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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
================= 

    Από τo υπ' αριθμ. 21ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας 
της 5ης  Νοεμβρίου 2014. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 425/2014. 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2015. 
 

    Στην Ορεστιάδα, σήμερα 5 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 37956/31-
10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
 Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους 
υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα 
τριάντα ένα (31), τα  εξής: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 
9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 
15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
21. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
23. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
25. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
27. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
31. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
28. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
30. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

 

 
Ο Δήμαρχoς κoς Μαυρίδης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. 
Παρών ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων 

καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Επίσης παρών ήταν για 
τυχόν διευκρινίσεις και η κ. Ραπτοπούλου Μαρία, Ευαγγελιάδου Βασιλική και Χρήστου Ιωάννης, 
προϊστάμενοι του οικονομικού τμήματος του Δήμου Ορεστιάδας.   
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Καραγιάννης 
Γεώργιος αναφερόμενος στο 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γκακίδη Αθανάσιο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο 
εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:  
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο 

κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την 
κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο 
σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να 
καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και 
ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 

Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε 
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του 
προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. 

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού 
εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται 
στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης 
υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική 
επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του 
προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του 
προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του 
δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν 
καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά 
το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες 
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η 
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και 
ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό 
που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες 
αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της 
δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές 
δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το 
σχέδιο του προϋπολογισμού. 

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές 
και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου 
του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του 
άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται 
με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη 
γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους 
Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν 
καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των 
προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του 
παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη 
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περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει 
σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να 
καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του 
σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό 
συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά 
συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και 
από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο 
του προϋπολογισμού. 

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των 
ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το 
τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, 
σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του 
προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της 
οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των 
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του 
δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, 
καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου 
Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως 
αποτέλεσμα αναμορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί 
και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 

Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν 
και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το 
συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο 
συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το 
δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή 
και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της 
μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην 
των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του 
επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για 
την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά 
παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι 
παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), 
καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα 
θέματα που ορίζονται με το παρόν.» 
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Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 
συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν 
από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες με την 
υπ΄αριθμ. 8/2014 σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του 
άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική 
Επιτροπή: 

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε τις υπ’ αριθ. 6 & 7/2014 

αποφάσεις για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην 
Οικονομική Επιτροπή. 

Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την 
περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 223/2014  απόφασή της. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα 
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα 
τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.» 

Μετά από αυτά ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικον. έτους 2015  παρουσιάζει: 
 
Ε Σ Ο Δ Α                                                                           Ε Ξ Ο Δ Α         
 =========                                                                        ========= 
Τακτικά:                                         9.081.544,47 €            Έξοδα:                            17.618.971,29 €       
Έκτακτα:                                        2.107.707,48 €            Απoθεματικό:                            305,05 €  
Έσοδα Π.Ο.Ε.                                  2.789.134,08 € 
Εισπρ. Υπέρ Δημ. & τρίτων         2.183.736,33 € 
Χρηματικό Υπόλοιπο 2011:         1.457.153,98 €               
 ---------------------------------------------------------------           -----------------------------------------------------
--    
 Σύνολο:                                         17.619.276,34 €              Σύνολο:                         17.619.276,34 € 

 
 
Ακολουθεί Διαλογική συζήτηση  :  
 

ΜΑΡΑΣΛΗΣ: Δεν θα πω πολλά πράγματα για τον προϋπολογισμό καθώς έχω τοποθετηθεί τόσο στην 
εκτελεστική αλλά και στην οικονομική. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι να λάβετε υπόψη τα 
δάνεια που έχουν λάβει οι Δήμοι σαν Καποδιστριακοί έτσι ώστε να τηρηθεί η αναλογικότητα και στα  
έργα που αντιστοιχούν μέσω ΣΑΤΑ. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω πως το ίδιο το παρατηρητήριο 
τονίζει με έγγραφό του πως ο προϋπολογισµός δεν είναι ρεαλιστικός και με την εμπειρία των 
προηγούμενων χρόνων επισημαίνω πως  δεν έχει αλλάξει τίποτα και δεν βλέπω καμία διαφορά. Δεν 
βλέπω καμία πρόοδο ανάπτυξης, ούτε ρεαλισμό , αλλά απλά μια διαχείριση της μιζέριας και της 
φτώχειας μας κάνοντας μια απλή διαχείριση αυτών των πραγμάτων. Για αυτούς τους λόγους εμεί δεν 
θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.    
ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ: Εμείς σαν νέα παράταξη είχαμε την υποχρέωση να κάνουμε μια σύγκριση του 
τωρινού προϋπολογισμού με τους προηγούμενους και διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει καμία διαφορά. 
Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ελαφρυντικό όσον αφορά την μεγάλη πίεση χρόνου. Έχει κάποιες 
ιδιαιτερότητες αυτός ο προϋπολογισμός, είναι ο πρώτος που συντάσσεται μετά από οκτώ χρόνια από 
μια νέα δημοτική αρχή. Έχει μια δεύτερη ιδιαιτερότητα ότι γίνεται σε ακόμα πιο δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες στην χώρα αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια άλλη ιδιαιτερότητα 
είναι ότι οι προϋπολογισμοί άλλα και οι ισολογισμοί των δήμων χρόνο με το χρόνο γίνονται 
φτωχότεροι και οι Δήμοι μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με μικρομετόχους τους δημότες ελέω 
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των ανταποδοτικών τελών. Όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες δεν μπορούμε παρά να τις συνδέσουμε με 
μια γενικότερη πολιτική θέση. Δυστυχώς θέση μας είναι ότι ο Καλλικράτης δεν προχωρεί. Είναι ένα 
συγκεντρωτικό σύστημα το οποίο επιβλήθηκε προκειμένου να διευκολύνει  τις κεντρικές πολιτικές 
επιλογές των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και τα 
αποτελέσματά του χρόνο με το χρόνο είναι δυσμενέστερα. Με βάση τα νούμερα και μόνο, όντως ο 
προϋπολογισμός μπορεί  να περάσει το τεστ του παρατηρητή, μια ακόμα καινοτομία. Το σημαντικό 
για εμάς είναι το εξής: Εμείς δεν πιστεύουμε στον τρόπο τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του  
Καλλικράτη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αλλιώς ονειρευόμαστε την τοπική Αυτοδιοίκηση 
και για τον λόγο αυτόν δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Επίσης ένα άλλο σημείο 
το οποίο θα πρέπει ληφθεί υπόψη και είχε τονιστεί από το νυν Δήμαρχο παλιότερα είναι ότι θα πρέπει 
να συμμετέχει και η μειοψηφία στην κατάρτιση του προϋπολογισμού , πράγμα για το οποίο εμείς δεν 
καλεστήκαμε, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ελαφρυντικό διότι υπήρχε μεγάλη πίεση χρόνου. Εμείς 
πιστεύουμε πως ένας προϋπολογισµός θα πρέπει να κινείται σε πέντε έξι βασικούς άξονες. Πρώτα από 
όλα η  αξιοποίηση των φυσικών πόρων του Δήμου. Δεύτερον η οργανωτική αναδιάρθρωση των 
Δήμων. Τρίτο η παραγωγή του πολιτισμού μέσω της διασυνοριακότητας. Άλλος βασικός άξονας είναι 
η αποφυγή ιδιωτικοποίησης βασικών δομών του Δήμου. Επίσης θα πρέπει στην ΚΕΔΕ ο Δήμος 
Ορεστιάδας να βάζει ζητήματα επιτακτικά με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων όλης της 
χώρας και δη του Δήμου Ορεστιάδας. 
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ: Η κατάρτιση του προϋπολογισμού ενός Δήμου είναι από τις κορυφαίες 
αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και από τις πιο σημαντικές αποστολές του. Στον 
προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η διοίκηση του 
Δήμου και οι κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει προκειμένου να διαχειριστεί με σύνεση, σοβαρότητα 
και διαφάνεια τα οικονομικά του, να σταθεί δίπλα στους δημότες σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και 
ταυτόχρονα να οδηγήσει το Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης. Τίποτα από τα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται 
δυστυχώς στον προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015, τον οποίο καλούμαστε να 
αξιολογήσουμε. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό κενό περιεχομένου, με την έννοια ότι περιέχει τα 
έξοδα μισθοδοσίας και τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, μοιρασμένα σε αμέτρητους κωδικούς και 
πολλές σελίδες, για δε το κομμάτι των επενδύσεων, των έργων δηλαδή που πρόκειται να υλοποιήσει ο 
Δήμος κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να θέσει τις βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία, η πρόταση 
δηλαδή της Διοίκησης για την κατεύθυνση που πρόκειται να δώσει στο Δήμο στην πορεία του προς το 
μέλλον, περιλαμβάνεται σε δυο σελίδες όλες κι όλες. Οι δυο αυτές σελίδες αφορούν το πενιχρό ποσό 
του 1.882.280,27 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 783.480,27 ευρώ αφορά έργα και δράσεις από 
χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, που έχουν ενταχθεί κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους και 
είναι ο δρόμος Ορεστιάδας – οικισμού Πύργου, ο δρόμος Πύργου – Λαγού κι ένα μικρό πρόγραμμα 
προώθησης του τοπικού εμπορίου, ύψους 50.000 ευρώ. 
Το υπόλοιπο ποσό αφορά έργα συντήρησης και υποδομών Ν. Βύσσας, ύψους 88.146 ευρώ, έργα 
συντήρησης και υποδομών Κυπρίνου, ύψους 59.118 ευρώ, έργα συντήρησης και υποδομών 
Ορεστιάδας, ύψους 626.851 ευρώ και έργα συντήρησης και υποδομών Τριγώνου, ύψους 142.885 
ευρώ, ποσά τα οποία αναφέρονται γενικά και αόριστα, χωρίς να εξειδικεύονται και χωρίς να μπορούμε 
επομένως να τα αξιολογήσουμε Τι να αξιολογήσουμε λοιπόν και τι να ψηφίσουμε; Το συνολικό ποσό 
των 88.146 ευρώ για έργα συντήρησης και υποδομών Ν. Βύσσας, το συνολικό ποσό των 59.118 ευρώ 
για έργα συντήρησης και υποδομών Κυπρίνου, το συνολικό ποσό των 626.851 ευρώ, για έργα 
συντήρησης και υποδομών Ορεστιάδας και το συνολικό ποσό των 142.885 ευρώ για έργα συντήρησης 
και υποδομών Τριγώνου, ενώ δεν ξέρουμε ποια έργα αφορούν κι ενώ γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες τόσο 
της Ορεστιάδας όσο και της περιφέρειας του Δήμου για έργα στο ενδοδημοτικό δίκτυο, για έργα στην 
αγροτική οδοποιία, για παρεμβάσεις στα κοιμητήρια, για άλλες υποδομές, είναι πολλαπλάσιες; Πού 
είναι η παρεμβάσεις στα σχολεία, στα δημοτικά γυμναστήρια, στα δημοτικά κτίρια, στους δημόσιους 
χώρους, με σύγχρονα φωτιστικά, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, όταν δαπανούμε ποσό πάνω από 1.000.000 ευρώ για φωτισμό και θέρμανση; Πού είναι οι 
παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές, αφού μάλιστα γνωρίζουμε ότι πρέπει να τις ανακατασκευάσουμε 
προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές για να αδειοδοτηθούν έως τα τέλη του 2014, διαφορετικά 
θα πρέπει να τις κλείσουμε; Πού είναι κάποια πρόβλεψη για παρεμβάσεις στο σφαγείο, το οποίο 
λειτουργεί κάτω από άθλιες συνθήκες και το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας στην περιοχή μας; Πού είναι ένας σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, που μπορεί να λύσει 
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το πρόβλημα της αποχέτευσης των κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου μας; Πού είναι η δαπάνη για 
διαφήμιση – προώθηση του Δήμου μας τουριστικά, έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι τοπικές 
επιχειρήσεις, π.χ. καινούριο site, παρεμβάσεις στις τρεις πύλες εισόδου, έκδοση ενημερωτικού υλικού, 
εκδηλώσεις και επαφές διασυνοριακές, συμμετοχή σε εκθέσεις, κάποιες αναπλάσεις σε επισκέψιμους 
χώρους με τουριστικό ενδιαφέρον; 
Πού είναι η δαπάνη για ανακύκλωση και τη μείωση έτσι του όγκου των απορριμμάτων; Πού είναι η 
δαπάνη για ανάπλαση δημοσίων χώρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προσπελασιμότητα σε ΑΜΕΑ 
και ηλικιωμένους; Πού είναι κάποιος προγραμματισμός για παρεμβάσεις στον Άρδα, στον ορεινό 
όγκο Πενταλόφου – Κομάρων - Πετρωτών; Πού είναι κάποια πρόβλεψη για τα ευρήματα στην 
περιοχή της Ζώνης; Και τέλος πού είναι η εισηγητική έκθεση, η οποία θα αναδείκνυε την πολιτική 
κατεύθυνση του προϋπολογισμού και επομένως την πολιτική κατεύθυνση της Διοίκησης του Δήμου; 
Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που δεν περιλαμβάνει τις επιλογές εκείνες που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην άρση των αδιεξόδων του Δήμου, έναν προϋπολογισμό χωρίς φιλοσοφία, χωρίς 
προσανατολισμό, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, χωρίς όραμα, γι’ αυτό και τον καταψηφίζουμε. 
ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ: Ο τίτλος που θα βάζαμε στην σημερινή συνεδρίαση είναι ότι οι δημοτικές αρχές 
αλλάζουν αλλά η λιτότητα παραμένει. Έχω τον προϋπολογισμό της προηγούμενης δημοτικής αρχής 
και συγκρίνοντας τον με τον τωρινό δεν διαφέρουν παρά μερικά ευρώ. Είναι ίδιος προϋπολογισμός. 
Είναι η σημαντικότερη συζήτηση της χρονιάς. Αυτό που γίνεται απόψε εδώ είναι μια κοροϊδία διότι 
όλα έγιναν καθ΄ υπαγόρευση της κυβέρνησης. όλα έχουν αποφασιστεί από την κεντρική κυβέρνηση 
και τα χέρια μας είναι δεμένα. Ο σχεδιασμός είναι από κάτω. Επί της ουσίας είναι προϋπολογισμός 
λιτότητας. Είναι ίδιος προϋπολογισμός με τον περσινό. Εμείς σαν λαϊκή συσπείρωση θα επιμείνουμε, 
πλήρης χρηματοδότηση από το κράτος των Δήμων. Δουλειές του κράτους κάνουν οι Δήμοι και όφειλε 
το κράτος να χρηματοδοτεί τους Δήμους. Το κράτος τι κάνει ; Δεν μας δίνει λεφτά , σφίγγει την 
στρόφιγγα και εμείς αναγκαζόμαστε να φορολογούμε τους δημότες. Οπότε πλήρης χρηματοδότηση 
από το κράτος, επιστροφή των φόρων που παρακρατήθηκαν από την κεντρική διοίκηση. Να 
προσληφθεί προσωπικό. Εμείς θα τον καταψηφίσουμε αλλά δεν φτάνει θα πρέπει να γίνουν 
εντονότεροι αγώνες.      
    

  Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και είδε  
1. Τις διατάξεις  της παρ. 4  του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1   του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α΄)  
2. Τις διατάξεις  των περιπτ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 63 , καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του 
άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄) 
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, του αρθ 38 ν 4257/2014  και του αρθ 77 του  ν. 
4172/2013   
4.Την αριθ. 29530/25-07-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών  & Οικονομικών  με θέμα 
¨οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων  οικονομικού έτους 2015΄  ́
5.Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου άρθρο παρ. 3 του άρθρου 1 ( ΦΕΚ 228/18-11-2012 τεύχος 
Α΄) 
6. Την αριθ. 292/2014  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του έτους 2015. 
7. Τις αριθμ 6/2014 & 7/2014  αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και την αριθμ 8/2014 
απόφαση της επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ορεστιάδας  
8. Τις εισηγήσεις των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου. 
9. Τα έσοδα που εισπράχθηκαν  και τα έξοδα που έχουν πληρωθεί έως 30-06-2014. 
10. Τις  υπ’ αριθμ. 218 &223/2014 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  
11. Το με αριθ. Πρωτ. 1703/16-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ( άρθρο 4 Ν. 4111/2013 ),  
 και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου,  με 
ψήφους 19 έναντι 12 
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                                               ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                 
================== 

1. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2015, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  
 

2. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας  εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.  
 

3. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να 
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια 
δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. 
 

4. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», 
πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. 

 
 
 
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρασλής, Σιαφκαλόζης, Βαρσαμακίδης, 

Ουζουνίδης, Μουτουσίδης, Παπαδόπουλος, Κάκος, Γεωργίου, Παντσίδης, Μελάς, Γκουγκουσκίδου 
και Γκατζίδης για τους λόγους που αναφέρονται στην διαλογική συζήτηση   

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 425/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
 
 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Σ Ο Δ Ω Ν    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ    Ε Τ Ο Υ Σ:    2015- Δήμος Ορεστιάδας 
 
Κωδικός 
Αριθμός 

Περιγραφή Διαμορφωμένος 
Προηγ. Χρήσης 

Bεβαιωθέντα  
Προηγ. 
Χρήσης 

Ψηφισθεντα 
από το ΔΣ 

Εισήγηση 

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

18.016.438,15 14.953.806,56 17.619.276,34   

06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 18.016.438,15 14.953.806,56 17.619.276,34   

06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.858.819,74 8.625.694,82 9.081.544,47   

06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

119.819,08 104.122,31 139.707,21   

06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 101.130,47 85.433,70 121.018,60   

06.00.0111 Μισθώματα από αστικά 
ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 

28.000,00 14.080,54 49.665,44 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα  εισπράξουμε  το  2015  βάση   συμφωνητικών 
που υπογράφησαν με  διάφορους μισθωτές κατόπιν 
δημοπρασιών. 

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

4.150,00 4.122,73 4.122,73 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό υπολογιζουμε ότι θα  
εισπράξουμε  το  2015     σύμφωνα με την  
514/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

06.00.0113 Μισθώματα 
καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 
195 ΚΔΚ) 

68.980,47 67.230,43 67.230,43 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  βάση συμφωνητικών που 
υπογράφησαν με διάφορους μισθωτές κατόπιν 
δημοπρασιών  στις Δημοτικές ενότητες Βύσσας 
,Κυπρίνου, Τριγώνου, Ορεστιαδας .  

06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

18.688,61 18.688,61 18.688,61   

06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 18.688,61 18.688,61 18.688,61   

06.00.0129.01 Λοιπά έσοδα από ακίνητα ( 
επίταξη στρατού , κεραίες 
κλπ. )  

18.688,61 18.688,61 18.688,61 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που  υπολογίζουμε ότι 
θα εισπράξουμε το έτος 2015   ( Ενοίκια απο 
κεραίες, επίταξη στρατού κ.λ.π.)  

06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

58.287,36 58.287,36 72.839,37   

06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  58.287,36 58.287,36 72.839,37   

06.00.0211 Τόκοι χρηματικών 
καταθέσεων σε τράπεζες 

58.287,36 58.287,36 72.839,37 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό ποσό ίσο με αυτό που  
εισπράξαμε το έτος 2014  

06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1.796.000,00 1.935.329,23 1.755.000,00   

06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.796.000,00 1.935.329,23 1.755.000,00   

06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 

1.796.000,00 1.935.329,23 1.755.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα  με αυτό που 
εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε εως την 31-12-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 511/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για το τέλος καθαριότητας 
και φωτισμού ( άρθρο 25 Ν 1828/89 )  

06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

497.094,24 541.794,29 425.350,73   

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

11.200,00 9.930,00 9.930,00   

06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης 
οικογενειακού τάφου 

3.200,00 3.150,00 3.150,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε οτι 
θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015 
σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  για  δικαιώματα σύστασης 
οικογενειακού τάφου. 

06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού  ( 5 
έτη παραμονή ) 

1.500,00 1.100,00 1.100,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε οτι 
θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015 
σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για  δικαίωμα ενταφιασμού  ( 5 έτη 
παραμονή ). 

ΑΔΑ: 7ΑΔ1ΩΞΒ-8ΣΨ
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06.00.0417 Λοιπά έσοδα 
νεκροταφείων και ιερών 
ναών 

6.500,00 5.680,00 5.680,00   

06.00.0417.01 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων 
και ιερών ναών 

6.500,00 5.680,00 5.680,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που  εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε έως το  τέλος του έτους 2015 με βάση 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

06.00.042 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 190.000,00 192.851,97 192.851,97   

06.00.0421 Δικαιώματα χρήσης 
σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 
24/9-20/10/1958) 

190.000,00 192.851,97 192.851,97 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που εκτιμούμε οτι θα  εισπράξουμε εως το τέλος 
του έτους 2015. Η απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου  ορίζει δικαίωμα χρήσης του 
Δημοτικού Σφαγείου ως εξής : α) για την σφαγή 
αιγοπροβάτων  3,87  ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. , β) για 
την σφαγή αμνοεριφίων  2,90  ευρώ χωρίς το 
Φ.Π.Α, γ) για την σφαγή χοίρων  4,84  ευρώ χωρίς 
το Φ.Π.Α, δ) για την σφαγή μόσχων  24,19  ευρώ 
χωρίς το Φ.Π.Α, ε) για την σφαγή αγελάδων  33,86  
ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.  

06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

249.000,00 296.231,56 179.788,00   

06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 
(άρθρο 24 Ν 2130/93) 

249.000,00 296.231,56 179.788,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που εκτιμούμε οτα θα 
εισπράξουμε  το έτος 2015 σύμφωνα με τις  
φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 

30.294,24 30.992,94 30.992,94   

06.00.0451 Τέλος διαμονής 
παρεπιδημούντων (άρθρο 6 
Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 
10 Ν 2130/93) 

5.900,00 5.976,80 5.976,80 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε το έτος 2015 σύμφωνα με τις  
φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

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

24.394,24 25.016,14 25.016,14 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που  εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  σύμφωνα με τις  φορολογικές 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.( 
Συγκεκριμένα η σχετική απόφαση του το ΔΣ  
επιβάλλει: τέλος στις περιοχές που ισχύει το 
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των 
ακινήτων σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα 
των α) κάθε είδους μορφής και ονομασίας 
καταστημάτων που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, 
στα οποία πωλούνται για κατανάλωση φαγητά 
,ποτά, καφές , αναψυκτικά κ.λ.π. προιόντα ,β) στα 
ζυθοποπωλεία και μπάρ, γ) σε κέντρα διασκέδασης, 
δ) σε καντίνες , ε) σε οργανωμένα τμήματα Σούπερ 
Μαρκετ στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά, στ) 
νυχτερινών κέντρων , αιθουσών χορού και άλλων 
καταστημάτων με ποτά, ζ) κέντρων διασκέδασης , 
η) χορευτικών κέντρων με μουσική.Ακόμη 
επιβάλλει:  τέλος στις περιοχές που δεν ισχύει το 
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των 
ακινήτων σε ποσοστό 2% στα ακαθάριστα έσοδα 
των α) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και 
άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα 
καφωδείων, β) κέντρων διασκέδασης , γ) 
χορευτικών κέντρων με μουσική. Τέλος για τις 
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του 
αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων ( 
οικισμοί και δημοτικά διαμερίσματα ) δεν 
επιβάλλεται το τέλος του 0,5% στα ακαθάριστα 
έσοδα των α) κάθε είδους μορφής και ονομασίας 
καταστημάτων που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, 
στα οποία πωλούνται για κατανάλωση φαγητά 
,ποτά, καφές , αναψυκτικά κ.λ.π. προιόντα ,β) στα 
ζυθοποπωλεία και μπάρ, γ) σε καντίνες.    

06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

12.600,00 10.587,82 10.587,82   

ΑΔΑ: 7ΑΔ1ΩΞΒ-8ΣΨ
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06.00.0461 Τέλος χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων 
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 

11.000,00 10.055,55 10.055,55 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που  εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  σύμφωνα με την αριθ. 378/2007 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Συγκεκριμένα 
καθορίζει τους κατωτέρω κοινοχρήστους χώρους 
των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης 
σε ποσοστό 40%: 1η  ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει 
πλατείες - Πεζόδρομοι - ΟδόςΚων/πόλεως απο το 
ύψος της Λοχαγού Διαμαντή μέχρι το ύψος της 
οδού 11ης Διλοχίας. Οδός Πανταζίδου απο το ύψος 
της οδού Σκρά μέχρι το ύψος της οδού Λοχαγού 
Διαμαντή και το έναντι πεζοδρόμιο. Οδός Β. 
Κων/νου έναντι Δημαρχίας μέχρι το ύψος της οδού 
Αδριανουπόλεως. Οδός Σκρά απο το ύψος της οδού 
Ορέστου μέχρι το ύψος της οδού Κων/πόλεως. 
Οδός Εμμ. Ρήγα απο το ύψος της Αγίων Θεοδώρων 
μέχρι το ύψος της οδού Ευριπίδου. Οδός Αγίων 
Θεοδώρων απο το ύψος της οδού Β. Κων/νου μέχρι 
το ύψος της οδού Λοχαγού Διαμαντή. 2η ΖΩΝΗ 
που περιλαμβάνει όλους τους υπολοίπους δρόμους 
της πόλης της Ν. Ορεστιάδας ( απο Σόλωνος - 
Μουρούζη ). 3η ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει όλους 
τους οικισμούς και τα Τοπικά Διαμερίσματα. 
Ακόμη επιβάλει σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 
εστιατόρια, και περεμφερή καταστήματα τέλος 
χρήσης κοινοχρήστων χώρων ως εξής: Τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στην 1η ΖΩΝΗ 30,00ευρώ / 
τ.μ. ετησίως στην 2η ΖΩΝΗ 12,00 ευρώ /τ.μ. στην 
3η ΖΩΝΗ κανένα τέλος. Τα λοιπά εμπορικά 
καταστήματα που τοποθετούν προϊόντα στο 
πεζοδρόμιο σε πλάτος 1 έως 1,5 μέτρο και δεν 
εμποζίζουν της ελεύθερη διάβαση πεζών δεν θα 
πληρώνουν τέλος χρήσης πεζοδρομίου. Η ζώνη που 
ορίζεται απο την σιδηροδρομική γραμμή και απο τις 
δύο πλευρές των δρόμων Ριαδεστού , Σόλωνος και 
Ζαρίφη επιβάλλει τέλος κατάληψης πεζοδρομίου 
1,5 ευρώ/ τ.μ. μηνιαίως.   

06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 
Ν 1900/90) 

100,00 41,65 41,65 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που  εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε σύμφωνα με τις  φορολογικές 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών 
(άρθρο 23 ΒΔ 24/9-
20/10/1958) 

1.500,00 490,62 490,62 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που  εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε το έτος 2015 

06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 

4.000,00 1.200,00 1.200,00   

06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 4.000,00 1.200,00 1.200,00   

06.00.0471.01 Τέλος τέλεσης πολιτικών 
γάμων 

4.000,00 1.200,00 1.200,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που  υπολογιζουμε ότι θα 
εισπράξουμε   το έτος 2015  με βάση απόφαση του 
Δ.Σ.  ( 50€ για την τέλεση εκαστου γάμου) 

06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 307.267,64 341.309,67 310.184,94   

06.00.051 ΦΟΡΟΙ  291.847,13 326.648,37 295.523,64   

06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων (άρθρο 10 Ν 
1080/80) 

250.000,00 260.937,09 247.795,34 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε το έτος 2015 σύμφωνα με τις  
φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 
703/70, άρθρο 12 Ν 
1080/80) 

41.847,13 65.711,28 47.728,30 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε οτι 
θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015 

06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.420,51 14.661,30 14.661,30   

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

8.560,17 8.560,17 8.560,17 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε οτι 
θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015. 

06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της 
εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 
1337/83) 

4.360,34 4.360,34 4.360,34 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε οτι 
θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015. 

06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του 
ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 
(άρθρο 34 Ν 1337/83) 

2.500,00 1.740,79 1.740,79 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε οτι 
θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015. 
.Συγκεκριμένα είναι εισφορά που αποδίδεται 
ταυτόχρονα με το τέλος αδειών οικοδομών . 

06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

5.983.227,55 5.539.327,06 6.272.937,32   
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06.00.061 ΑΠΟ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

5.983.227,55 5.539.327,06 6.272.937,32   

06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 
25 Ν 1828/89) 

4.902.421,12 4.499.694,15 4.942.321,79   

06.00.0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών ( άρθρο 
25 Ν. 1828/89 ) 

3.916.372,47 3.589.751,32 4.008.340,43 Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που  προκύπτει απο 
το γινόμενο της πρώτης  τακτικής μηνιαίας 
κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο  του έτους 
2014 επί δώδεκα αυξημένο κατά 4,81% βάση της 
ΚΥΑ29530/25-7-2014 ( 318.698,95 Χ 12 = 
3.824.387,40*4,81%=183.953,03+ 
3.824.387,40=4.008.340,43)  .Η επιπλέον διαφορά 
που θα προκύψει απο τους Κ.ΑΠ. του έτους 2015 
θα εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση.  

06.00.0611.02 ΚΑΠ για τη λειτουργία του 
Νομικού Προσώπου 
Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου 
Ορεστιάδας  ( άρθρο 12 Ν 
2880/2001)  

986.048,65 909.942,83 933.981,36  Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που  προκύπτει απο 
το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας 
κατανομής που αποδόθηκε στο Νομικό Πρόσωπο  
του έτους 2014 επί δώδεκα  αυξημένο κατά 4,81% 
βάση της ΚΥΑ29530/25-7-2014 ( 74.259,88 Χ 12 
=891.118,56 € *4,81%=42.862,80 +891.118,56 
=933.981,36 €) .Η επιπλέον διαφορά που θα 
προκύψει απο τους Κ.ΑΠ. του έτους 2015 θα 
εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση.  

06.00.0612 ΚΑΠ για την καταβολη 
μισθωμάτων ακινήτων 
προς στέγαση δημοσίων 
σχολικών μονάδων και 
λοιπών υπηρεσιών  

38.367,96 28.441,47 10.232,52 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015 με βάση 
το αριθ. 26635/03-6-2011 έγγραφο του Υπουργειου 
Εσωτερικων με το οποίο μας  εγκρίθηκε η 
χρηματοδότηση. 

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

473.764,01 473.764,01 473.483,48 Εγγράψαμε το παραπάνω έσοδο ( άρθρο 55 Ν. 
1946/91 ) που προέρχεται απο τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους .Το ύψος του ποσού αυτού 
υπολογίστηκε με βάση το γινόμενο της πρώτης 
τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο επί 
τέσσερα.αυξημένο κατα 25% βαση της ΚΥΑ 
29530/25-7-2014 ( 96.074,79 Χ 4 = 
384.299,16*25%=384299,16+96074,79=480.373,95 
€ . Από το ποσό αφαιρώ 6.890,47€ για σχολικοόυς 
Τροχονόμους  

06.00.0615 ΚΑΠ για την καταβολή 
αποζημίωσης σε σχολικούς 
τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 
2817/2000) 

10.560,00 10.514,47 6.890,47 Εγγράψαμε το παραπάνω έσοδο που προέρχεται 
απο τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους  για την 
καταβολή αποζημίωσης σε 6 σχολικούς 
τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) και για 10 
μήνες.Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει απο 
τους Κ.ΑΠ. του έτους 2015 θα εγγραφεί στον 
προυπολογισμό με αναμόρφωση. 

06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς 
σκοπούς (δεν 
περιλαμβάνονται 
πιστώσεις του ΠΔΕ) 

558.114,46 526.912,96 840.009,06   

06.00.0619.01 ΚΑΠ για μεταφορά 
μαθητών 

44.023,66 56.231,98 14.728,86 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που υπολογίζουμε οτι θα 
εισπράξουμε κατά το έτος 2015 απο το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μέσω της σύμβασης με την 
Περιφέρεια , για εσοδα  μεταφοράς μαθητών (αριθμ 
4605/11-9-2014 εγγρ Περιφέρειας)  

06.00.0619.03 Εσοδα για λειτουργικες 
δαπάνες αρθ.27 Ν.3756/09 

514.090,80 470.680,98 825.280,20 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξαμε κατά το έτος 2015  κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 ΄΄ 
περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ΄΄( 68.773,35€ Χ 12 
μήνες=825.280,20 ) . Τυχόν τροποποιήσεις που θα 
επέλθουν θα ενσωματωθούν στον προυπολογισμό 
με αναμόρφωση. 

06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

97.123,87 105.524,90 105.524,90   

06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

97.123,87 105.524,90 105.524,90   

06.00.0711 Έσοδα από μισθώματα 
δημόσιων λατομείων 
(άρθρο 21 Ν 2115/93) 

75,00 75,00 75,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015 . 
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06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση 
των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 80 
ΚΔΚ) 

19.000,00 20.465,00 20.465,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος 
του  έτους 2015. 

06.00.0714 Έσοδα από τη διάθεση 
δασικών προϊόντων του 
δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 
4260/62) 

2.518,94 3.077,95 3.077,95 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος 
του  έτους 2015. 

06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της 
κατηγορίας Δ' άρθρο 9 Ν 
2880/2001 

75.529,93 81.906,95 81.906,95 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που  υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε  το έτος 
2015για τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' άρθρο 
9 Ν 2880/2001 απο το Υπουργείο Εσωτερικών. 

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.041.035,99 1.922.478,30 2.107.707,48   

06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

0,00 0,00 36.000,00   

06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

0,00 0,00 36.000,00   

06.00.1214 Επιχορηγησεις για 
Πυροπροστασία που 
προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες 

0,00 0,00 36.000,00 .Εγγράψαμε το έσοδο  Πυροπροστασία που 
προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες σύμφωνα με 
την κατανομή του έτους 2014. Η επιπλέον διαφορά 
που θα προκύψει  θα γραφεί στον προυπολογισμό 
του έτους 2015 με αναμόρφωση. 

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

1.836.244,45 1.753.954,45 1.872.380,27   

06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

1.836.244,45 1.753.954,45 1.088.900,00   

06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς 
πόροι επενδυτικών 
δαπανών των Δήμων  

1.712.730,00 1.630.440,00 1.002.000,00   

06.00.1311.01 Κεντρικοί Αυτοτελείς 
Πόροι επενδυτικών 
δαπανών 

1.712.730,00 1.630.440,00 1.002.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό που προκύπτει απο το 
γινόμενο της πρώτης  μηνιαίας κατανομής του 2014  
που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα( 83.500,00 Χ 
12 μήνες = 1.002.000,00 ευρώ ) Η επιπλέον 
διαφορά που θα προκύψει απο την Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους Επενδυτικών Δαπανών του 
έτους 2015  θα γραφεί στον προυπολογισμό με 
αναμόρφωση. 

06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων άρθρο 
(13 Ν 2880/2001) 

62.306,40 62.306,40 61.600,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό σύμφωνα με την 
κατανομή του έτους 2014. Η επιπλέον διαφορά που 
θα προκύψει  θα γραφεί στον προυπολογισμό του 
έτους 2015 με αναμόρφωση. 

06.00.1313 Επιχορηγησεις για 
Πυροπροστασία που 
προορίζονται για 
επενδυτικές δαπάνες 

61.208,05 61.208,05 25.300,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό σύμφωνα με την 
κατανομή του έτους 2014. Η επιπλέον διαφορά που 
θα προκύψει  θα γραφεί στον προυπολογισμό του 
έτους 2015 με αναμόρφωση. 

06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑ 

0,00 0,00 783.480,27   

06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις απο το 
Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς ( 
Ε.Σ.Π.Α. ) εκτός 
Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

0,00 0,00 783.480,27   

06.00.1328.09 Δρόμος σύνδεσης πόλης 
Ορεστιάδας με οικισμό 
ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο 
Ορεστιάδας Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  ''Μακεδονία- 
Θράκη 2007-2013'' 

0,00 0,00 144.595,06 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση τοέγγραφο της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - 
Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΄΄ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-
2013 ΄΄ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε 
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου. 
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06.00.1328.10 Αποκατάσταση δρόμου 
Πύργου Λαγού 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
''Μακεδονία- Θράκη 2007-
2013'' 

0,00 0,00 588.885,21 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το  έγγραφο της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - 
Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΄΄ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-
2013 ΄΄ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε 
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου. 

06.00.1328.29 Προώθηση του τοπικου 
εμπορίου στο Δήμο 
Ορεστιάδας (ΕΣΠΑ) 

0,00 0,00 50.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  για την εν λόγω εργασία.  
Η πίστωση προέρχεται απο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ' Ψηφιακή Σύγκλιση'' ΕΣΠΑ 2007-
2013, με βάση τοαριθμ 3181/12-8-2014 έγγραφο 
του Υπ. ΕΣ.  ΕΕΤΑΑ 

06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

158.340,00 156.254,77 141.278,51   

06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

157.850,00 155.747,53 140.771,27   

06.00.1511 Προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών 

38.850,00 40.767,76 28.000,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015. 

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

105.000,00 101.363,06 101.360,03 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015. 

06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και 
διατήρησης αυθαιρέτων 
κατασκευών (άρθρο 12 Ν 
1647/86) 

12.000,00 12.323,44 7.000,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα  εισπράξουμε  το έτος 2015. 

06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και 
χρηματικές ποινές 
επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων  

2.000,00 1.293,27 4.411,24 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος 
του  έτους 2015. 

06.00.1519.01 Λοιπά πρόστιμα και 
χρηματικές ποινές 
επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων  

2.000,00 1.293,27 4.411,24 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015. 

06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 490,00 507,24 507,24   

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

490,00 507,24 507,24 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογίζουμε οτι 
θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 2015 

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

46.451,54 12.269,08 58.048,70   

06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΤΡΙΤΩΝ 

42.000,00 7.817,54 53.597,16   

06.00.1624 Έσοδα απο την κατασκευή 
, επισκευή και συντήρηση 
οδών και πεζοδρομίων ( 
άρθρο 47 Ν.2696/1999 , 
άρθρο 367  ΚΒΠΝ ) 

6.000,00 4.451,54 1.000,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015 . 

06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 
πραγματοποιηθείσες για 
λογαρισμό τρίτων 

36.000,00 3.366,00 52.597,16   

06.00.1629.01 Έσοδα από κατεδαφίσεις 
επικινδύνως ετοιμόροπων 
κτιρίων. 

3.000,00 0,00 2.397,16 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015 . 

06.00.1629.02 Έσοδο από τον ΟΑΕΔ για 
συμμετοχή του στις 
αποδοχές πρακτικά 
ασκούμενων μαθητών 
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 
Ορεστιάδας  

33.000,00 3.366,00 25.200,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015 από τον ΟΑΕΔ για 
την συμμετοχή του στις αμοιβές των ΕΠΑΣ  

06.00.1629.03 Έσοδα από αναδοχους για 
την εξόφληση των 
εφημερίδων που 
δημοσιευσαν  διακυρήξεις. 

0,00 0,00 25.000,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015 . 

06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

4.451,54 4.451,54 4.451,54   
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06.00.1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν 
σε κανένα απο τους 
λοιπούς κωδικούς  της 
ομάδας 1 ΄΄ ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΕΣΟΔΑ - ( τεύχη 
δημοπράτησης- πρόστιμα 
ρύπανσης- παράβολά για 
διορθωτικές πράξεις 
παράβολα για απόκτηση 
Ελληνικής ιθαγένειας  
κ.λ.π. )  

4.451,54 4.451,54 4.451,54 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015 . 

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

889.745,48 880.580,47 609.104,34   

06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 
ΤΑΚΤIΚΑ 

887.963,48 878.987,97 468.474,97   

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

887.963,48 878.987,97 468.474,97   

06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

370.252,22 370.252,22 370.252,22 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε  απο τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που 
βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος 
συμπεριλαμβανομένου και των μηνών Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου του  έτους 2014 που εισπράτονται 
αρχές του έτους 2015. 

06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος 
ακίνητης περιουσίας 

22.349,85 22.349,85 22.349,85 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που  υπολογίζουμε ότι θα  εισπράξουμε απο το  
τέλος ακίνητης περιουσίας που βεβαιώθηκαν για 
πρώτη φορά το προηγούμενο έτος 
συμπεριλαμβανομένου και των μηνών Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου του  έτους 2014 που εισπράτονται 
αρχές του έτους 2015. 

06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευματιών 

18.000,00 8.994,83 12.555,19   

06.00.2118.01 Τέλος (Π.Ο.Ε.) επί των 
ακαθαρίστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων  (άρθρο 20 
Ν 1080/80) 

12.000,00 8.909,44 8.909,44 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015  απο το τέλος επί των 
ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων  (άρθρο 
20 Ν 1080/80) .  

06.00.2118.02 Τέλος (Π.Ο.Ε.) διαμονής 
παρεπιδημούντων (άρθρο 6 
Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 
10 Ν 2130/93) 

6.000,00 85,39 3.645,75 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που υπολογιζουμε ότι 
θα εισπράξουμε  το έτος 2015 . 

06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά 
έσοδα 

477.361,41 477.391,07 63.317,71   

06.00.2119.01 Φόρος ηλεκτροδοτουμένων 
χώρων. 

40.442,26 40.442,26 40.442,81 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε  απο Φόρο 
ηλεκτροδοτουμένων χώρων. που βεβαιώθηκαν για 
πρώτη φορά το προηγούμενο έτος 
συμπεριλαμβανομένου και των μηνών Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου του  έτους 2014 που εισπράτονται 
αρχές του έτους 2015. 

06.00.2119.02 Λοιπά τακτικά έσοδα  436.919,15 436.948,81 12.565,90 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που εισπράξαμε  το 
έτος 2014.(εκτος της τελευταιας δόσης της ΣΑΤΑ 
του 2013) 

06.00.2119.03 Τέλη Δικαιώματα λαικής 
αγοράς (ΠΟΕ) 

0,00 0,00 10.309,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος 
του  έτους 2015. 

06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

1.782,00 1.592,50 140.629,37   

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

1.782,00 1.592,50 140.629,37   

06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.782,00 1.592,50 138.242,66   
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06.00.2211.01 Πρόστιμο τέλος επί των 
ακαθαρίστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων  (άρθρο 20 
Ν 1080/80) 

1.782,00 1.592,50 1.600,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που  υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε εως το τέλος 
του έτους 2015. 

06.00.2211.02 Πρόγραμμα  " ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΄΄ 

0,00 0,00 136.642,66 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση την σύμβαση 
που υπογράφθηκε μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας 
και πρώην Δήμου Τριγώνουκαι και του ΚΤΕΛ 
(υπόλοιπο Δήμου Ορεστιάδας 75.819,08 € και 
Δήμου Τριγώνου 60.823,58 € )  

06.00.2212 Έκτακτα ειδικευμένα 
έσοδα 

0,00 0,00 2.386,71 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος 
του  έτους 2015. 

06.00.2212.01 Άθληση για όλους ( 
Πρόγραμμα Μαζικού 
Αθλητισμού περιόδου 
2001-2002  β΄ δόση )  

0,00 0,00 2.386,71 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε με βάση το αριθ. 16679/26-06-2002 
έγγραφο της Γ.Γ.Α. με το οποίο μας  εγκρίθηκε η 
χρηματοδότησης του προγράμματος  ( β΄ δόση 
περιόδου 2001-2002 Δ. Τριγώνου  ) 

06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
Π.Ο.Ε. 

2.234.092,09 168.745,87 2.180.029,74   

06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

2.234.092,09 168.745,87 2.180.029,74   

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

2.206.041,80 141.415,29 1.484.974,88   

06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης 

10.000,00 3.027,22 82.364,44 Εγγράψαμε το έσοδο που βεβαιώσαμε  κατά το έτος 
2014. 

06.00.3219 Λοιπά έσοδα 2.196.041,80 138.388,07 1.402.610,44 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που  εκτιμούμε ότι θαβεβαιώσουμε  εντός του  
έτους 2015   απο τον τακτικά έσοδα που 
βεβαιώθηκαν και δεν εισπράχθηκαν κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη   ( Κ.Α. 0111 
μισθώματα απο αστικά ακίνητα , Κ.Α. 0112 
μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων , Κ.Α. 0113 
μισθώματα καλλιεργήσιμης γής , Κ.Α. 0114 
μισθώματα δημοτικής αγοράς , Κ.Α. 0417 τέλη 
νεκροταφείων , Κ.Α. 0441 τέλος ακίνητης 
περιουσίας , Κ.Α. 0452 τέλος επί των ακαθαρίστων 
εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων και Κ.Α. 3219 λοιπά 
έσοδα ΚΑ 21   Εσοδα ΠΟΕ  ΚΛΠ ) 

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

28.050,29 27.330,58 695.054,86   

06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 28.050,29 27.330,58 695.054,86 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό 
που εκτιμούμε ότι θα βεβαιώσουμε  εντός του έτους 
2015 απο τον έκτακτα έσοδα που βεβαιώθηκαν και 
δεν εισπράχθηκαν κατά τα παρελθόντα οικονομικά 
έτη . ( Κ.Α. 1512 πρόστιμα Κ.Ο.Κ. , Κ.Α. 3221 
λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα όπως πρόστιμα 
ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων οικοδομών ,  
χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου αγροτεμαχίων 
κ.λ.π.) 

06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2.314.000,00 1.677.562,25 2.183.736,33   

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 

2.273.000,00 1.661.919,52 2.094.000,00   

06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

247.000,00 201.433,96 250.000,00   

06.00.4111 Εισφορά υπέρ του 
Δημοσίου στις αποδοχές 
και τα έξοδα παράστασης 

245.000,00 201.433,96 248.000,00   
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06.00.4111.01 Εισφορά υπέρ Δημοσίου 
(10%) στην αντιμισθία 
Δημάρχου (0823). 

10.000,00 4.122,00 8.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε απο εισφορές υπέρ του δημοσίου 
(10%) για την αντιμισθία  Δημάρχου ( 0823 )  και 
το οποίο θα το αποδόσουμε στην χρήση του έτους 
2015. 

06.00.4111.02 Εισφορά υπέρ συντάξεως 
(6,67%) μονίμων 
υπαλλήλων(0824). 

150.000,00 143.109,13 160.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ συντάξεως 
(6,67%) μονίμων υπαλλήλων (0824)  και το οποίο 
θα το αποδόσουμε στην χρήση του έτους 2015.  

06.00.4111.03 Eισφορά υπέρ ΤΣΚΥ (8%). 30.000,00 22.311,86 30.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ (8%) 
μονίμων υπαλλήλων (0824) και το οποίο θα το 
αποδόσουμε στην χρήση του έτους 2015.  

06.00.4111.04 Ασφαλιστικές εισφορές 
οργανικής θέσης αιρετών 
(Δημάρχου, Αντιδημάρχων, 
Πρόεδρου ΔΣ κλπ) 

5.000,00 0,00 10.000,00 Εγγραψαμε το ποσό αυτό που αφορά τις 
ασφαλιστικές εισφορές οργανικής θέσης αιρετών 
(Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Πρόεδρου ΔΣ κλπ) 

06.00.4111.05 Είσπραξη  εισφορών  υπέρ 
συντάξεως βαρέων και 
ανθυγιεινών και λοιπών 
εισφορών από 1/1/2007 
μονίμων υπαλλήλων (0825) 

50.000,00 31.890,97 40.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ συντάξεως 
βαρέων και ανθυγιεινών και το οποίο θα το 
αποδόσουμε στην χρήση του έτους 2015. 

06.00.4112 Εξαγορά συντάξιμης 
υπηρεσίας 

2.000,00 0,00 2.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές εξαγορά συντάξιμης 
υπηρεσίας και το οποίο θα το αποδόσουμε στην 
χρήση του έτους 2015. 

06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

445.000,00 311.195,39 393.000,00   

06.00.4121 Φόροι μισθωτών 
υπηρεσιών 

200.000,00 176.335,37 200.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο φόρο μισθωτών υπηρεσιών και 
το οποίο θα το αποδόσουμε στην χρήση του έτους 
2015.  

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

100.000,00 57.460,65 80.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο φόρο και χαρτόσημο Δημάρχων 
Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 
λοιπών συλλογικών οργάνων  και το οποίο θα το 
αποδόσουμε στην χρήση του έτους 2015.  

06.00.4123 Φόρων προμηθευτών 
εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών κλπ 

140.000,00 76.598,17 110.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο φόρο προμηθευτών εργολάβων 
ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. και το οποίο θα το 
αποδόσουμε στην χρήση του έτους 2015.  

06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 
του Δημοσίου 

5.000,00 801,20 3.000,00   

06.00.4124.01 Χαρτόσημο & ΟΓΑ 
Πληρωτέων Μισθωμάτων 
Ακινήτων. 

5.000,00 801,20 3.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο χαρτόσημο & ΟΓΑ πληρωτέων 
μισθωμάτων ακινήτων και το οποίο θα το 
αποδόσουμε  στην χρήση του έτους 2015. 

06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

1.410.000,00 1.039.448,50 1.285.000,00   

06.00.4131 Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και ταμεία 

1.410.000,00 1.039.448,50 1.285.000,00   

06.00.4131.01 Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 500.000,00 323.817,09 400.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. και το 
οποίο θα το αποδόσουμε στην  χρήση του έτους 
2015. 

06.00.4131.02 Εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 400.000,00 354.968,37 400.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και το 
οποίο θα το αποδόσουμε στην  χρήση του έτους 
2015. 

06.00.4131.03 Εισφορές υπέρ  Μετοχικού 
Ταμείου  Πολιτικών 
Υπαλλήλων  

15.000,00 5.837,36 10.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ  Μετοχικού 
Ταμείου  Πολιτικών Υπαλλήλων  και το οποίο θα 
το αποδόσουμε  στην  χρήση του έτους 2015. 

06.00.4131.04 Εισφορές υπέρ 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

110.000,00 89.026,83 110.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 
το οποίο θα το αποδόσουμε στην  χρήση του έτους 
2015. 

06.00.4131.05 Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ 5.000,00 0,00 5.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. και το 
οποίο θα το αποδόσουμε στην  χρήση του έτους 
2015. 
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06.00.4131.06 Εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 
- ΤΕΑΔΥ 

120.000,00 93.372,64 120.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ- 
ΤΕΑΔΥ. και το οποίο θα το αποδόσουμε  στην  
χρήση του έτους 2015. 

06.00.4131.07 Εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 
- ΤΠΔΥ 

60.000,00 50.152,29 60.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ- 
Τ.Π.Δ.Υ. και το οποίο θα το αποδόσουμε  στην  
χρήση του έτους 2015. 

06.00.4131.08 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- 
ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ  αρθ.66 
Ν.3863/10 

30.000,00 9.655,77 20.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ- 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  ΒΑΕ  και το οποίο θα το αποδόσουμε  
στην  χρήση του έτους 2015. 

06.00.4131.09 Εισφορές υπέρ ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης 2%  

110.000,00 79.191,51 110.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης 2% ,   και το οποίο θα το αποδόσουμε  
στην  χρήση του έτους 2015. 

06.00.4131.10 Εισφορές υπέρ ειδικής 
εισφοράς ΟΑΕΔ 1%  

25.000,00 11.184,80 20.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς , 
ΟΑΕΔ 1% ,  και το οποίο θα το αποδόσουμε  στην  
χρήση του έτους 2015 

06.00.4131.11 Εισφορές υπέρ ειδικής 
εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 
1%  

25.000,00 22.135,41 25.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς  
ΤΠΔΥ 1%  και το οποίο θα το αποδόσουμε  στην  
χρήση του έτους 2015. 

06.00.4131.12 Ειδική εισφορά  Ν 3986/11 10.000,00 106,43 5.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς ν 
3986/2011 και το οποίο θα το αποδόσουμε  στην  
χρήση του έτους 2015. 

06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

171.000,00 109.841,67 166.000,00   

06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές 
για την εξόφληση δανείων 
του ΤΠ & Δ 

80.000,00 58.818,48 80.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο τις κρατήσεις στις αποδοχές των 
μονίμων υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του 
ΤΠ & Δ. και το οποίο θα το αποδόσουμε στην  
χρήση  . 

06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 
τρίτων 

91.000,00 51.023,19 86.000,00   

06.00.4142.01 Εισπράξεις Φ.Π.Α 
Σφαγείων , μεταφορά 
μαθητών κ.λ.π.. 

65.000,00 44.355,36 65.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο Φ.Π.Α Σφαγείων κ.λ.π.  και το 
οποίο θα το αποδόσουμε στην  χρήση . 

06.00.4142.02  Χαρτόσημο & ΟΓΑ 
Εισπρακτέων  
Μισθωμάτων Ακινήτων. 

15.000,00 1.821,30 10.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο το χαρτόσημο & ΟΓΑ 
εισπρακτέων  μισθωμάτων ακινήτων και το οποίο 
θα το αποδόσουμε στην  χρήση . 

06.00.4142.03 Χαρτόσημο & ΟΓΑ λοιπών 
αμοιβών τρίτων.  

5.000,00 2.689,62 5.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο το χαρτόσημο & ΟΓΑ λοιπών 
αμοιβών τρίτων  και το οποίο θα το αποδόσουμε 
στην  χρήση  

06.00.4142.04 Εισπράξεις υπέρ συλλόγου 
Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. 
Έβρου 

3.000,00 1.318,75 3.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  υπέρ του συλλόγου Δημοτικών 
Υπαλλήλων Β. Έβρου  και το οποίο θα το 
αποδόσουμε στην  χρήση 4. 

06.00.4142.05 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχη 
Δημοσίων Συμβάσεων 
(0,10%) 

3.000,00 838,16 3.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%) και το οποίο θα το 
αποδόσουμε στην  χρήση . 

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

41.000,00 15.642,73 89.736,33   

06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

41.000,00 15.642,73 89.736,33   

06.00.4212 Επιστροφή πάγιας 
προκαταβολής 

36.000,00 14.000,00 36.000,00 Γράψαμε το ποσό επιστροφής της πάγιας 
προκαταβολής που θα συσταθεί για το έτος 2015. 

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

5.000,00 1.642,73 2.000,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε  απο επιστροφή αχρεωστήτων 
καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 
318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 
κατά το έτος 2015. 

06.00.4219 Επιστροφή εν γένει 
χρημάτων 

0,00 0,00 51.736,33   
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06.00.4219.01 Επιστροφή εν γένει 
χρημάτων 

0,00 0,00 41.736,33 Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό  που εκτιμούμε οτι 
εισπράξουμε απο επιστροφή εν γένει χρημάτων ( 
επιστροφή ποσών απο σχολ. επιτροπές για έξοδα 
Δ.Ε.Η. κ.λ.π.)  το έτος 2015. 

06.00.4219.02 Επιστροφή  χρημάτων απο 
απεργία υπαλλήλων 

0,00 0,00 10.000,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε από τυχόν απεργίες υπαλλήλων το 
έτος 2015. 

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1.678.744,85 1.678.744,85 1.457.153,98   

06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

1.678.744,85 1.678.744,85 1.457.153,98   

06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

1.093.776,19 1.093.776,19 918.500,00   

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

1.093.776,19 1.093.776,19 560.000,00   

06.00.5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 

1.093.776,19 1.093.776,19 560.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
έχουμε ως χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων 
στο τέλος της χρήσης του έτους 2013. 

06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του Δήμου 

0,00 0,00 358.500,00   

06.00.5119.01 Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του Δήμου 

0,00 0,00 358.500,00 Εγγράψαμε το ποσο που εκτιμούμε ότι θα έχουμε 
κατα την λήξη του 2014 ώς χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του Δήμου 

06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

584.968,66 584.968,66 538.653,98   

06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από εκτακτά 
έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 

161.589,78 161.589,78 144.036,45   

06.00.5123.01 Εισφορά σε χρήμα λόγω 
ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων. 

161.589,78 161.589,78 144.036,45 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που  έχουμε ως 
χρηματικό υπόλοιπο απο την είσπραξη εισφοράς σε 
χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων  το έτος 2014. 

06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του Δήμου 

423.378,88 423.378,88 394.617,53   

06.00.5129.01 Bοηθήματα  ενδείας μετά 
από φυσικές καταστροφες 
& χρηματικά βοηθηματα 
σε οικονομικά αδυνάτους 
και  άπορους δημότες  
(Πρόνοια) 

118.589,45 118.589,45 89.828,10 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που  έχουμε ως 
χρηματικό υπόλοιπο  για βοηθήματα  ενδείας μετά 
από φυσικές καταστροφες & χρηματικά βοηθηματα 
σε οικονομικά αδυνάτους και  άπορους δημότες  
(Πρόνοια) 

06.00.5129.02 Δάνειο απο Τράπεζα 
Πειραιώς  για εξόφληση 
παλαιών οφειλών (Την 
31.12.2006)  (ΔΣ 92/2007)  

304.789,43 304.789,43 304.789,43 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που έχουμε ως 
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο  δάνειο που 
πήρε ο Δήμος απο την τράπεζα Πειραιώς για την 
αποπληρωμή παλαιών οφειλών ( υπόλοιπο δανείου 
) 
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Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Ξ Ο Δ Ω Ν    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ    Ε Τ Ο Υ Σ:    2015- Δήμος Ορεστιάδας 
 

Κωδικός 
Αριθμός 

Περιγραφή Διαμορφωμένος 
Προηγ. Χρήσης 

Ενταλθέντα 
Προηγ. 
Χρήσης 

Ψηφισθεντα 
από το ΔΣ 

Εισήγηση 

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

17.801.814,14 12.674.964,20 17.619.276,34   

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.482.451,60 4.006.351,13 3.623.365,59   

02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.482.451,60 4.006.351,13 3.623.365,59   

02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 439.841,20 422.001,19 404.367,43   

02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 47.700,00 42.185,00 101.000,00   

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

47.700,00 42.185,00 101.000,00   

02.00.6031.01 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών, ειδικών 
συμβούλων  

47.700,00 42.185,00 48.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό για τις αποδοχές  ειδικών 
συνεργατών του δήμου. Οι αποδοχές τους 
υπολογίστηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
2/3850/0022/26.02.2008 ( ΦΕΚ 85 ΥΟΟΔ ) κοινή 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε απο 
την ΚΥΑ 2/32220/0022/23.04.2012 ( ΦΕΚ 
1391/27.04..2012 τεύχος Β΄ ) , υπ΄αριθ΄οικ.  
2/57332/0022/27-07-2012 (ΦΕΚ 358 τεύχος ΥΟΔΔ) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, και με την υποπαρ. Γ1.6 του άρθρου 
1 του Ν. 4093/2012 .  Σύμφωνα με τα παραπάνω ο 
βασικός μισθός των ειδικών συνεργατών 
υπολογίζεται για δήμους με πληθυσμό απο 20.000 
μέχρι 100.000 κατοίκους στο πενήντα πέντε τοις 
εκατό  ( 55 % )του βασικού μισθού των υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων Α΄ βαθμού του Δημοσίου που 
είναι 2.100,00 ευρώ )  .Κατά συνέπεια   οι τρείς  
ειδικοί συνεργάτες θα λάβουν συνολικά για το 
έτος 2015 ποσό ευρώ  47.700,00 μαζί με την 
οικογενειακή παροχή και την πάγια μηνιαία 
αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας ( 2.100,00 
ευρώ Χ 55%= 1.155,00 ευρώ μηνιαίως ο καθένας + 
την οικογενειακή παροχή + την πάγια μηνιαία 
αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας ) . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6031.02 Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα  0,00 0,00 28.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό για τις αποδοχές  Γενικού 
Γραμματέα του δήμου. Οι αποδοχές τους 
υπολογίστηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 
7309/11.02.2011ΦΕΚ Β 375/9-3-11 

02.00.6031.03 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου  0,00 0,00 25.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό για τις  Τακτικές αποδοχές 
Νομικού Συμβούλου  του δήμου . 

02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

380.641,20 375.614,79 296.367,43   

02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων  

16.000,00 11.583,99 25.000,00   

02.00.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συνεργατών , 
ειδικών συμβούλων 

16.000,00 11.583,99 25.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που θα καταβάλουμε ως 
εργοδοτική εισφορά  για τους ειδικούς συνεργάτες 
του δήμου.  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 
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02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ 364.641,20 364.030,80 271.367,43 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που θα 
καταβάλουμε στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ ( Υποχρεωτική 
δαπάνη κατα την παρ. 1 και 2 άρθρο 158 Ν. 
3463/2006 ) Το ποσό προκύπτει απο τον 
πολλαπλασιασμό των τακτικών εσόδων οικ. έτους 
2013 (9.045.580,99€ με το ποσοστό 3%  = 
271.367,43 ευρώ . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

11.500,00 4.201,40 7.000,00   

02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 

11.500,00 4.201,40 7.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί για την επιμόρφωση προσωπικού του 
Δήμου κατά την διάρκεια του έτους 2015 ( 
σεμινάρια , συνέδρια , ημερίδες κ.λ.π. ). Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 488.800,00 450.553,44 465.195,47   

02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

22.000,00 12.955,35 7.000,00   

02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 12.222,02 5.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί για αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων λόγω των υπηρεσιών που θα 
μας προσφέρουν κατά την διάρκεια του έτους 
2015.  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6113 Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 209,10 1.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί για αμοιβές μεταφραστών λόγω των 
υπηρεσιών που θα μας προσφέρουν κατά την 
διάρκεια του έτους 2015.  Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 524,23 1.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί για αμοιβές δικαστικών επιμελητών 
λόγω των υπηρεσιών που θα μας προσφέρουν 
κατά την διάρκεια του έτους  2015.  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 246.240,00 220.707,62 299.890,00   
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02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης  (άρθρο 
92 Ν. 3852/2010, αρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)  

111.240,00 100.539,00 159.890,00 Γράψαμε το ποσό αυτό υποχρεωτική δαπάνη με βάση την παρ. 
1του άρθρο 92 Ν. 3852/2010  - η οποία αντικαταταστάθηκε με 
τις παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012.Απο το 
σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 
3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  ο αριθμός των 
διακιούμενων αντιμισθία ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με 
αριθμό αντιδημάρχων έως δύο δικαιούται αντιμισθίας ο ένας ( 
1 ) έως τέσσερις ( 4 ) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο ( 2 ) έως 
πέντε ( 5 ) οι τρείς ( 3 ) . Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι οι οποίοι 
δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση την παρ. 6 
του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.  Επιπλέον εγγράφονται οι 
αποδοχες της οργανικής θέσης των 2 αντιδημάρχων που είναι 
δημ υπάλληλοι.Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ. 
2/57332/0022/27-07-2012 ( ΦΕΚ 358/27-07-2012 τεύχος ΥΟΔΔ 
) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών   οι 
Δήμαρχοι σε δήμους με πληθυσμό απο είκοσι χιλιάδες  ( 
20.000 ) εώς εκατό χιλιάδες ( 100.000 ) κατοίκους λαμβάνουν 
αντιμισθία ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό 80% των 
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ο οποίος είναι  
απο 01-01-2013   4.750,00  ευρώ υποπαραγρ. Γ1 περιπτ. 6α 
άρθρο 1 του Ν. 4093/2012 ) ( παρ.2 άρθρο 92 Ν. 3852/2010 ( 
Φ.Ε.Κ. 87/2010 τεύχος Α΄) . Οι  Αντιδήμαρχοι  λαμβάνουν το 
50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο και ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. το 40% αυτής ( παρ.3 άρθρο 92 Ν. 
3852/2010 ( Φ.Ε.Κ. 87/2010 τεύχος Α΄)  Όμως  απο 01-01-2013 
η αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό 50% επί του ποσού που 
καταβάλλεται στις 31-12-2012 ( υποπαράγρ. Γ1.3 άρθρο 1  του 
Ν. 4093/2012 ).Κατά συνέπεια ο Δήμαρχος θα λάβει συνολικά 
για το έτος 2015 ποσό  ευρώ 41.040,00 ( 3.420,00 ευρώ 
μηνιαίως ), οι τρείς  Αντιδήμαρχοι θα λάβουν συνολικά για το 
έτος 2015 ποσό ευρώ  61.560,00  ( 1.710,00 ευρώ ο καθένας 
μηνιαίως ) ,και ο πρόεδρος Δ.Σ.καθώς και ο συμπαραστάτης 
του Δημότη  θα λάβουν συνολικά για το έτος 2015 το  ποσό  
ευρώ 8.640,00  ( 720,00 ευρώ μηνιαίως.) έκαστος  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 130.000,00 118.250,00 130.000,00   

02.00.6125.01 Αποζημίωση λόγω συνεδριάσεων και έξοδα 
κίνησης Προέδρων & Μελών Τοπικών  
Συμβουλίων  ( άρθρο 133 του Ν. 3463/2006 ) 

130.000,00 118.250,00 130.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι θα μας 
χρειαστεί για το  έτος 2015 με βάση το άρθρο 79 
του  Ν. 3852/2010  σύμφωνα με το οποίο δύναται 
οι πρόεδροι των συμβουλίων δημοτικών και 
τοπικών  κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι 
τοπικών κοινοτήτων να λαμβάνουν έξοδα κίνησης 
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες 
αρμοδιότητες που τους αποδίδονται,  βάσει της 
χιλιομετρικής απόστασης καθε μιας απο την έδρα 
του Δήμου. Το ύψος αυτών καθορίστηκε με την 
αριθ. 74447/29-12-2010 - ΦΕΚ 2044/30-12-2010 
τεύχος Β΄  απόφαση του υπουργού Εσωτερικών 
Αποκ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα 
α) για απόσταση απο 0  μέχρι 10.000 μέτρα απο 
την έδρα του Δήμου καταβάλλεται ποσό 300,00 
ευρώ  β) για απόσταση απο 10.001 μέτρα μέχρι 
20.000 μέτρα  καταβάλλεται ποσό 350,00 ευρώ 
και γ) για απόσταση απο 20.001 μέτρα και άνω  
καταβάλλεται ποσό 400,00 ευρώ  ( 10.750,00 
ευρώ Χ12 μήνες = 129.000,00 ευρώ ).  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 
παράστασης και των λοιπών παροχών σε 
αιρετούς 

5.000,00 1.918,62 10.000,00   

02.00.6126.01 Eργοδοτικές εισφορές  αιρετών (Δημάρχου, 
Αντιδημάρχων, Πρόεδρου ΔΣ κλπ) 

5.000,00 1.918,62 10.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι θα μας 
χρειαστεί για το  έτος 2015 για τις ασφαλιστικές 
εισφορές οργανικής θέσης αιρετών. ( Δημάρχου, 
Αντιδημάρχων, Πρόεδρου ΔΣ κ.λ.π.) 
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02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

10.560,00 6.890,47 8.305,47   

02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 10.560,00 6.890,47 6.890,47   

02.00.6131.01 Αμοιβές Σχολικών Τροχονόμων. 10.560,00 6.890,47 6.890,47 Γράψαμε το ποσό αυτό για τις αμοιβές  6 Σχολικών 
Τροχονόμων του δήμου.  Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα - Κ.Α.Π.  Σχολικων Τροχονόμων 
.) 

02.00.6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και 
επιτροπές 

0,00 0,00 1.415,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι θα μας 
χρειαστεί για το  έτος 2015 για αποζημίωση για 
συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 

02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 210.000,00 210.000,00 150.000,00   

02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 
τελών και φόρων 

210.000,00 210.000,00 150.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί να αποδόσουμε στη Δ.Ε.Η. λόγω της 
είσπραξης τελών και φόρων που κάνει για 
λογαριασμό του Δήμου ( 2% επι των συνολικών 
ποσού που θα εισπράξει ). Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 79.600,00 64.620,39 76.600,00   

02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 79.600,00 64.620,39 76.600,00   

02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 11.572,32 17.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί για την αγορά γραμματοσήμων και 
ταχυδρομικών φακέλων με προπληρωμένο τέλος, 
για τα έξοδα μεταφοράς αλληλογραφίας και 
δεμάτων  μέσω  εταιριών ταχυμεταφοράς του 
Δήμου και του Κ.Ε.Π. κατά το έτος 2015 . Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 

55.000,00 44.868,20 50.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί για τα τηλεφωνικά τέλη του Δήμου και 
του Κ.Ε.Π. κατά το έτος 2015. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.600,00 8.179,87 9.600,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί κατά το  έτος 2015 για τους 
λογαριασμούς των κινητών τηλεφώνων του 
Δημάρχου, των Αντιδημάρχων , και των 
προίσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου 
σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτ. και 
Υπουργείου. Οικ. & Οικονομικών ( ΦΕΚ 1388/07-
10-2005 ) και με το άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 
3491/2006. Συγκεκριμένα : α) Για τον Δήμαρχο 
160,00 ευρώ / μήνα Χ 12 μήνες = 1.920,00 ευρώ β) 
για τους ( 5 ) πέντε αντιδημάρχους  80,00 ευρώ/ 
μήνα Χ 12 μήνες Χ 5= 4.800,00 ευρώ, γ) για τους ( 
3 ) τρείς  προίσταμένους οργανικών μονάδων 
80,00 ευρώ/ μήνα Χ 12 μήνες Χ 3= 2.880,00 ευρώ. 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 30.000,00 23.725,96 50.000,00   

02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 30.000,00 23.725,96 50.000,00   

02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 30.000,00 23.725,96 50.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί για την  πληρωμή διαφόρων λοιπών 
φόρων και τέλων του Δήμου. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 297.038,00 233.988,86 196.738,00   

02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 11.000,00 6.135,08 7.000,00   
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02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών 

10.000,00 6.135,08 6.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί κατά το  έτος 2015 προβλεπόμενο απο 
τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 
για τις μετακινήσεις του Δημάρχου, Αντιδημάρχων 
Προέδρου Δ.Σ. και Δημοτικών Συμβούλων εκτός 
έδρας για θέματα του Δήμου. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί κατά το  έτος 2015 για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση τρίτων . Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 

7.500,00 1.990,47 8.000,00   

02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου 

4.500,00 638,37 3.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί κατά το  έτος 2015  για έξοδα 
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό 

0,00 0,00 1.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί κατά το  έτος 2015  για δαπάνες 
εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  του 
Δήμου . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.00.6433 Tιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών. 

2.000,00 1.352,10 3.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί κατά το  έτος 2015 για τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών στα πλαίσια διοργάνωσης 
πολιτιστικών , κοινωνικών εκδηλώσεων του 
Δήμου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί κατά το  έτος 2015 για λοιπές δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων του Δήμου. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 7.000,00 0,00 27.000,00   

02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 
διαλέξεις 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος κατά το  έτος 2015 για 
συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 
διαλέξεις. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων 
διαλέξεων 

6.000,00 0,00 1.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για την διοργάνωση 
συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων κατά το έτος 
2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών 

0,00 0,00 25.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για δαπάνες δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών κατά το έτος 2015. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6443.01 Προμήθεια εδεσμάτων  δεξιώσεων και εθνικών 
ή τοπικών εορτών 

0,00 0,00 22.000,00   

02.00.6443.02 Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών 

0,00 0,00 3.000,00   

02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 20.538,00 15.033,76 18.538,00   

02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα 

15.000,00 14.233,76 13.000,00 Έγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για συνδρομές σε 
εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα κατά 
το έτος 2015 . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 5.538,00 800,00 5.538,00   

ΑΔΑ: 7ΑΔ1ΩΞΒ-8ΣΨ



 24

02.00.6453.01 Δίκτυο ΄΄ Αμφικτυονία ΄΄ 4.738,00 0,00 4.738,00 Έγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για συνδρομή στο  Δίκτυο ΄΄ 
Αμφικτυονία ΄΄ κατά το έτος 2015 . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6453.02 Συνδρομή του Δήμου στο εθνικό διαδημοτικό 
δίκτυο υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης 

800,00 800,00 800,00 Έγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για συνδρομή στο "εθνικό 
διαδημοτικό δίκτυο υγείας & κοινωνικής 
αλληλεγγύης΄΄ κατά το έτος 2015 . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 13.000,00 8.575,57 33.000,00   

02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 13.000,00 8.575,57 33.000,00 Έγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων κατά το έτος 2015. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 238.000,00 202.253,98 103.200,00   

02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων 

235.000,00 200.711,20 100.000,00 Έγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων κατά το έτος 2015.. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 
επιμελητών 

0,00 0,00 200,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος για έξοδα συμβολαιογράφων 
και δικαστικών επιμελητών κατά την διάρκεια του 
έτους 2015.  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 1.542,78 3.000,00 Έγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας για λοιπές δαπάνες γενικής 
φύσεως κατά το έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΙΣΤΕΩΣ 

341.300,00 329.663,96 367.982,00   

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

293.000,00 281.691,95 320.000,00   

02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 53.000,00 51.025,29 80.000,00   

02.00.6511.01 Τόκοι δανείου για εξόφληση τεσσάρων (4) 
δανείων απο Τράπεζα Πειραιώς περιόδου 2003-
2004 (ΔΣ 92/2007)  

36.000,00 34.697,40 50.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
δανείου που πήρε ο Δήμος για εξόφληση 
τεσσάρων (4) παλαιών δανείων περιόδου 2003-
2004 απο την Τράπεζα Πειραιώς  ( Απόφαση ΔΣ 
92/2007). Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.00.6511.02 Τόκοι δανείου για εξόφληση παλαιών οφειλών 
(Την 31.12.2006)  (ΔΣ 92/2007)  

17.000,00 16.327,89 30.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
τόκους δανείου που πήρε ο Δήμος για εξόφληση  
παλαιών οφειλών του προς προμηθευτές ,απο την 
Τράπεζα Πειραιώς  ( Απόφαση ΔΣ 92/2007). Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 240.000,00 230.666,66 240.000,00   

02.00.6516.01 Χρεολύσια τεσσάρων (4) δανείων απο Τράπεζα 
Πειραιώς περιόδου 2003-2004 (ΔΣ 92/2007) 

160.000,00 156.854,33 160.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλήσια δανείου που πήρε ο Δήμος για 
εξόφληση τεσσάρων (4) παλαιών δανείων 
περιόδου 2003-2004 απο την Τράπεζα Πειραιώς  ( 
Απόφαση ΔΣ 92/2007). Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 
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02.00.6516.02 Χρεολύσια δανείου για εξόφληση παλαιών 
οφειλών (Την 31.12.2006)  (ΔΣ 92/2007)  

80.000,00 73.812,33 80.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλύσια δανείου που πήρε ο Δήμος για 
εξόφληση  παλαιών οφειλών του προς 
προμηθευτές ,απο την Τράπεζα Πειραιώς  ( 
Απόφαση ΔΣ 92/2007). Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ) 

48.300,00 47.972,01 47.982,00   

02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 14.500,00 14.477,67 10.410,00   

02.00.6521.01 Τόκοι δανείων για εξόφληση  δανείων απο το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων των πρώην 
Δήμων Βύσσας - Τριγώνου - Κυπρίνου 

14.500,00 14.477,67 10.410,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
τόκους δανείων των πρώην Δήμων Βύσσας - 
Τριγώνου - Κυπρίνου . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 33.800,00 33.494,34 37.572,00   

02.00.6526.01 Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Αθλητικό 
κέντρο πρώην κοινότητας Ν. Βύσσας'' 

6.600,00 6.542,14 7.340,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλύσια δανείου που πήρε ο πρώην Δήμος 
Βύσσας  από το Τ.Π. & Δ. για ''Αθλητικό κέντρο 
πρώην κοινότητας Ν. Βύσσας''. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6526.02 Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Αποχέτευση 
όμβριων υδάτων πρώην κοινότητας Καστανέων'' 

8.800,00 8.746,21 9.810,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλύσια δανείου που πήρε ο πρώην Δήμος 
Βύσσας  από το Τ.Π. & Δ. για ''Αποχέτευση 
όμβριων υδάτων πρώην κοινότητας Καστανέων''. 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6526.03 Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Ύδρευση 
πρώην κοινότητας Πλάτης'' 

3.800,00 3.738,35 4.195,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλύσια δανείου που πήρε ο πρώην Δήμος 
Τριγώνου  από το Τ.Π. & Δ. για ''Ύδρευση πρώην 
κοινότητας Πλάτης'''. Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.00.6526.04 Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Κατασκευή 
αναψυκτηρίου πρώην κοινότητας Σπηλαίου'' 

2.300,00 2.243,01 2.516,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλύσια δανείου που πήρε ο πρώην Δήμος 
Τριγώνου  από το Τ.Π. & Δ. για ''Κατασκευή 
αναψυκτηρίου πρώην κοινότητας Σπηλαίου''. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6526.05 Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. 
''Ασφαλτοστρώσεις πρώην κοινότητας 
Πετρωτών'' 

2.900,00 2.878,59 3.229,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλύσια δανείου που πήρε ο πρώην Δήμος 
Τριγώνου  από το Τ.Π. & Δ. για ''Ασφαλτοστρώσεις 
πρώην κοινότητας Πετρωτών''. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6526.06 Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. 
''Ασφαλτοστρώσεις πρώην κοινότητας 
Φυλακίου'' 

9.400,00 9.346,04 10.482,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
χρειαστεί ο Δήμος μας κατά το έτος 2015 για 
χρεωλύσια δανείου που πήρε ο πρώην Δήμος 
Κυπρίνου  από το Τ.Π. & Δ. για ''Ασφαλτοστρώσεις 
πρώην κοινότητας Φυλακίου''. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.445.872,40 2.224.687,29 2.017.482,69   

02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ 

1.904.354,72 1.896.248,90 1.507.464,84   
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02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ( Κ.Α.Π. για 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων 
Α/Βάθμιας & Β/Θμιας εκπαίδευσης( άρθρο 55 
Ν. 1946/91 ) 

473.764,01 473.764,01 473.483,48 Εγγράψαμε το παραπάνω έσοδο ( άρθρο 55 Ν. 
1946/91 ) που προέρχεται απο τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους .Το ύψος του ποσού αυτού 
υπολογίστηκε με βάση το γινόμενο της πρώτης 
τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο επί 
τέσσερα.αυξημένο κατα 25% βαση της ΚΥΑ 
29530/25-7-2014 ( 96.074,79 Χ 4 = 
384.299,16*25%=384299,16+96074,79=480.373,95 
€ . Από το ποσό αφαιρώ 6.890,47€ για σχολικοόυς 
Τροχονόμους  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.430.590,71 1.422.484,89 1.033.981,36   

02.00.6715.01 Απόδοση απο τους Κ.Α.Π. και επιχορηγήσεις 
απο το Δήμο σε Νομικό Πρόσωπο ( Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης & 
Αθλητισμού  Δήμου Ορεστιάδας)  

1.350.590,71 1.342.484,89 933.981,36 Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που  προκύπτει απο 
το γινόμενο της πρώτης  τακτικής μηνιαίας 
κατανομής που αποδόθηκε στο Νομικό Πρόσωπο 
του έτους 2014 επί δώδεκα  αυξημένο κατά 4,81% 
βάση της ΚΥΑ29530/25-7-2014 ( 74.259,88 Χ 12 
=891.118,56 € *4,81%=42.862,80 +891.118,56 
=933.981,36 €) .Η επιπλέον διαφορά που θα 
προκύψει απο τους Κ.ΑΠ. του έτους 2015 θα 
εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση. ( 
Κ.Α. σκέλος εσόδων 00.0611.02 ). Η πίστωση 
προέρχεται απο ΚΑΠ τακτικά έσοδα. 

02.00.6715.02 Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης 
Ραδιοτηλεόρασης.  

80.000,00 80.000,00 100.000,00 Εγγράψαμε  ποσό ίσο μ΄ αυτό που εκτιμούμε οτι 
θα επιχορηγήσουμε την δημοτική επιχείρηση 
ραδιοτηλεόρασης για κάλυψη διαφόρων αναγκών 
της  κατά το έτος 2015 και για την ενταξη της στο 
ψηφιακο σήμα.  Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 84.928,23 15.000,00 69.273,48   

02.00.6721 Εισφoρά υπέρ συνδέσμων 15.000,00 15.000,00 15.000,00   

02.00.6721.01 Εισφoρά υπέρ συνδέσμου Ύδρευσης Ποιμενικού 
- Αμπελακίων 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 Εγγράψαμε  ποσό ίσο μ΄ αυτό που εκτιμούμε οτι 
θα αποδόσουμε για την εισφoρά υπέρ συνδέσμου 
Ύδρευσης Ποιμενικού - Αμπελακίων για κάλυψη 
διαφόρων αναγκών της  κατά το έτος 2015.  Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 
άμαχου πληθυσμού 

11.654,70 0,00 9.045,58 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που 
προυπολογίζουμε ως εισφορά για την εξασφάλιση 
μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού ( 
Υποχρεωτική δαπάνη κατα την παρ. 1 και 2 άρθρο 
158 Ν. 3463/2006 ).  Το ποσό προκύπτει απο τον 
πολλαπλασιασμό του ποσού των τακτικών εσόδων 
οικ. έτους 2013 ( 9.045.580,99 € με το ποσοστό 
0,10% . = 9.045,58 ευρώ .) Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 
68 ΝΔ 3033/54 

58.273,53 0,00 45.227,90 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ΄ αυτό που 
προυπολογίζουμε ως  υποχρεωτική εισφορά για 
την κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του 
άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 ( Υποχρεωτική δαπάνη 
κατα την παρ. 1 και 2 άρθρο 158 Ν. 3463/2006 ). 
Το ποσό προκύπτει απο τον πολλαπλασιασμό του 
ποσού των τακτικών εσόδων οικ. έτους 2013 ( 
9.045.580,99 €  με το ποσοστό 0,50%  = 45.227,90 
ευρώ . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

456.589,45 313.438,39 440.744,37   

02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 45.000,00 30.000,00 115.000,00   
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02.00.6731.01 Προαιρετική εισφορά σχολικών επιτροπών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

30.000,00 20.000,00 35.000,00 Εγγράψαμε αυτό το ποσό ώς προαιρετική εισφορά 
σχολικών επιτροπών  πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης( Άρθρο 103 παρ 4 Ν 3852/2010 & ν 
4257/2014 αρθ 38) 

02.00.6731.03 Προαιρετική εισφορά σχολικής επιτροπής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

15.000,00 10.000,00 30.000,00 Εγγράψαμε αυτό το ποσό ώς προαιρετική εισφορά 
σχολικών επιτροπών   δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης( Άρθρο 103 παρ 4 Ν 3852/2010 & ν 
4257/2014 αρθ 38) 

02.00.6731.04 Προαιρετική επιχορηγήσεις απο το Δήμο σε 
Νομικό Πρόσωπο ( Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας  Αλληλεγγύης & Αθλητισμού  Δήμου 
Ορεστιάδας)  

0,00 0,00 50.000,00 Εγγράφουμε  το ποσό που εκτιμούμε οτι θα 
επιχορηγήσουμε το Νομικό Πρόσωπο απο πόρους 
του Δήμου . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα.Δήμο, και  το σύνολο των προαιρετικών 
επιχορηγήσεων δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσοστό 
1,5% των τακτικών εσόδων μας. ( ν 4257/2014 αρθ 
38) 

02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία  ( άρθρο 202 Δ.Κ.Κ. ) 

61.000,00 56.500,00 75.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι θα 
χρειαστεί για την επιχορήγηση των αθλητικών 
συλλόγων και σωματείων που έχουν την έδρα τους 
στο Δήμο, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το 
ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων μας. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ( άρθρο 
202 Δ.Κ.Κ. & ν 4257/2014 αρθ 38) 

02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία ( άρθρο 202 Δ.Κ.Κ. ) 

11.000,00 8.400,00 10.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι θα 
χρειαστεί για την επιχορήγηση των πολιτιστικών 
συλλόγων και σωματείων που έχουν την έδρα τους 
στο Δήμο, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το 
ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων μας. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ( άρθρο 
202 Δ.Κ.Κ. & ν 4257/2014 αρθ 38) 

02.00.6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 20.000,00 0,00 50.916,27   

02.00.6736.02 Ανασκαφικές εργασίες στον ταφικό τύμβο 
Πενταλόφου στο Δήμο Ορεστιάδας - 
Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ορεστιάδας - 
Υπουργείου Πολιτισμού  και Τουρισμού - 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  

20.000,00 0,00 20.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση την  
Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
που θα υπογραφεί μεταξύ του  Υπουργείου 
Παιδίας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού  και 
Αθλητισμού - Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και  Δήμου Ορεστιάδας  
με τίτλο ΄΄ Ανασκαφικές εργασίες στον ταφικό 
τύμβο Πενταλόφου στο Δήμο Ορεστιάδας. 

02.00.6736.03 Προγρ συμβ με ΔΙΑΜΑΘ ¨¨Λειτουργική 
αναβάθμιση συστήματος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης  συσκευασιων ή και 
άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν 2932 
/01 & βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του 
υποστηρικτικές ενέργειες Δ. Ορ/δας 

0,00 0,00 30.916,27 Εγγράψαμε το υπολοιπο ποσό που απαιτείτε για 
την προγρ συμβ με ΔΙΑΜΑΘ ¨¨Λειτουργική 
αναβάθμιση 4242συστήματος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης  συσκευασιων ή και 
άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν 2932 /01 
& βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του 
υποστηρικτικές ενέργειες Δ. Ορ/δας που ξεκίνησε 
το 2014 βάση των 305 & 306/2014 αποφασεων 
του ΔΣ (3 δοσ. Χ 10.305,42€). 

02.00.6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών 
επιχειρήσεων ( παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ ) 

191.000,00 191.000,00 100.000,00   
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02.00.6737.01 Επιχορήγηση της Κοινοφελούς Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου  

191.000,00 191.000,00 100.000,00 Εγγράψαμε  ποσό ίσο μ΄ αυτό που εκτιμούμε οτι 
θα επιχορηγήσουμε την Κοινοφελή Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου για κάλυψη 
διαφόρων αναγκών της  κατά το έτος 2015 ,  μετά 
απο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του . Η 
χρηματοδότηση του Δήμου καλύπτει την διαφορά 
μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου 
προυπολογισμού της επιχείρησης. Ο 
προυπολογισμός υποβάλλεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο συνοδευόμενος απο εισηγητική έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου όπου τεκμηριώνονται 
τα προβλεπόμενα  έσοδα και έξοδα σύμφωνα με 
το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παρ. 3 του 
άρθρου 206 του Δ.Κ.Κ. ( παρ. 1 άρθρο 259 του Ν. 
3463/2006 όπως αυτή αντικαταστάθηκε απο την 
παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 ) .Η 
πίστωση που προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για 
μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 

128.589,45 27.538,39 89.828,10   

02.00.6739.01 Bοηθήματα  ενδείας μετά από φυσικές 
καταστροφες & χρηματικά βοηθηματα σε 
οικονομικά αδυνάτους και  άπορους δημότες  
(Πρόνοια) 

128.589,45 27.538,39 89.828,10 Εγγράψαμε  ποσό ίσο μ΄ αυτό που εκτιμούμε οτι 
θα χρειαστουν για Bοηθήματα  ενδείας μετά από 
φυσικές καταστροφες & χρηματικά βοηθηματα σε 
οικονομικά αδυνάτους και  άπορους δημότες  
(Υπάρχει το αντιστοιχο χρηματικο υπόλοιπο ) 

02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 360.000,00 257.110,04 45.000,00   

02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 360.000,00 257.110,04 45.000,00   

02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
Χρήσης 

280.000,00 242.172,19 15.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι πιθανόν 
να χρειαστούμε για φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις που θα βαρύνουν το Δήμο κατά την 
διάρκεια του έτους 2015. Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 80.000,00 14.937,85 10.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι πιθανόν 
να χρειαστούμε για προσαυξήσεις ασφαλιστικών 
ταμείων χρήσης που θα βαρύνουν το Δήμο κατά 
την διάρκεια του έτους 2015 . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 0,00 20.000,00   

02.00.6823.01 Τόκοι υπερημερίας και λοιπές αποζημιώσεις σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές 

0,00 0,00 20.000,00 Γράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε ότι πιθανόν 
να χρειαστούμε για Τόκοι υπερημερίας και λοιπές 
αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές  κατά την 
διάρκεια του έτους 2015 . Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.367.150,00 2.075.325,15 2.528.750,00   

02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.305.650,00 2.040.968,23 2.512.750,00   

02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.658.150,00 1.576.444,66 1.790.500,00   

02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.047.000,00 1.017.191,47 1.156.500,00   

02.10.6011 Τακτικές αποδοχες μονίμων υπαλλήλων 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

1.040.000,00 1.013.013,82 1.150.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 των διοικητικών 
υπαλλήλων του Δήμου και του Κ.Ε.Π. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 
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02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

7.000,00 4.177,65 6.500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
των διοικητικών. ( περιλαμβάνεται η αμοιβή του 
υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου , η αμοιβή 
των υπαλλήλων που ασκούν τα καθήκοντα 
ληξιάρχου.  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

325.000,00 301.632,85 260.000,00   

02.10.6021 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

325.000,00 301.632,85 260.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 των υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου του Δήμου  και τις 
προβλεπόμενες μεταβολές  που θα γίνουν  κατά 
την διάρκεια του έτους.  Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΚΛΠ) 

15.000,00 5.078,14 57.000,00   

02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

15.000,00 5.078,14 57.000,00   

02.10.6041.01 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 7.000,00 5.078,14 17.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για αποδοχές 8 ασκούμενων 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι.. Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.10.6041.02 Αποδοχές πρακτικά ασκούμενων  μαθητών  
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ορεστιάδας. 

8.000,00 0,00 40.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή των 
αποδοχών του προσωπικού 12 ατόμων που  
κάνουν πρακτική άσκηση της ΕΠΑΣ μαθητείας 
ΟΑΕΔ Ορεστιάδας και άλλων 2 που θα αρχίσουν 
την πρακτική τους άσκηση. . Η πίστωση προέρχετε 
από τον ΟΑΕΔ και τα τακτικά έσοδα  

02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

271.150,00 252.542,20 317.000,00   

02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

170.000,00 169.740,61 242.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 των διοικητικών 
υπαλλήλων του Δήμου  του Κ.Ε.Π  και των 
αναδρομικών αποδοχών .  Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

97.000,00 82.523,86 60.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου του Δήμου . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 4.150,00 277,73 15.000,00   

02.10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 

1.150,00 277,73 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για εργοδοτικές εισφορές 8 
ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές  πρακτικά ασκούμενων  
μαθητών  ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ορεστιάδας 

3.000,00 0,00 14.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή των 
εργοδοτικών εισφορών  του προσωπικού 15 
ατόμων που θα  κάνουν πρακτική άσκηση της 
ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ Ορεστιάδας . Η πίστωση 
προέρχετε από  τα τακτικά έσοδα  
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02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.000,00 22.975,00 25.000,00   

02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

25.000,00 22.975,00 25.000,00   

02.10.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 25.000,00 22.975,00 25.000,00   

02.10.6142.01 Αμοιβές & προμήθειες Τραπεζών κλπ. 10.000,00 8.215,00 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 
απο τις συναλλαγές που θα γίνουν κατά το έτος 
2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6142.02 Aμοιβές ορκωτών λογιστών. 15.000,00 14.760,00 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την αμοιβή ορκωτών λογιστών 
για εργασία ελέγχου ισολογισμού 2014 Δήμου 
Ορεστιάδας. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 443.500,00 358.172,17 476.250,00   

02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12.800,00 9.504,00 12.800,00   

02.10.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 800,00 0,00 800,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για μισθώμα γης στο Τ.Δ. Σπήλαιου. 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 12.000,00 9.504,00 12.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για μισθώματα ακινήτων για κτίρια 
που θα χρειαστούν για τη στέγαση  των  
υπηρεσιών του Δήμου.(βιβλιοθηκη  Βύσσα, 
Ειρηνοδικειο.) 

02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

81.200,00 50.414,95 74.500,00   

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

16.000,00 7.292,43 12.000,00   

02.10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 
σωμάτων 

5.000,00 4.375,11 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή 
κλιματιστικών σωμάτων του Δήμου κατά το έτος 
2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6262.02 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 

2.000,00 0,00 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή 
υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου κατά το 
έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.10.6262.03 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων 

3.000,00 0,00 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου κατά 
το έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.10.6262.04 Συντήρηση και επισκευή ειδών θέρμανσης 3.000,00 167,27 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή 
ειδών θέρμανσης του Δήμου κατά το έτος 2015. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6262.05 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 3.000,00 2.750,05 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή 
φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου κατά το 
έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

3.000,00 686,50 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού του 
Δήμου κατά το έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 
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02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 62.200,00 42.436,02 60.500,00   

02.10.6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ( πρόγραμμα 
λογιστικής δημοσίου , ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου -δημοτολογίων - εκλογικών 
καταλόγων , κοιμητηρίων κ.λ.π.) 

35.200,00 26.282,04 35.500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση εφαρμογών 
λογισμικού ( πρόγραμμα λογιστικής δημοσίου , 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου -δημοτολογίων - 
εκλογικών καταλόγων , κοιμητηρίων κ.λ.π.). Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6266.02 Εργασίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής 5.000,00 2.451,44 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω εργασία. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6266.03 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και 
ανανέωση αδειών χρήσης ιστοσελίδας του 
Δήμου 

15.000,00 12.130,60 13.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω εργασία. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6266.04 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ( 
προγράμματα τεχνικής υπηρεσίας ) 

3.000,00 1.571,94 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω εργασία. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6266.05 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
πληροφοριακού συστήματοςδιαχείρησης 
στόλου οχημάτων 

4.000,00 0,00 4.000,00 Εγγραψαμε το ποσόν που αφορά την συντήρηση 
εφαρμογών λογισμικού πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρησης στόλου οχημάτων για το 
έτος 2015. 

02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 

349.500,00 298.253,22 388.950,00   

02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 

347.000,00 297.441,42 386.000,00   

02.10.6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 

347.000,00 297.441,42 386.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για τον φωτισμό  Δημοτικών 
Καταστημάτων - Κτιρίων κλπ. του Δήμου κατά το 
έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 0,00 1.000,00   

02.10.6274.01 Καθαρισμός κουρτινών γραφείων δημαρχιακού 
καταστήματος και λοιπών δημοτικών 
καταστημάτων 

0,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για καθαρισμός κουρτινών γραφείων 
δημαρχιακού καταστήματος και λοιπών δημοτικών 
καταστημάτων του Δήμου κατά το έτος 2015. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.500,00 811,80 1.950,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εκκένωση βόθρων του 
Δήμου  κατά το τρέχον έτος. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.000,00 11.857,09 12.000,00   

02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00   

02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την πληρωμή εξόδων μεταφοράς 
αγαθών από και πρός τον Δήμο κατά το έτος 2015. 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 15.000,00 11.857,09 10.000,00   

02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 

15.000,00 11.857,09 10.000,00   
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02.10.6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 

15.000,00 11.857,09 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την πληρωμή των οδοιπορικών 
εξόδων και την εκτός έδρας αποζημίωση των 
μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσιακούς 
λόγους κατά το έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00   

02.10.6461 Έξοδα δημoσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την δημοσίευση των 
ισολογισμών και των λοιπών οικονομικών 
καταστάσεων του Δήμου. ( παρ. 6 άρθρο 163 του 
Ν. 3463/2006 ) Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 162.000,00 71.519,31 209.000,00   

02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 53.000,00 29.522,91 48.000,00   

02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 7.000,00 4.833,40 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια βιβλίων, 
περιοδικών,  κ.λ.π. εκδόσεων κατά το έτος 2015.  Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 

18.000,00 11.704,50 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπών υλικών γραφείων κατά το έτος 2015.   
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6613 Προμήθεια εντύπων , υλικών μηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων 

18.000,00 10.734,42 22.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια εντύπων, υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
κατά το έτος 2015.   Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.000,00 2.250,59 8.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για εργασίες εκτύπωσης και έκδοσης 
διαφόρων εντύπων προβολής του Δήμου, για  
βιβλιοδετήσεις δημοτολογίων, εκδόσεις 
βιβλιαρίων πρόνειας  κ.λ.π. κατά το έτος 2015. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 7.189,51 15.000,00   

02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

15.000,00 7.189,51 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού κατά το έτος Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 73.000,00 25.759,41 135.000,00   

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

5.000,00 0,00 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά το έτος . Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό 

68.000,00 25.759,41 130.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για τις ανάγκες του δημαρχιακού 
καταστήματος , των δημοτικών καταστημάτων , 
των πολιτιστικών κέντρων κ.λ.π. κτιρίων  κατά το 
έτος . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.665 ΥΛΙΚΟ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.000,00 195,20 1.000,00   
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02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 195,20 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό που υπολογίζουμε ότι θα 
ξοδέψουμε για προμήθεια λοιπού υλικού που 
αφορά εκτυπώσεις τυπογραφίες κλπ  

02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

8.000,00 5.290,42 6.000,00   

02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ανταλλακτικών 
μεταφορικών μέσων της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
του Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 

8.000,00 5.290,42 4.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ανταλλακτικών 
επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού κατά 
το έτος. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 12.000,00 3.561,86 4.000,00   

02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωταγωγήσεων. 

10.000,00 3.561,86 2.000,00   

02.10.6691.01 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & 
φωταγωγήσεων. 

10.000,00 3.561,86 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων κατά το έτος . 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 2.000,00 0,00 2.000,00   

02.10.6699.01 Προμήθεια - αναγόμωση πυροσβεστήρων 2.000,00 0,00 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια - αναγόμωση 
πυροσβεστήρων κατά το έτος . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 61.500,00 34.356,92 16.000,00   

02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

55.500,00 29.307,16 14.000,00   

02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 55.500,00 29.307,16 14.000,00   

02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 5.000,00 1.285,11 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια επίπλων και 
σκευών κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

24.000,00 12.459,90 5.000,00   

02.10.7134.01 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

24.000,00 12.459,90 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 
και λογισμικών για τις ανάγκες του Δήμου . Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 26.500,00 15.562,15 7.000,00   

02.10.7135.01 Προμήθεια ενισχυτών , μικροφώνων, ηχείων 
κ.λ.π. ειδών για μεγαφωνικές και ηχητικές 
εγκαταστάσεις  

5.000,00 4.999,95 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ενισχυτών , 
μικροφώνων, ηχείων κ.λ.π. ειδών για μεγαφωνικές 
και ηχητικές εγκαταστάσεις του Δήμου . Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.7135.02 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων 3.000,00 1.549,80 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια κλιματιστικών 
σωμάτων του Δήμου . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 
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02.10.7135.03 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 6.527,07 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια λοιπού 
εξοπλισμού του Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.7135.04 Προμήθεια μοκετών, χαλιών , κουρτινών , 
περσίδων κ.λ.π. ειδών 

3.500,00 2.485,33 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια μοκετών, χαλιών , 
κουρτινών , περσίδων κ.λ.π. ειδών του Δήμου. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.10.73 ΕΡΓΑ 6.000,00 5.049,76 2.000,00   

02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

6.000,00 5.049,76 2.000,00   

02.10.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.000,00 5.049,76 2.000,00   

02.10.7336.01 Συντήρηση ενισχυτών, μικροφώνων,ηχείων 
κ.λ.π. ειδών μεγαφωνικών και ηχητικών 
εγκαταστάσεων 

6.000,00 5.049,76 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση ενισχυτών, 
μικροφώνων,ηχείων κ.λ.π. ειδών μεγαφωνικών και 
ηχητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

315.367,96 269.532,22 280.232,52   

02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 315.367,96 269.532,22 280.232,52   

02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 257.000,00 243.416,37 241.000,00   

02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

197.000,00 188.646,72 188.000,00   

02.15.6021 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με Σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) - Σχολικές 
καθαρίστριες . 

197.000,00 188.646,72 188.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 υπαλλήλων με 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου Χρόνου ν 
και τις μεταβολές που θα γίνουν κατά την διάρκεια 
του έτους. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

60.000,00 54.769,65 53.000,00   

02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές  υπαλλήλων με Σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  - Σχολικές 
καθαρίστριες  

60.000,00 54.769,65 53.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 υπαλλήλων με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου   Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 38.367,96 16.657,34 10.232,52   

02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 38.367,96 16.657,34 10.232,52   

02.15.6236  Μισθώματα Σχολείων 38.367,96 16.657,34 10.232,52 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για μισθώματα Σχολικών κτιρίων για 
το έτος 2015 

02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 20.000,00 9.458,51 29.000,00   

02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

20.000,00 9.458,51 3.000,00   

02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 9.000,00 497,22 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για πολιτιστικές δραστηριότητες του 
Δήμου κατά το έτος  Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.000,00 495,54 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για αθλητικές δραστηριότητες του 
Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 
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02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.000,00 8.465,75 1.000,00   

02.15.6473.01 Διοργάνωση Κοινωνικών  Εκδηλώσεων-
Δραστηριοτήτων. 

10.000,00 8.465,75 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου κατά το έτος . Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.15.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

0,00 0,00 26.000,00   

02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 26.000,00   

02.15.6481.01 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το 
Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου  

0,00 0,00 26.000,00 Εγγράψαμε το ποσόν που υπολογίζουμε ότι θα 
χρειαστεί για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου 
για το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου για το 
έτος 2015 

02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2.141.408,72 1.987.947,56 1.981.000,00   

02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.054.000,00 1.914.842,83 1.953.000,00   

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.046.400,00 974.359,66 1.111.000,00   

02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 681.000,00 679.304,67 800.000,00   

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

680.000,00 679.304,67 760.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του έτους 
2014. Συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα 
παρατετραπληγίας ενός εν ενεργεία υπαλλήλου ( 
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ).  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

1.000,00 0,00 40.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  για αποζημιώση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
μονίμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού του έτους 2015.  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

100.000,00 88.800,93 85.000,00   

02.20.6021 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

100.000,00 88.800,93 85.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 υπαλλήλων με 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου Χρόνου της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
κατά την διάρκεια του έτους.  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

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

80.000,00 59.936,00 46.100,00   

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

80.000,00 59.936,00 46.100,00   

02.20.6041.01 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικου ορισμένου 
χρόνου.(8μηνα) 

80.000,00 59.936,00 18.500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας προσωπικού ορισμένου χρόνου  της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 
το οποίο προέρχεται απο τις προσλήψεις  του 
προηγουμένου έτους.  Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 
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02.20.6041.02 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικου ορισμένου 
χρόνου.(8μηνα για Πολιτικη Προστασία 
Πυροσπροστασία ) 

0,00 0,00 27.600,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για προσωπικού 
ορισμένου χρόνου στην Πολιτικη Προστασία -
Πυροπροστασία  (3 άτομα)  το οποίο προέρχεται 
απο τις προσλήψεις  του προηγουμένου έτους.  Η 
πίστωση προέρχεται απο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ . 

02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

160.400,00 142.108,36 158.900,00   

02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

100.000,00 99.942,49 120.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 του μονίμου 
προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού.  Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

34.000,00 21.705,35 25.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 υπαλλήλων με 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 26.400,00 20.460,52 13.900,00   

02.20.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
ορισμένου χρόνου 

26.400,00 20.460,52 5.500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας προσωπικού ορισμένου χρόνου για 
τις εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού, το οποίο προέρχεται απο 
τις προσλήψεις  του προηγουμένου έτους.  Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
ορισμένου χρόνου Πολιτικής Προστασίας 
Πυροπροστασία) 

0,00 0,00 8.400,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή  
εργοδοτικής εισφοράς εκτάκτου προσωπικού 
ορισμένου χρόνου  για τις ανάγκες τις Πολιτικής 
Προστασίας  (3 άτομα ). Το ποσό αυτό προέρχεται 
απο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

25.000,00 4.209,70 21.000,00   

02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 
ένστολου προσωπικού) 

10.000,00 0,00 6.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για ένδυση του 
προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού ( ΚΥΑ 53361/02-10-2006 - 
Τεύχος Β΄ αριθ. 1503/11-10-2006 ) Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής ΄΄. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού) 

15.000,00 4.209,70 15.000,00   

02.20.6063.01 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 

10.000,00 4.209,70 12.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την προμήθεια 
γάλακτος του προσωπικού της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ( ΚΥΑ 
53361/02-10-2006 - Τεύχος Β΄ αριθ. 1503/11-10-
2006 ) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής ΄΄ Η δαπάνη προβλέπεταται στην αριθ. 
376/2007 απόφαση του Δ.Σ. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  
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02.20.6063.02 Παροχές υπόδυσης ( υπόδυση εργατοτεχνικού 
και ένστολου προσωπικού) 

5.000,00 0,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για υπόδυση του 
προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού ( ΚΥΑ 53361/02-10-2006 - 
Τεύχος Β΄ αριθ. 1503/11-10-2006 ) Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής ΄΄. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 796.500,00 791.692,02 683.000,00   

02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 760.000,00 760.000,00 648.000,00   

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

760.000,00 760.000,00 648.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
φωτισμού οδών, πλατειών , κοινοχρηστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικασίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20.000,00 17.060,64 10.000,00   

02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 17.060,64 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού. Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα.  

02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

16.500,00 14.631,38 15.000,00   

02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.500,00 9.039,81 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού.  Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα.  

02.20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

6.000,00 5.591,57 5.000,00   

02.20.6265.01 Συντήρηση κάδων απορριμμάτων 6.000,00 5.591,57 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για συντήρηση  κάδων απορριμμάτων 
της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού.  Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.20.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 

0,00 0,00 10.000,00   

02.20.6279.01 Πρόγραμμα  Καταπολέμησης κουνουπιών  του 
Δήμου Ορεστιάδας  

0,00 0,00 10.000,00   

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 4.000,00 4.000,00   

02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 4.000,00 4.000,00   

02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 4.000,00 4.000,00   

02.20.6323.01 Τέλη κυκλοφορίας κλπ. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας , απογραφής , ταξινόμησης , έκδοσης 
αδειών ,  πινακίδων κυκλοφορίας , παράβολα 
ΚΤΕΟ, αυτοκινήτων της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
του Δήμου κατά το έτος 2015. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 207.100,00 144.791,15 155.000,00   

02.20.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 1.992,60 2.000,00   

02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, 
χημικά κ.λ.π.) 

2.000,00 1.992,60 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την προμήθεια χημικού υλικού 
(Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  
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02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 125.000,00 99.226,96 100.000,00   

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

125.000,00 99.226,96 100.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 35.100,00 15.168,22 33.000,00   

02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 

35.100,00 15.168,22 33.000,00   

02.20.6662.01 Προμήθεια λαμπτήρων - εξαρτημάτων και 
λοιπού ηλεκτολογικού υλικού. 

35.100,00 15.168,22 33.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια λαμπτήρων - 
εξαρτημάτων και λοιπού ηλεκτολογικού υλικού 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Δήμου κατά το 
τρέχον έτος. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

45.000,00 28.403,37 20.000,00   

02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 45.000,00 28.403,37 20.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ανταλλακτικών 
μεταφορικών μέσων της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
του Δήμου κατά το έτος 2015. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 87.408,72 73.104,73 28.000,00   

02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

25.000,00 15.912,67 23.000,00   

02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25.000,00 15.912,67 23.000,00   

02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 25.000,00 15.912,67 23.000,00   

02.20.7135.01 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 15.000,00 14.976,48 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων. της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου . Η πίστωση 
προέρχεται  απο τακτικά έσοδα.  

02.20.7135.02 Προμήθεια εργαλείων. 5.000,00 0,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια εργαλείων της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
του  Δήμου κατά το έτος 2015. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.7135.03 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 936,19 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια λοιπού 
εξοπλισμού  της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου κατά το έτος 2015. 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.20.73 ΕΡΓΑ 62.408,72 57.192,06 5.000,00   

02.20.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

62.408,72 57.192,06 5.000,00   

02.20.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 62.408,72 57.192,06 5.000,00   

02.20.7325.01 Επέκταση οδικού φωτισμού.   62.408,72 57.192,06 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για επέκταση οδικού φωτισμού του  
Δήμου κατά το  έτος 2015. Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.761.197,31 1.798.169,37 3.208.340,27   

02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.389.969,24 1.046.002,93 1.325.960,00   

02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 666.200,00 652.197,90 657.360,00   
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02.30.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 504.000,00 504.000,00 501.360,00   

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

504.000,00 504.000,00 501.360,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού της υπηρεσίας 
τεχνικών έργων του έτους 2014 και τις 
προβλεπόμενες μεταβολές  που θα γίνουν κατά 
την διάρκεια του έτους.  Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.30.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

45.000,00 43.138,72 48.000,00   

02.30.6021 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

45.000,00 43.138,72 48.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 υπαλλήλων με 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου Χρόνου της 
υπηρεσίας τεχνικών έργων και τις μεταβολές που 
θα γίνουν κατά την διάρκεια του έτους.  Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

104.200,00 92.349,84 95.000,00   

02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

84.200,00 83.591,28 85.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 του μονίμου 
προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικών έργων.  Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

20.000,00 8.758,56 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 υπαλλήλων με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
υπηρεσίας τεχνικών έργων.  Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.30.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

13.000,00 12.709,34 13.000,00   

02.30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού) 

13.000,00 12.709,34 13.000,00   

02.30.6063.01 Προμήθεια γάλακτος μόνιμου προσωπικού. 13.000,00 12.709,34 13.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την προμήθεια 
γάλακτος του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας  
( ΚΥΑ 53361/02-10-2006 - Τεύχος Β΄ αριθ. 
1503/11-10-2006 ) Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής ΄΄ . Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα.  

02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6.200,00 1.730,00 12.000,00   

02.30.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

1.000,00 0,00 6.000,00   

02.30.6112 Αμοιβές τεχνικών  1.000,00 0,00 6.000,00   

02.30.6112.01 Αμοιβές ελεγκτών δόμησης 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για  αμοιβές ελεγκτών δόμησης. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6112.02 Αμοιβές πραγματογνόμωνα για έργα μετά απο 
αιτήσεις του Δήμου 

0,00 0,00 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για  αμοιβές πραγματογνόμωνα για 
έργα μετά απο αιτήσεις του Δήμους. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 5.200,00 1.730,00 6.000,00   

02.30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.200,00 1.730,00 6.000,00   
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02.30.6162.01 Εργαστηριακός έλεγχος δημοσίων έργων 0,00 0,00 4.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για  εργαστηριακός έλεγχος 
δημοσίων έργων. Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.30.6162.07 Αμοιβή εκπόνησης ηλεκτρολογικών σχεδίων  5.200,00 1.730,00 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την  εκπόνησης ηλεκτρολογικών 
σχεδίων  κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 35.500,00 25.439,29 49.600,00   

02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20.000,00 10.718,87 15.000,00   

02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 10.718,87 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την ασφάλιση αυτοκινήτων της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας του Δήμου κατά το έτος 
. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

15.500,00 14.720,42 14.600,00   

02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.500,00 14.720,42 14.600,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή  
μηχανημάτων της συγκεκριμένης υπηρεσίας του 
Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.30.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 

0,00 0,00 20.000,00   

02.30.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 
φωτισμό, καθαριότητα 

0,00 0,00 20.000,00   

02.30.6279.01 Αποχιονισμός δρόμων κλπ 0,00 0,00 20.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για αποχιονισμό δρόμων κλπ 
δαπάνες από φυσικές καταστροφές του Δήμου 
κατά το έτος  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 32.000,00 23.112,01 17.000,00   

02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 32.000,00 23.112,01 17.000,00   

02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 32.000,00 23.112,01 17.000,00   

02.30.6323.01 Τέλη κυκλοφορίας κλπ. 32.000,00 23.112,01 17.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας , απογραφής , ταξινόμησης , έκδοσης 
αδειών ,  πινακίδων κυκλοφορίας , παράβολα 
ΚΤΕΟ, αυτοκινήτων της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
του Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 650.069,24 343.523,73 590.000,00   

02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 406.569,24 188.226,66 375.000,00   

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

406.569,24 188.226,66 375.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά το έτος . Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 122.500,00 63.028,66 77.000,00   

02.30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 41.000,00 28.922,57 22.000,00   

02.30.6661.01 Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού    21.000,00 12.676,56 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών 
ελαιοχρωματισμού κατά το έτος 2015. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 
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02.30.6661.02 Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής 
Δημοτικών κατ/των-κτιρίων κλπ. 

15.000,00 11.901,31 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια υλικών 
συντήρησης & επισκευής δημοτικών κατ/των-
κτιρίων κλπ. κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6661.03 Προμήθεια ειδών θέρμανσης 5.000,00 4.344,70 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια  ειδών θέρμανσης 
κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά  

02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 

81.500,00 34.106,09 55.000,00   

02.30.6662.01 Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων. 16.000,00 9.983,30 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια πλακών 
πεζοδρομίων κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6662.02 Προμήθεια οικοδομικών υλικών. 15.000,00 10.039,13 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια οικοδομικών 
υλικών κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.30.6662.03 Προμήθεια σπαστού υλικού 3Α. 15.000,00 0,00 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια σπαστού υλικού 
3Α κατά το έτος . Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα. 

02.30.6662.04 Προμήθεια Ασφαλτομίγματος 15.000,00 0,00 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια  κατά το 
έτος . Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6662.05 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 20.500,00 14.083,66 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια  κατά το 
έτος Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

67.000,00 64.025,98 100.000,00   

02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 67.000,00 64.025,98 100.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ανταλλακτικών 
οχημάτων του Δήμου κατά το έτος  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 54.000,00 28.242,43 38.000,00   

02.30.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 54.000,00 28.242,43 38.000,00   

02.30.6699.01 Προμήθεια αλατιού. 5.000,00 4.987,67 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια αλατιού για τις 
ανάγκες του Δήμου κατά το έτος  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6699.02 Λοιπές προμήθειες 15.000,00 5.727,59 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια λοιπών 
προμηθειών  του Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6699.03 Προμήθεια - αναγόμωση πυροσβεστήρων 
οχημάτων 

4.000,00 629,24 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια για τις 
ανάγκες του Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.6699.04 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 30.000,00 16.897,93 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια για τις 
ανάγκες του Δήμου κατά το έτος . Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.371.228,07 752.166,44 1.882.380,27   
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02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

17.381,91 6.419,59 9.000,00   

02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 17.381,91 6.419,59 9.000,00   

02.30.7135 Λοιπός εξοπλισμός 17.381,91 6.419,59 9.000,00   

02.30.7135.01 Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, κλπ. 15.381,91 6.419,59 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια πινακίδων οδικής 
σήμανσης, κλπ.  κατά το έτος  .  Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα  

02.30.7135.03 Προμήθεια πάγκων εξωτερικού χώρου 1.000,00 0,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια κατά το 
έτος .  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.7135.04 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια κατά το 
έτος .  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.30.73 ΕΡΓΑ 1.353.846,16 745.746,85 1.873.380,27   

02.30.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1.343.846,16 743.904,00 1.027.300,00   

02.30.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 85.000,00   

02.30.7321.05 Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων στο δημοτικό σχολείο Ν. Βύσσας 
(ΣΑΤΑ) 

0,00 0,00 85.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για το εν λόγω συνεχιζόμενο έργο . Η 
πίστωση προέρχεται απο τον ΣΑΤΑ 2015 

02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 1.343.846,16 743.904,00 0,00   

02.30.7322.01 . 1.343.846,16 743.904,00 0,00   

02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 942.300,00   

02.30.7326.04 Έργα συντήρησης και υποδομών Ν Βύσσας 
(ΣΑΤΑ) 

0,00 0,00 88.146,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για το εν λόγω έργο..Η πίστωση 
προέρχεται απο Σ.ΑΤ.Α. έτους 2015 

02.30.7326.05 Έργα συντήρησης και υποδομών Κυπρίνου  
(ΣΑΤΑ) 

0,00 0,00 59.118,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για το εν λόγω έργο..Η πίστωση 
προέρχεται απο Σ.ΑΤ.Α. έτους 2015 

02.30.7326.12 Έργα συντήρησης και υποδομών Ορεστιάδας 
(ΣΑΤΑ) 

0,00 0,00 626.851,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για το εν λόγω έργο..Η πίστωση 
προέρχεται απο Σ.ΑΤ.Α. έτους 2015 

02.30.7326.16 Έργα συντήρησης και υποδομών Τριγώνου 
(ΣΑΤΑ) 

0,00 0,00 142.885,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για το εν λόγω έργο..Η πίστωση 
προέρχεται απο Σ.ΑΤ.Α. έτους 2015 

02.30.7326.18 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ( Πολιτική 
Προστασία/ Πυροπροστασία 2015   ) 

0,00 0,00 25.300,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για το εν λόγω έργο..Η πίστωση 
προέρχεται απο Πολιτική 
Προστασία/Πυροπροστασία  έτους 2015 

02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

10.000,00 1.842,85 62.600,00   

02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 61.600,00   

02.30.7331.07 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ 
/Σχολικών κτιρίων ) 

0,00 0,00 61.600,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για το εν λόγω έργο . Η πίστωση 
προέρχεται απο ΣΑΤΑ/Συντήρηση Σχολικών 
Κτιρίων 2015 

02.30.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 10.000,00 1.842,85 1.000,00   

02.30.7332.01 Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών 10.000,00 1.842,85 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την εν λόγω εργασία. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 
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02.30.734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ( ΕΣΠΑ ) 

0,00 0,00 783.480,27   

02.30.7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ( ΕΣΠΑ ) 

0,00 0,00 783.480,27   

02.30.7341.09 Δρόμος σύνδεσης πόλης Ορεστιάδας με οικισμό 
ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο Ορεστιάδας Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  ''Μακεδονία- Θράκη 2007-2013'' 

0,00 0,00 144.595,06 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το  έγγραφο 
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - 
Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΄΄ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΄΄ 
με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου. 

02.30.7341.10 Αποκατάσταση δρόμου Πύργου Λαγού 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ''Μακεδονία- Θράκη 
2007-2013'' 

0,00 0,00 588.885,21 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το  έγγραφο 
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - 
Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΄΄ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΄΄ 
με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου. 

02.30.7341.34 Προώθηση του τοπικου εμπορίου στο Δήμο 
Ορεστιάδας (ΕΣΠΑ) 

0,00 0,00 50.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την εν λόγω εργασία.  Η πίστωση 
προέρχεται απο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ' 
Ψηφιακή Σύγκλιση'' ΕΣΠΑ 2007-2013, με βάση 
τοαριθμ 3181/12-8-2014 έγγραφο του Υπ. ΕΣ.  
ΕΕΤΑΑ 

02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 254.500,00 184.742,57 258.000,00   

02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 239.500,00 178.592,95 248.000,00   

02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 140.000,00 122.722,34 129.000,00   

02.35.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 120.000,00 106.692,13 110.000,00   

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

120.000,00 106.692,13 110.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 του μονίμου 
προσωπικού της υπηρεσίας πρασίνου  και τις 
προβλεπόμενες μεταβολές  κατά την διάρκεια του 
έτους.  Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.35.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

20.000,00 16.030,21 19.000,00   

02.35.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

20.000,00 16.030,21 19.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας του έτους 2014 του μονίμου 
προσωπικού της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου. 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 41.165,98 93.000,00   

02.35.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

6.000,00 541,02 3.000,00   

02.35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 541,02 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την συντήρηση των 
χειροκίνητων, μηχανοκίνητων χλοοκοπτικών και 
λοιπών μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.35.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 

59.000,00 40.624,96 90.000,00   

02.35.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 
φωτισμό, καθαριότητα 

59.000,00 40.624,96 90.000,00   
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02.35.6279.01 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ορεστιάδας 59.000,00 40.624,96 90.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την δαπάνη 
καθαρισμού και περιποίησης χώρων πρασίνου του 
Δήμου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.35.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 34.500,00 14.704,63 26.000,00   

02.35.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 5.000,00   

02.35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 

0,00 0,00 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών ( χλοοκοπτικά - θαμνοκοπτικά ) της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά το έτος 2015. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.35.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

7.000,00 5.451,13 3.000,00   

02.35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 5.451,13 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την συντήρηση των χειροκίνητων, 
μηχανοκίνητων χλοοκοπτικών και λοιπών 
μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.35.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 27.500,00 9.253,50 18.000,00   

02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιμου χλοοτάπητα 

12.500,00 4.881,60 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την προμήθεια σπόρων, φυτών, 
δενδρυλλίων για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
πρασίνου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα.  

02.35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 

4.000,00 315,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την προμήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.35.6699 Λοιπές προμήθειες  11.000,00 4.056,90 5.000,00   

02.35.6699.01 Λοιπές προμήθειες  11.000,00 4.056,90 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την προμήθεια  για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας πρασίνου. Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα.  

02.35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.000,00 6.149,62 10.000,00   

02.35.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

15.000,00 6.149,62 10.000,00   

02.35.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15.000,00 6.149,62 10.000,00   

02.35.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 2.459,62 5.000,00   

02.35.7131.01 Προμήθεια χλοοκοπτικών και θαμνοκοπτικών 
μηχανημάτων 

5.000,00 2.459,62 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την προμήθεια χλοοκοπτικών και 
θαμνοκοπτικών μηχανημάτων της υπηρεσίας 
πρασίνου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα.  

02.35.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.000,00 3.690,00 5.000,00   

02.35.7135.01 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού  10.000,00 3.690,00 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 
της υπηρεσίας πρασίνου. Η πίστωση προέρχεται 
απο τακτικά έσοδα.  

02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 144.036,45   

02.40.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 144.036,45   

02.40.73 ΕΡΓΑ 0,00 0,00 104.036,45   

02.40.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

0,00 0,00 104.036,45   

02.40.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 104.036,45   
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02.40.7326.01 Κατασκευή κρασπέδων στην επέκταση σχεδίου 
πόλεως νότια του κολυμβητηρίου Ορεστιάδας  ( 
Εισφορά σε χρήμα ) 

0,00 0,00 104.036,45 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για Κατασκευή κρασπέδων στην 
επέκταση σχεδίου πόλεως νότια του 
κολυμβητηρίου Ορεστιάδας. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  ( Εισφορά σε 
χρήμα ). Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2014.  

02.40.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

0,00 0,00 40.000,00   

02.40.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 40.000,00   

02.40.7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 0,00 0,00 40.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για  αποζημιώσεις δημοτών θιγόμενους 
από ρυμοτομία. Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα.  ( Εισφορά σε χρήμα ). Χρηματικό 
υπόλοιπο έτους 2014.  

02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 6.000,00 0,00 4.000,00   

02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00 0,00 4.000,00   

02.45.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

1.000,00 0,00 1.000,00   

02.45.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00   

02.45.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000,00 0,00 1.000,00   

02.45.7135.01 Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών για τις 
εκκλησίες νεκροταφείων του Δήμου 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.45.73 ΕΡΓΑ 5.000,00 0,00 3.000,00   

02.45.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

5.000,00 0,00 3.000,00   

02.45.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 5.000,00 0,00 3.000,00   

02.45.7326.01 Κατασκευή περιφράξεων νεκροταφείων του 
Δήμου  

5.000,00 0,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την εν λόγω δαπάνη. Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 219.000,00 117.625,89 145.000,00   

02.70.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 207.000,00 115.785,23 132.000,00   

02.70.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26.500,00 20.399,10 25.000,00   

02.70.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

3.000,00 2.399,10 2.000,00   

02.70.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

3.000,00 2.399,10 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού των 
Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου κατά το έτος 
2015. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 

23.500,00 18.000,00 23.000,00   

02.70.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 

23.000,00 18.000,00 18.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για τον φωτισμό και κίνηση (με 
ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο)  κτιριακών 
εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σφαγείων. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.70.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00 0,00 1.000,00   

02.70.6274.01 Καθαρισμός ρούχων ( ποδιών ) δημοτικών 
σφαγείων 

500,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για τον καθαρισμό ρούχων ( ποδιών ) 
δημοτικών σφαγείων. Η πίστωση προέρχεται απο 
τακτικά έσοδα.  

02.70.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 
φωτισμό, καθαριότητα 

0,00 0,00 4.000,00   
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02.70.6279.01 Απεντόμωση - μυοκτονία -καθαρισμός 
Δημοτικών Σφαγείων. 

0,00 0,00 4.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την συγκεκριμένη εργασία. Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.70.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 130.000,00 79.101,45 60.000,00   

02.70.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 130.000,00 79.101,45 60.000,00   

02.70.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 130.000,00 79.101,45 60.000,00   

02.70.6412.01 Μεταφορά υποπροϊόντων επεξεργασίας 
κρέατος προς καταστροφή σε κλίβανο 
αποτέφρωσης 

130.000,00 79.101,45 60.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για την μεταφορά υποπροϊόντων 
επεξεργασίας κρέατος προς καταστροφή σε 
κλίβανο αποτέφρωσης  των δημοτικών σφαγείων. 
Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.  

02.70.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 50.500,00 16.284,68 47.000,00   

02.70.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9.000,00 2.998,06 16.000,00   

02.70.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 
υλικού 

2.000,00 0,00 500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των  
Δημοτικών Σφαγείων κατά το έτος 2015.   Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 4.000,00 0,00 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια κτηνιατρικού 
υλικού για τις ανάγκες των  Δημοτικών Σφαγείων 
κατά το έτος .   Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά 
έσοδα. 

02.70.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, 
χημικά κ.λ.π.) 

3.000,00 2.998,06 4.500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια χημικού υλικού ( 
Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) για τις ανάγκες των  
Δημοτικών Σφαγείων κατά το έτος 2015.   Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

0,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
των  Δημοτικών Σφαγείων κατά το έτος 2015.   Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00 654,97 5.000,00   

02.70.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό 

10.000,00 654,97 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για τις ανάγκες των  Δημοτικών 
Σφαγείων κατά το έτος 2015.   Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 31.500,00 12.631,65 26.000,00   

02.70.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 31.500,00 12.631,65 26.000,00   

02.70.6699.01 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων και λοιπών 
υλικών  

15.000,00 10.017,48 8.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια αναλωσίμων και 
λοιπών υλικών  για τις ανάγκες των  Δημοτικών 
Σφαγείων κατά το έτος 2015.   Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.6699.02 Προμήθεια τροφών κλπ για ανάγκες 
Κυνοκομείου.  

8.500,00 1.956,03 7.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια τροφών κλπ για 
τις ανάγκες του Κυνοκομείου κατά το έτος .   Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 
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02.70.6699.03 Προμήθεια φαρμάκων κλπ για  ανάγκες 
Κυνοκομείου. 

8.000,00 658,14 8.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια φαρμάκων κλπ 
για τις ανάγκες του Κυνοκομείου κατά το έτος .   Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.6699.04 Προμήθεια ειδικών χημικών για την ανάλυση 
κρεάτων για τις ανάγκες των Δημοτικών 
Σφαγείων 

0,00 0,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για την προμήθεια  ειδικών χημικών 
για την ανάλυση κρεάτων για τις ανάγκες των 
Δημοτικών Σφαγείων κατά το έτος .   Η πίστωση 
προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.70.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.000,00 1.840,66 13.000,00   

02.70.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

12.000,00 1.840,66 13.000,00   

02.70.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 12.000,00 1.840,66 13.000,00   

02.70.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 12.000,00 1.840,66 13.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι 
θα απαιτηθεί για  προμήθεια μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των  
Δημοτικών Σφαγείων κατά το έτος 2015.   Η 
πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 

02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

5.254.019,64 2.235.270,31 5.446.246,46   

02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.254.019,64 2.235.270,31 5.446.246,46   

02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 732.525,41 538.054,09 979.029,37   

02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 

732.525,41 538.054,09 979.029,37   

02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.386,71 0,00 2.386,71   

02.80.8111.01 Αποδοχές γυμναστών για αθληση για όλους ( 
Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 
2001-2002  β΄ δόση  - πρώην Δήμου Τριγώνου ) 

2.386,71 0,00 2.386,71 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα 
εισπράξουμε με βάση το αριθ. 16679/26-06-2002 
έγγραφο της Γ.Γ.Α. με το οποίο μας  εγκρίθηκε η 
χρηματοδότησης του προγράμματος  ( β΄ δόση 
περιόδου 2001-2002 Δ. Τριγώνου  ) 

02.80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 40.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που  απαιτείται για την 
πληρωμή αμοιβών  αιρετών αρχόντων και τρίτων 
και που αφορά  προηγούμενη χρήση.  

02.80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 192.018,44 192.018,44 255.000,00   

02.80.8113.01 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 
τελών και φόρων 

39.541,90 39.541,90 30.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που  απαιτείται για την 
πληρωμή δικαιώματων τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 
είσπραξη τελών και φόρων  που αφορά τους μήνες 
Οκτώβριο   Νοεμβρίο και Δεκεμβρίο του έτους 
2014.  

02.80.8113.02 Φωτισμός Δημοτικών Καταστημάτων - Κτιρίων 
κλπ. 

16.322,57 16.322,57 45.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που  απαιτείται για την 
πληρωμή φωτισμού Δημοτικών Καταστημάτων - 
Κτιρίων κλπ. στην ΔΕΗ  που αφορά τους μήνες 
Οκτώβριο  Νοεμβρίο και Δεκεμβρίο του έτους 
2014.  

02.80.8113.03 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

136.153,97 136.153,97 180.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που  απαιτείται για την 
πληρωμή αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικασίας στην ΔΕΗ  που 
αφορά τους μήνες Οκτώβριο Νοεμβρίο και 
Δεκεμβρίο του έτους 2014.  

02.80.8115 Διάφορα έξοδα 401.477,60 346.035,65 520.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που  απαιτείται για την 
πληρωμή διαφόρων εξόδων  που αφορούν  
προηγούμενες  χρήσεις.  

02.80.8117 Λοιπά έξοδα 136.642,66 0,00 161.642,66   
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02.80.8117.01 Πρόγραμμα  " ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄ Ορεστιάδας 75.819,08 0,00 75.819,08 Εγγράψαμε για το πρόγραμμα   " ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄ 
Ορεστιάδας το ποσό που  υπολείπεται για την 
εξόφληση του.Η πίστωση προέρχεται από το ΥΠΕΣ. 

02.80.8117.02 Προγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (δημοτική ενότητα 
Τριγώνου) 

60.823,58 0,00 60.823,58 Εγγράψαμε το ποσό που  υπολείπεται για την 
εξόφληση του παραπάνω έργου.Η πίστωση 
προέρχεται από το ΥΠΕΣ. 

02.80.8117.03 Οφειλές μετά από την εκκαθάριση & λύση της 
ΑΕΝΟ ΟΤΑ 

0,00 0,00 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό για την πληρωμή  της 
παραπάνω πίστωσης.Η πίστωση προέρχεται από 
τακτικά έσοδα  

02.80.8117.04 Οφειλές μετά από την εκκαθάριση της 
Δημοτικής Επιχειρησης Αναπτυξης  Βύσσας   

0,00 0,00 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό για την πληρωμή  της 
παραπάνω πίστωσης.Η πίστωση προέρχεται από 
τακτικά έσοδα 

02.80.8117.05 Οφειλές μετά από την εκκαθάριση του ΚΕΚ 
Ορεστιάδας  

0,00 0,00 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό για την πληρωμή  της 
παραπάνω πίστωσης.Η πίστωση προέρχεται από 
τακτικά έσοδα  

02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2.475.056,61 1.697.216,22 2.439.789,43   

02.80.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 261.739,24 203.588,26 250.000,00   

02.80.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 

259.739,24 203.588,26 248.000,00   

02.80.8211.01 Aπόδοση εισφορών (10%) στην αντιμισθία 
Δημάρχου (0823) 

10.000,00 4.122,00 8.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ του δημοσίου 
(10%) για αντιμισθία  Δημάρχου ( 0823 ) κατά το 
έτος 2015.  

02.80.8211.02 Απόδοση  εισφορών (6,67%) υπέρ συντάξεως  
μονίμων υπαλλήλων(0824). 

162.969,88 145.032,37 160.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές  (6,67%) υπέρ 
συντάξεως  μονίμων υπαλλήλων(0824) κατά την  
χρήση του έτους 2015.  

02.80.8211.03 Απόδοση εισφορών (8%) υπέρ ΤΣΚΥ. 31.769,36 22.535,28 30.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που  εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές (8%) υπέρ ΚΥΣΚΥ 
μονίμων υπαλλήλων κατά την  χρήση του έτους 
2015.   

02.80.8211.04 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών οργανικής 
θέσης αιρετών (Δημάρχου, Αντιδημάρχων, 
Πρόεδρου ΔΣ κλπ) 

5.000,00 0,00 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές οργανικής θέσης 
αιρετών (Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Πρόεδρου ΔΣ 
κλπ)κατά την  χρήση του έτους 2015.   

02.80.8211.05 Απόδοση  εισφορών  υπέρ συντάξεως βαρέων 
και ανθυγιεινών και λοιπών εισφορών από 
1/1/2007 μονίμων υπαλλήλων (0825) 

50.000,00 31.898,61 40.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές  υπέρ συντάξεως 
βαρέων και ανθυγιεινών. και λοιπών εισφορών 
από 1/1/2007 μονίμων υπαλλήλων (0825)  κατά 
την χρήση του έτους 2015.    

02.80.8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 2.000,00 0,00 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές εξαγοράς συντάξιμης 
υπηρεσίας   κατά την χρήση του έτους 2015.  

02.80.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

486.439,19 337.985,27 393.000,00   

02.80.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 215.786,86 180.135,01 200.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για φόρο μισθωτών υπηρεσίων κατά 
την  χρήση του έτους 2015.  

02.80.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο 
Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών 
Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

105.233,11 62.732,85 80.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για φόρο  και χαρτόσημο Δημάρχων, 
Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 
λοιπών συλλογικών οργάνων κατά την χρήση του 
έτους 2015.  

02.80.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 
ελ.επαγγελματιών κλπ 

160.419,22 95.117,41 110.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για φόρο προμηθευτών, εργολάβων 
ελευθ.επαγγελματιών κ.λ.π. κατά την  χρήση του 
έτους 2015.   
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02.80.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 
Δημοσίου 

5.000,00 0,00 3.000,00   

02.80.8224.01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Πληρωτέων μισθωμάτων 
ακινήτων 

5.000,00 0,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για χαρτόσημο και ΟΓΑ Πληρωτέων 
μισθωμάτων ακινήτων κατά την  χρήση του έτους 
2015.   

02.80.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1.492.694,84 1.047.816,71 1.285.000,00   

02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
ταμεία 

1.492.694,84 1.047.816,71 1.285.000,00   

02.80.8231.01 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ. 523.093,51 327.345,53 400.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. κατά την  
χρήση του έτους 2015.  

02.80.8231.02 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ. 429.667,99 356.472,37 400.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. κατά 
την  χρήση του έτους 2015.  

02.80.8231.03 Απόδοση εισφορών  υπέρ  Μετοχικού Ταμείου  
Πολιτικών Υπαλλήλων  

15.190,10 5.980,84 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ Μετοχικού 
Ταμείου  Πολιτικών Υπαλλήλων  κατά την  χρήση 
του έτους 2015.  

02.80.8231.04 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 118.937,16 90.693,11 110.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατά 
την  χρήση του έτους 2015.  

02.80.8231.05 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ. 5.000,00 0,00 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. κατά την  
χρήση του έτους 2015.  

02.80.8231.06 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 127.408,59 93.743,80 120.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 
κατά την  χρήση του έτους 2015.  

02.80.8231.07 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ 63.983,48 50.361,45 60.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ κατά 
την  χρήση του έτους 2015.  

02.80.8231.08 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ  
αρθ.66 Ν.3863/10 

30.808,98 9.645,15 20.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 
ΒΑΕ κατά την  χρήση του έτους 2015.  

02.80.8231.09 Απόδοση εισφορών υπέρ ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης 2% 

115.986,44 79.882,14 110.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης 2% , στην  χρήση του έτους 2015. 

02.80.8231.10 Απόδοση εισφορών υπέρ ειδικής εισφοράς 
ΟΑΕΔ 1%  

25.758,32 11.340,14 20.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς 
ΟΑΕΔ 1% , στην  χρήση του έτους 2015. 

02.80.8231.11 Απόδοση εισφορών υπέρ ειδικής εισφοράς 
ΤΠΔΥ Δημοσίου 1%  

26.860,27 22.245,75 25.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς 
ΤΠΔΥ 1% , στην  χρήση του έτους 2015. 

02.80.8231.12 Αποδοση ειδικής εισφορά  Ν 3986/11 10.000,00 106,43 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για εισφορές υπέρ ειδικής εισφοράς 
Ν 3986/11 , στην  χρήση του έτους 2015. 

02.80.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 176.183,34 83.786,93 166.000,00   

02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 
δανείων του ΤΠ&Δ 

85.073,34 59.024,64 80.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε στο Τ.Π.& Δ για τις κρατήσεις που 
γίνονται στις αποδοχές υπαλλήλων για την 
εξόφληση δανείων τους κατά την  χρήση του έτους 
.   

02.80.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 91.110,00 24.762,29 86.000,00   

02.80.8242.01 Απόδοση  Φ.Π.Α Σφαγείων, μεταφορά μαθητών 
κ.λ.π.. 

65.000,00 19.110,99 65.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για το Φ.Π.Α σφαγείων κατά την  
χρήση  
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02.80.8242.02 Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ Εισπρακτέων 
μισθωμάτων ακινήτων. 

15.000,00 804,77 10.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για χαρτοσήμο & ΟΓΑ μισθωμάτων 
ακινήτων κατά την  χρήση  

02.80.8242.03 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβων τρίτων  5.110,00 2.799,62 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε για χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών 
τρίτων κατά την  χρήση . 

02.80.8242.04 Απόδοση εισπράξεων υπερ Συλλόγου 
Δημοτικων Υπαλλήλων Β. Έβρου 

3.000,00 1.208,75 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε υπερ συλλόγου δημοτικων 
υπαλλήλων Β Έβρου κατά την  χρήση . 

02.80.8242.05 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχη Δημοσίων Συμβάσεων 
(0,10%) 

3.000,00 838,16 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
αποδόσουμε υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%) κατά την  χρήση . 

02.80.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 36.000,00 13.000,00 36.000,00   

02.80.8251 Πάγια προκαταβολή 36.000,00 13.000,00 36.000,00   

02.80.8251.01 Παγία προκαταβολή Δήμου Ορεστιάδας 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  για την χρήση της 
πάγιας προκαταβολής κατά το έτος 2015.  

02.80.8251.02 Παγία προκαταβολή Δημοτικής κοινότητας 
Ορεστιάδας 

3.000,00 0,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Δημοτικές Κοινότητες.  

02.80.8251.03 Παγία προκαταβολή Δημοτικής κοινότητας Νέας 
Βύσσας 

2.000,00 0,00 2.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Δημοτικές Κοινότητες.  

02.80.8251.04 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Αμπελακίων 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.05 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Βάλτου 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.06 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Θουρίου 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.07 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Μεγάλης Δοξιπάρας 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.08 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Νέου 
Χειμωνίου 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.09 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Νεοχωρίου 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.10 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Χανδρά 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.11 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Καβύλης 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.12 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Καστανέων 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.13 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Ριζίων 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  
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02.80.8251.14 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Στέρνας 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.15 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Δικαίων 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.16 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Άρζου 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.17 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Ελαίας 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.18 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Θεραπειού 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.19 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Κομάρων 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.20 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Μαρασίων 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.21 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Μηλέας 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.22 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Ορμενίου 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.23 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Πενταλόφου 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.24 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Πετρωτών 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.25 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Πλάτης 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.26 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Πτελέας 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.27 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Σπηλαίου 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.28 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Κυπρίνου 

1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.29 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας Ζώνης 1.000,00 0,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.8251.30 Παγία προκαταβολή Τοπικής κοινότητας 
Φυλακίου 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010 για τις 
Τοπικές Κοινότητες.  

02.80.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 22.000,00 11.039,05 309.789,43   

02.80.8261 Λοιπές επιστροφές  22.000,00 11.039,05 309.789,43   
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02.80.8261.01 Eπιστροφές χρημάτων κλπ. 22.000,00 11.039,05 5.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  που εκτιμούμε οτι θα 
απαιτηθεί για επιστροφή αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος ποσού απο το δημοτικό ταμείο 
κατά την χρήση του έτους  

02.80.8261.02 Επιστροφή υπολοίπου δανείου απο Τράπεζα 
Πειραιώς που πήρε ο Δήμος για εξόφληση 
παλαιών οφειλών (Την 31.12.2006)  (ΔΣ 
92/2007)  

0,00 0,00 304.789,43 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που έμεινε ως υπολοίπο 
δανείου που πήρε ο Δήμος απο την Τράπεζα 
Πειραιώς για εξόφληση παλαιών οφειλών του 
προς προμηθευτές την ( 31.12.2006) . (Απόφαση 
Δ.Σ. 92/2007)  .   

02.80.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2.046.437,62 0,00 2.027.427,66   

02.80.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 

2.046.437,62 0,00 2.027.427,66   

02.80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 

2.046.437,62 0,00 2.027.427,66 Εγγράψαμε το ποσό αυτό  γιατί προβλέπουμε την 
μή είσπραξη  εσόδων που βεβαιώθηκαν κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη.Συγκεκριμένα κατά 
την χρήση του έτους   εγγράψαμε στον Κ.Α 3212 
ποσο 82.364,44 €  στον Κ.Α. 3219 
ποσό1.402.610,44 ευρώ και στον Κ.Α. 3221 ποσό 
695.054,86 ευρώ = 2.180.029,74 ευρώ.  Κατά την 
χρήση του έτους 2015   υπολογίζουμε να έχουμε 
είσπραξη  της τάξης του 7% ποσού  152.602,08 
ευρώ με συνέπεια να προβλέπουμε μή είσπραξη 
ποσού 2.027.427,66 ευρώ. 

02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 718,91 0,00 305,05   

02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 718,91 0,00 305,05   

02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

718,91 0,00 305,05   

02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 718,91 0,00 305,05   

02.90.9111 Αποθεματικό 718,91 0,00 305,05 Εγγράψαμε ποσό που δεν ξεπερνά το ποσοστό 5% 
του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι 
γραμμένα στο προϋπολογισμό. ( παρ. 3 άρθρου 
161 του Ν. 3463/2006 )   
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