 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου (60.05.56) 176.351,00 92.101,21 175.000,00 175.000,00 0,00
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6056.5601 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (60.05.56.0001) 176.351,00 92.101,21 175.000,00 175.000,00 0,00

607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

6073 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 
(60.07.73) 

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

6073.7301 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 
(60.07.73.0001) 

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6073.7302 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού Κ∆ΑΠ (60.07.74) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ (61) 556.016,40 196.978,57 245.640,00 245.640,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 556.016,40 196.978,57 245.640,00 245.640,00 0,00
61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 556.016,40 196.978,57 245.640,00 245.640,00 0,00

611 Αµοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελµατιών 123.376,40 33.295,31 111.000,00 111.000,00 0,00
6111 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων (61.00.11) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6111.1101 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων (61.00.11.0001) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6112 Αµοιβές Τεχνικών (61.00.12) 3.524,00 922,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6112.1201 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας (61.00.12.0001) 3.000,00 550,00 1.000,00 1.000,00 0,00

6112.1202 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας Σ2018 524,00 372,00 4.000,00 4.000,00 0,00

6113 Αµοιβή παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

6113.1301 Αµοιβή παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και Συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις γενικό 
κανονισµό προστασίας δεδοµένων 679/2016 

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

6115 Αµοιβές Λογιστών (61.00.15) 22.552,41 5.833,31 15.000,00 15.000,00 0,00

6115.1501 Αµοιβές Λογιστών Σ2018 15.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

6115.1502 Αµοιβές Λογιστών 7.552,41 5.833,31 12.000,00 12.000,00 0,00

6116 Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

6116.0001 Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

6117 Αµοιβές λοιπών Ελεύθερων Επαγγελµατιών εκτελούντων ειδικής υπηρεσίας 
61.00.17 

55.000,00 17.740,00 55.000,00 55.000,00 0,00

6117.1701 Αµοιβές λοιπών Ελεύθερων Επαγγελµατιών εκτελούντων ειδικής υπηρεσίας 61.00.17.0001 10.000,00 2.480,00 10.000,00 10.000,00 0,00

6117.1702 Αµοιβές λοιπών Ελεύθερων Επαγγελµατιών Κ∆ΑΠ ( 61.00.17.0002) 45.000,00 15.260,00 45.000,00 45.000,00 0,00

6118 Αµοιβή ιατρών 24.299,99 8.800,00 18.000,00 18.000,00 0,00

6118.0002 Αµοιβή Κτηνιάτρου 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

6118.0003 Αµοιβή Κτηνίατρου Σ2018 8.299,99 4.800,00 0,00 0,00 0,00
6118.0004 Αµοιβή Παιδιάτρου Σ2018 6.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

6118.0005 Αµοιβή Παιδιάτρου 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

612 ∆απάνες αιρετών 8.640,00 5.760,00 8.640,00 8.640,00 0,00

6121 Αποζηµίωση Προέδρου & Αντιπροέδρου ∆.Σ 61.01.21 8.640,00 5.760,00 8.640,00 8.640,00 0,00
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6121.2101 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου 61.01.21.0001 8.640,00 5.760,00 8.640,00 8.640,00 0,00

616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

6162 Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

6162.6201 Συµβουλευτικές Υπηρεσίες ΒΣ 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
619 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 420.000,00 157.923,26 122.000,00 122.000,00 0,00

6198 Λοιπές Αµοιβές Τρίτων (61.98.31) 420.000,00 157.923,26 122.000,00 122.000,00 0,00

6198.3101 Λοιπές Αµοιβές Τρίτων (61.98.31.0001) 20.000,00 15.599,42 20.000,00 20.000,00 0,00

6198.3102 Λοιπές Αµοιβές Τρίτων Κ∆ΑΠ (61.98.31.0002) 221.766,34 17.498,88 75.000,00 75.000,00 0,00
6198.3103 Λοιπές αµοιβές τρίτων Κ∆ΑΠ Σ2018 178.233,66 124.824,96 27.000,00 27.000,00 0,00

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (62) 183.968,15 81.240,54 181.000,00 181.000,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 183.968,15 81.240,54 181.000,00 181.000,00 0,00
62 Παροχές τρίτων 183.968,15 81.240,54 181.000,00 181.000,00 0,00

620 Ηλεκτρικό ρεύµα για φωτισµό κτιρίων 136.468,15 75.164,54 133.500,00 133.500,00 0,00

6200 Ηλεκτρικό ρεύµα για φωτισµό κτιρίων (62.00.00) 7.000,00 4.080,16 7.000,00 7.000,00 0,00

6200.0000 Ηλεκτρισµό ρεύµα για φωτισµό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας (62.00.00.0000) 

7.000,00 4.080,16 7.000,00 7.000,00 0,00

6202 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας (62.02.21) 1.000,00 60,00 1.000,00 1.000,00 0,00

6202.2101 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας (62.02.21.0001) 1.000,00 60,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6203 Τηλεπικοινωνίες (62.03.21) 7.000,00 2.907,75 6.000,00 6.000,00 0,00

6203.2101 Ταχυδροµικά Τέλη (62.03.21.0001) 1.000,00 280,19 1.000,00 1.000,00 0,00

6203.2201 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά - Τηλετυπικά Εσωτερικού (62.03.22.0001) 6.000,00 2.627,56 5.000,00 5.000,00 0,00

6204 ΕΝΟΙΚΙΑ (62.04.32) 30.000,00 26.801,84 35.000,00 35.000,00 0,00

6204.3201 Μισθώµατα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων (62.04.32.0001) 30.000,00 26.801,84 35.000,00 35.000,00 0,00

6205 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (62.05.53) 1.000,00 413,69 1.000,00 1.000,00 0,00

6205.5301 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (62.05.53.0001) 1.000,00 413,69 1.000,00 1.000,00 0,00

6206 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού 26.260,00 14.136,00 24.000,00 24.000,00 0,00

6206.0001 Υπηρεσίες Παραµετροποίησης και εκπαίδευσης Λογισµικών 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6206.0002 Συντήρηση Αναβάθµιση Υποστήριξη προγραµµάτων Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Σ2018 15.000,00 6.200,00 9.000,00 9.000,00 0,00

6206.0003 Υπηρεσίες Παραµετροποίησης και εκπαίδευσης Λογισµικών Σ 3.100,00 2.976,00 0,00 0,00 0,00

6206.0004 Συντήρηση Αναβάθµιση Υποστήριξη προγραµµάτων Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 5.060,00 4.960,00 15.000,00 15.000,00 0,00

6207 Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους (62.07) 59.208,15 24.175,78 54.500,00 54.500,00 0,00

6207.6101 Συντήρηση και επισκευής κτιρίων (62.07.61.0001) 25.000,00 10.651,49 25.000,00 25.000,00 0,00

6207.6102 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Κ∆ΑΠ (62.07.61.0002) 19.000,00 9.345,52 19.000,00 19.000,00 0,00

6207.6103 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Σ 1.708,15 727,01 0,00 0,00 0,00
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Προηγούµενο Οικ. έτος (2018) Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθέντα 

µέχρι την 
31/10/2018 

Ενταλθέντα 
µέχρι την 
31/10/2018 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

 
Αναµορφώσεις 

6207.6201 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων, έργων) 
(62.07.62.0001) 

1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

6207.6401 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (62.07.64.0001) 5.000,00 2.704,16 5.000,00 5.000,00 0,00

6207.6501 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 
(62.07.65.0001) 

500,00 127,60 500,00 500,00 0,00

6207.6601 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού (62.07.66.0001) 2.000,00 620,00 1.000,00 1.000,00 0,00

6207.6701 Συντήρηση µουσικών οργάνων Φιλαρµονικής 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
6208 Μισθώσεις Ηλεκτρονικού εξοπλισµού 5.000,00 2.589,32 5.000,00 5.000,00 0,00

6208.0001 Μισθώσεις Ηλεκτρονικού εξοπλισµού 5.000,00 2.589,32 5.000,00 5.000,00 0,00

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 47.500,00 6.076,00 47.500,00 47.500,00 0,00

6262 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθµού 47.500,00 6.076,00 47.500,00 47.500,00 0,00

6262.6201 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθµού 24.000,00 6.076,00 24.000,00 24.000,00 0,00

6262.6203 Συντήρηση και επισκευή Ηκετρολογικού εξοπλισµού Βρεφονηπιακού Σταθµού 23.500,00 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (63) 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
63 Φόροι - Τέλη 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

633 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
6332 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (63.03.21) 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6332.3201 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (63.03.21.0001) 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 224.000,00 102.624,22 216.000,00 216.000,00 0,00

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 224.000,00 102.624,22 216.000,00 216.000,00 0,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 224.000,00 102.624,22 216.000,00 216.000,00 0,00
640 Λοιπά γενικά έξοδα 31.000,00 16.810,67 32.000,00 32.000,00 0,00

6400 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 16.000,00 7.978,17 17.000,00 17.000,00 0,00

6400.1101 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (Καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 
(64.00.11.0001) 

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

6400.1102 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (Καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 
(64.00.11.0001) Ν 

3.000,00 976,65 3.000,00 3.000,00 0,00

6400.1103 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (Καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Σ17 2.000,00 181,52 2.000,00 2.000,00 0,00

6400.1301 Μεταφορά προσώπων Μικτής Χορωδίας (64.00.13.0001) 7.000,00 4.836,00 8.000,00 8.000,00 0,00

6400.1302 Μεταφορά θεατρικης οµάδας 2.000,00 1.984,00 2.000,00 2.000,00 0,00
6402 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3.000,00 2.488,35 3.000,00 3.000,00 0,00

6402.3401 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 64.02.34.0001 3.000,00 2.488,35 3.000,00 3.000,00 0,00

6405 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000,00 979,60 1.000,00 1.000,00 0,00

6405.5301 Λοιπές Συνδροµές 64.05.53.0001 1.000,00 979,60 1.000,00 1.000,00 0,00

6408 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.000,00 308,58 1.000,00 1.000,00 0,00
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Προηγούµενο Οικ. έτος (2018) Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθέντα 

µέχρι την 
31/10/2018 

Ενταλθέντα 
µέχρι την 
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Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

 
Αναµορφώσεις 

6408.8101 Υλικά φαρµακείου Κ∆ΑΠ (64.08.81.0001) 1.000,00 308,58 1.000,00 1.000,00 0,00

6409 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10.000,00 5.055,97 10.000,00 10.000,00 0,00

6409.6301 ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64.09.63.0001 10.000,00 5.055,97 10.000,00 10.000,00 0,00

641 Έξοδα µεταφορών 104.000,00 71.755,64 115.500,00 115.500,00 0,00

6415 ΕΞΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ , ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 104.000,00 71.755,64 115.500,00 115.500,00 0,00

6415.7102 ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 64.15.71.0002 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6415.7403 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑ∆ΙΕΣ , ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 64.15.74.0003 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6415.7404 ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ (64.15.74.0004) 50.000,00 42.639,76 45.000,00 45.000,00 0,00

6415.7405 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (64.15.74.0005) 20.000,00 682,00 20.000,00 20.000,00 0,00

6415.7407 ΕΞΟ∆Α ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ (64.15.74.0003) 20.000,00 19.894,96 20.000,00 20.000,00 0,00

6415.7409 Έξοδα λειτουργίας Θερινού κινηµατογραφου. 5.000,00 980,03 0,00 0,00 0,00

6415.7410 ΄Έξοδα Πολιτιστικό καλοκαίρι 9.000,00 7.558,89 25.000,00 25.000,00 0,00

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 63.000,00 11.457,38 63.000,00 63.000,00 0,00

6420 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ- ΕΞΟΧΩΝ - ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 63.000,00 11.457,38 63.000,00 63.000,00 0,00

6420.8101 ∆απάνες λειτουργίας συσσιτίων Βρεφ/κων σταθµών µε Μ.Φ.Η (64.20.81.0001) 55.000,00 5.157,15 55.000,00 55.000,00 0,00

6420.8402 ∆ΡΑΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (64.20.84.0002) 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6420.8403 ∆απάνες λειτουργίας συσσιτίων βρεφονηπιακών σταθµών µε ΜΦΗ Σ 7.500,00 6.300,23 7.500,00 7.500,00 0,00

643 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6430 ∆απάνες Επιµορφώσεων 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6430.0001 ∆απάνες Επιµόρφωσης Προσωπικού Κ∆ΑΠ 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 26.000,00 2.600,53 5.000,00 5.000,00 0,00

6498 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 26.000,00 2.600,53 5.000,00 5.000,00 0,00

6498.9201 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
(64.98.92.0001) 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6498.9501 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (64.98.95.0001) 5.000,00 2.600,53 5.000,00 5.000,00 0,00

6498.9506 ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) (64.98.95.0006) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 ΕΞΟ∆Α & ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 98.000,00 60.704,88 64.000,00 64.000,00 0,00

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 98.000,00 60.704,88 64.000,00 64.000,00 0,00
82 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 98.000,00 60.704,88 64.000,00 64.000,00 0,00

820 Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων 52.000,00 48.631,58 52.000,00 52.000,00 0,00

8200 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 52.000,00 48.631,58 52.000,00 52.000,00 0,00

8200.1101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ Π.Ο.Ε (82.00.11.0001) 52.000,00 48.631,58 52.000,00 52.000,00 0,00
821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 46.000,00 12.073,30 12.000,00 12.000,00 0,00

8214 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8.000,00 2.342,81 2.000,00 2.000,00 0,00
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Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

 
Αναµορφώσεις 

8214.1401 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (82.00.14.0001) 8.000,00 2.342,81 1.000,00 1.000,00 0,00

8214.1402 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (82.00.14.0002) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

8215 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 38.000,00 9.730,49 10.000,00 10.000,00 0,00

8215.1501 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (82.00.15.0001) 38.000,00 9.730,49 10.000,00 10.000,00 0,00
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.981,64 0,00 993,00 993,00 0,00

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.981,64 0,00 993,00 993,00 0,00
91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέ 20.981,64 0,00 993,00 993,00 0,00

911 Αποθεµατικό 20.981,64 0,00 993,00 993,00 0,00

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.981,64 0,00 993,00 993,00 0,00
Σύνολα: 2.925.013,98 1.416.776,93 2.380.633,00 2.380.633,00 0,00
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ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύνολο 
15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (15) 119.500,00 
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (25) 108.000,00 
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ (53) 30.000,00 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (54) 75.000,00 
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55) 275.000,00 
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (60) 1.065.000,00 
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ (61) 245.640,00 
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (62) 181.000,00 
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (63) 500,00 
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 216.000,00 
82 ΕΞΟ∆Α & ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 64.000,00 
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 993,00 

Σύνολα 2.380.633,00 



Σελίδα 11 από 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14/11/2018 
 
 
 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 
 

Οικ. έτος 2019 Οικ. έτος 2019  
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
 
Ψηφισθέντα 

 
Εγκριθέντα 

 
 

Κωδικός 

 
 

Περιγραφή 
 
Ψηφισθέντα 

 
Εγκριθέντα 

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΕΣΟ∆Α 

180.633,00 180.633,00 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.921.140,00 1.921.140,00 

4 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (7) 

1.820.000,00 1.820.000,00 7 Επενδύσεις 119.500,00 119.500,00 

5 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 380.000,00 380.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 339.000,00 339.000,00 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 993,00 993,00 Γενικά Σύνολα: 2.380.633,00 2.380.633,00 

    

 

Γενικά Σύνολα: 2.380.633,00 2.380.633,00 
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3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων µε τις αρµοδιότητες του 

ΟΤΑ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα οι ∆ήµοι έχουν 
µεταξύ άλλων τις κάτωθι αρµοδιότητες:  
Οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές  
υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε 
στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων 
και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας. 
 
Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους 

τοµείς: 

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 

1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων 
και περιοχών,  των ιαµατικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων 
και εγκαταστάσεων,  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
2. Η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση και διαχείριση των δικτύων 
φυσικού  αερίου, σύµφωνα µε  την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Ο εξηλεκτρισµός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων  και γενικότερα δικτύων 
ενέργειας,  εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς 
και για την τόνωση της  ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας. 
4. Η µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις 
ειδικές  βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του 
πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού. 
5. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναµικού της περιοχής  τους. 
6. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας  και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη της  περιοχής τους. 
7. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη 
της  τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, 
αντιπληµµυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων. 
8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική 
ανάπτυξη των  περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία  θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων 
αναψυχής και διακοπών. 
9. Η διοίκηση και εκµετάλλευση των χώρων της ζώνης λιµένα δικαιοδοσίας τους, 
καθώς και η  κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιµενικών έργων. 
10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση  δηµοτικών και κοινοτικών 
αγορών. 
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών 
καυσίµων. 
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση της δηµοτικής και κοινοτικής 
περιουσίας  και η κατασκευή,  συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών 
κτιρίων. 
13. Η εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών δασών. 
14. Η διαχείριση και εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών 
εκτάσεων και  βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόµενων καλλιεργητικών 
εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το ∆ηµόσιο. 
 

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του 
φυσικού,  αρχιτεκτονικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και 
των  εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 
3. Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων. 
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4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, 
η αποκοµιδή  και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση 
και διαχείριση συστηµάτων  αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού και η λήψη 
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για  την προστασία των κοινόχρηστων 
χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από  εκδήλωση 
πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία. 
5. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο 
µέσο που  διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα. 
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
7. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων  οικιστικής και πολεοδοµικής 
ανάπτυξης. 
8. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της 
περιφέρειάς τους,  κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού 
πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 
9. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως 
αυτή  προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
10.Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και η παροχή γνώµης 
για τον  καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 
 

γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των 

Οικισµών, στον οποίο  περιλαµβάνεται, ιδίως: 

1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών 
στις πόλεις και  τα χωριά όπως  η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 
συστηµάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρµανσης, έργων ηλεκτροφωτισµού 
των κοινόχρηστων χώρων, η  δηµιουργία  χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, 
πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 
2. Η συµµετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια µεταφοράς 
για τη  µετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η µεταφορά για την 
εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται  στο άρθρο 83  και στη 
σχετική νοµοθεσία. 
3. Ο καθορισµός, η κατασκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση υπόγειων και 
υπέργειων χώρων  στάθµευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθµευσης των 
αυτοκινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 
κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην 
ασφάλεια της  κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5. Ο καθορισµός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και 
των  εµποροπανηγύρεων,  για άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, που 
διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νοµοθεσία, καθώς και των 
χώρων για  την προσωρινή διαµονή µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.  
6. Ο καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 
διαφήµισης, καθώς  και ο προσδιορισµός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής 
και προϋποθέσεων τοποθέτησης  διαφηµιστικών πλαισίων, σύµφωνα µε τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείµενης  νοµοθεσίας. 
7. Η προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης του 
καταναλωτή σχετικά  µε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατά του, την ποιότητα 
των προσφερόµενων αγαθών και  υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία 
και το περιβάλλον, σε συνεργασία µε τις  αρµόδιες αρχές. 
8. Ο προσδιορισµός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και 
εγκατάστασης  καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό 
περιβάλλον,  καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες 
της πόλης. 
9. Ο προσδιορισµός των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε 
καταστήµατα, τα οποία  λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονοµικών και 
κανονιστικών διατάξεων της  διοίκησης. 
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10. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, όπως ο  
υγειονοµικός έλεγχος των δηµοτικών και κοινοτικών δεξαµενών νερού, ο 
υγειονοµικός έλεγχος  των καταστηµάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 
περιφέρειά τους, ο έλεγχος της  ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της 
εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων  του περιβάλλοντος από 
τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα  και η 
δηµιουργία καταφυγίων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
11. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας 
των  κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και 
εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, 
η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για  την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, από 
έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  εργασίες που εκτελούνται και 
γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για  τη ζωή και την 
περιουσία των κατοίκων. 
12. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της 
αισθητικής των  πόλεων και των οικισµών. 
13. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους 
κοινόχρηστους χώρους. 
14. Η ονοµασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η 
αρίθµηση  κτισµάτων. 
 

δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 

1. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα 
δράσης και  πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών 
ανέργων, στο πλαίσιο  των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και υπηρεσιών επαγγελµατικής 
κατάρτισης,  µε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και Κέντρων  Επαγγελµατικής Κατάρτισης προσαρµοσµένα στις 
τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και  κυρίως των πληθυσµών των ορεινών, 
αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του  εθνικού και ευρωπαϊκού 
σχεδιασµού. 
3. Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής τους µε την 
ανάπτυξη  συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση 
απασχόλησης, καθώς και  στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας, µε τη δηµιουργία ∆ηµοτικών  και Κοινοτικών Γραφείων Ενηµέρωσης για 
την Απασχόληση, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους  δηµόσιους φορείς και τις 
επιχειρήσεις της περιοχής τους. 
 
ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαµβάνεται, 

ιδίως: 

1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων 
όπως παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, 
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και 
αναψυχής ηλικιωµένων,  γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών 
κοινωνικών προγραµµάτων. 
2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που 
στοχεύουν στη  µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων 
µε την παροχή υπηρεσιών υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως 
δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων,  κέντρων αγωγής υγείας, 
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής  υγείας, 
συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά  εξαρτησιογόνων ουσιών. 
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3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την 
παραχώρηση  δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή 
χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης κατά  τις προβλέψεις αυτού του 
Κώδικα. 
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών  για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, µε 
τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 
5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και 
δράσεις για την  ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική,  οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 
κοινωνίας. 
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
µε τη  δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και οµάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη 
των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης του ∆ήµου και της Κοινότητας. 
 
στ) Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται, 

ιδίως: 

1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του 
εθνικού  συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα 
η συντήρηση, η  καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 
3.Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών. 
4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 
5. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, 
η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών 
κέντρων,  µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών 
και σχολών διδασκαλίας  µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., 
καθώς και η µελέτη και εφαρµογή  πολιτιστικών προγραµµάτων. 
6. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων  της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 
κτιρίων και  κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή η  συµµετοχή τους σε αυτά. 
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύµφωνα  µε την κείµενη νοµοθεσία. 
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
δηµοτικών και  κοινοτικών γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών και 
κοινοτικών χώρων άθλησης. 
12. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και 
διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων. 
ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 

1. Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη,  ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που 
συµβαίνουν στα διοικητικά τους όρια. 
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής 
τους, στο  πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των 
προγραµµάτων, µέτρων και  δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο 
του εθνικού και περιφερειακού  σχεδιασµού. 
3. Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για 
την  πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της 
περιφέρειάς τους. 
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Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η  σύνδεσή των 

δραστηριοτήτων µε τις αρµοδιότητες του ΟΤΑ.  

4. Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον ∆ήµο για την 

προκειµένη χρονική περίοδο. 

Το ύψος της χρηµατοδότησης του ∆ήµου και η ανάλυση του προγράµµατος 
χρηµατοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους 
καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, 
µείον τα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από απαιτήσεις 
προηγούµενων χρήσεων, από τις επιµέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά 
εκτέθηκαν ανωτέρω. 
Συγκεκριµένα έχουµε την εξής διαφορά:  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΕΤΟΣ   
2019 

(Α) 
∆ΑΠΑΝΕΣ (ΣΕ 
€) 

(Β) 
ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ΣΕ €) 

(Γ) = (Α) – (Β) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΟΤΑ  
(ΠΟΣΟ ΣΕ €) 

ΣΥΝΟΛΑ 2.380.633,00 1.580.633,00 800.000,00€ 
 
 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται 
σε 2.380.633,00 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 1.580.633,00 €. 
Συνεπώς το υπολειπόµενο ποσό προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των 
αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 800.000,00 € και το οποίο θα 
καλυφθεί από τον οικείο δήµο.  
Πλέον η χρηµατοδότηση του ∆ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και 
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς 
(ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 
 
 
5. Χρηµατοροές  
Το ποσό της χρηµατοδότησης θα καταβάλλεται τµηµατικά από το ∆ήµο στην 
επιχείρηση σε  δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, ως εξής:  
 

ΜΗΝΑΣ 
Ποσό καταβολής 

από το ∆ήµο 

 1ος 66.665,00 € 

2ος 66.665,00 € 
3ος 66.665,00 € 
4ος 66.665,00 € 
5ος 66.665,00 € 
6ος 66.665,00 € 
7ος 66.665,00 € 
8ος 66.665,00 € 
9ος 66.665,00 € 
10ος 66.665,00 € 
11ος 66.665,00 € 
12ος 66.685,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 800.000,00 € 
 

6. Αναθεώρηση προγράµµατος δράσης  

Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν 
εντός του έτους αυξοµειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή 
παρεχόµενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής 
χρηµατοδότησης από τον δήµο.  
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Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές 
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων.   
Ψηφίστηκε µε την αριθµ.:  120 /2018 απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 

∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. 
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

Β.  Να  κοινοποιηθεί η συγκεκριµένη απόφαση στο ∆ήµο Μεγαρέων προς 
έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων. 
Γ.   Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό    120/2018 

---------------------------------------------- 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την παρ. 14 του άρθρου 10 
του Ν. 4071/2012, το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. 120/2018 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) & έχοντας υπ’ όψη του τις 
ανάγκες αυτού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 120/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.)  
περί κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Έκθεσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων, µε την οποία τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα  της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το 
οικονοµικό έτος 2019, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ηµοτικό 
προϋπολογισµό µε βάση την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.    

                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  367/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο    
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


