
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.  3/2011 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΤΗΣ 6ης  ΜΑΪΟΥ 2011 

Αριθμός Απόφασης 8/2011

Θέμα :« Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το 
προσχέδιο  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Τρίπολης  οικονομικού 
έτους 2011»

Στην Τρίπολη, σήμερα την 6η Μαΐου  2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (παλαιό Δημαρχείο, Εθνικής 
Αντίστασης 43), η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, 
ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18226/5-5-2011 κατεπείγουσα έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου  Τρίπολης  &  Προέδρου  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  κ.  Σμυρνιώτη  Ιωάννη, 
σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010),  η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 8 μελών της 
Επιτροπής παραβρέθηκαν παρόντα οκτώ (8 ) και ονομαστικά οι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 
2. Σαββάκης Σάββα
3. Ταλούμης Κωνσταντίνος
4. Καρλής Γεώργιος
5. Εικοσιδέκα Μαρία
6. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 
7. Μπισιούλης Ζαφείριος
8. Παπαδημητρίου Γεώργιος 

                 Κανείς

      
Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός. Παραβρέθηκε επίσης και η υπάλληλος του 
Δήμου Τρίπολης κ. Χιώτη Ελένη για την  τήρηση των πρακτικών.

 Ο  Πρόεδρος  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  κ.  Σμυρνιώτης  Ιωάννης,  Δήμαρχος 
Τρίπολης, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Εισήγηση 
Εκτελεστικής  Επιτροπής  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  το  προσχέδιο  του 
προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού  έτους 2011» λέγει: 

Σύμφωνα  με  τις  περιπτ.  δ  και  ε  του  άρθρου  63  του  Ν.3852/12010 η 
Εκτελεστική Επιτροπή :

- Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.

- Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος λέγει : Όπως γνωρίζετε η Εκτελεστική Επιτροπή του 

Δήμου  Τρίπολης  στη  συνεδρίασης  της  στις  14/2/2011,  με  την  υπ΄  αριθμ.  4/2011 
απόφασή  της  είχε  εισηγηθεί  προς  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  Τρίπολης  τον 
συντονισμό  για  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  σύνταξης  του  προσχεδίου  του 
προϋπολογισμού του Δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων 
του Δήμου Τρίπολης .  

Για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ όψη : 
Α. Οι  παρ.1-5 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπου αναφέρεται :
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1.  Για  το  μεσοπρόθεσμο  προγραμματισμό  των  Δήμων  εκπονείται  πενταετές 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  το  οποίο  εξειδικεύεται  κατ΄  έτος  σε  Ετήσιο  Πρόγραμμα 
Δράσης και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο 
Πρόγραμμα  Δράσης  ,  το  οποίο  αποτελεί  μέρος  του  και  επισυνάπτεται,  σε  αυτό,  ως 
παράρτημα.

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

3.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα 
ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που 
δημοτική  ενότητα  έχει  ενταχθεί  στο  πρόγραμμα  εξυγίανσης,  ο  προϋπολογισμός  του 
συντάσσεται με βάση αυτό.

4.  Η  Εκτελεστική  συγκεντρώνει  και  αξιολογεί  τις  προτάσεις  των υπηρεσιών  του 
Δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και 
του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην 
κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5.  Έως  τις  30  Σεπτεμβρίου  κάθε  έτους  ολοκληρώνονται  οι  διαδικασίες  για  τη 
σύνταξη του προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού.  

B. Η περιπτ. δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3-2-2011 όπου αναφέρεται ότι για το 
έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα  Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός  και το 
Τεχνικό Πρόγραμμα . Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσης 
για το έτος 2011.
      Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τρίπολης για το έτος 2011. Το αναλυτικό προσχέδιο του προϋπολογισμού επισυνάπτεται 
στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
      Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έδωσε το λόγο στον ο Αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών 
του Δήμου Τρίπολης  κ. Σάββα Σαββάκη, ο οποίος λέγει :
      Οι ψηφισθέντες προϋπολογισμοί του οικ.έτους 2010 των συνενωθέντων στο πλαίσο 
του  Καλλικράτη  δήμων,  ανέρχονταν  στο  ύψος  των  78.599.131,23  €.  Οι  αντίστοιχοι 
απολογισμοί  ανήλθαν  στο  ύψος  των  46.897.875,09  €.  Επομένως  οι  εκτελέσεις  των 
προϋπολογισμών είχαν κατά μέσο όρο απόκλιση της τάξεως του 40%.Ο προϋπολογισμός 
του οικ. έτους 2011 του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Τρίπολης, ανέρχεται σύμφωνα με το 
σχέδιο σε 51.043.859,00 €. Επειδή στον προϋπολογισμό τέθηκε ποσό 7.083.600,00 € για 
την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων( έσοδο και έξοδο ), που δεν είχε τεθεί στον 
περσινό προϋπολογισμό, τότε ο νέος προϋπολογισμός υπολείπεται κατά (51.043.859,00-
7.083.600,00=43.960.259,00-46.897.875,09) 2.937.616,00 ευρώ ή 6,26%.Συνεπώς ο 
προϋπολογισμός καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες που δόθηκαν με την υπ 
αριθμ. πρωτ. 3966/24-1-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ακολούθως ο κ. Σαββάκης ανέλυσε τα επιμέρους στοιχεία του προϋπολογισμού και 
τεκμηρίωσε το αναγραφόμενο σε κάθε Κωδικό Αριθμό ποσό.
Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση και  τη  διαλογική  συζήτηση μεταξύ των μελών η 
εκτελεστική επιτροπή 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

  Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τρίπολης ,οικονομικού έτους 2011 το οποίο  έχει ως ακολούθως :
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  2011
Οργανισμός ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΣΟΔΑ

Κωδικόςl Περιγραφή

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   

#0111# Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 292.450,65 € 260.000,00 €

#0112#
Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-
20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 9.555,00 € 10.000,00 €

#0113# Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0,00 € 0,00 €

#0114# Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 € 0,00 €

#0115#
Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 
τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0,00 € 0,00 €

#0116# Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 € 0,00 €

#0117#
Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, 
άρθρο 39 Ν 998/79) 0,00 € 0,00 €

#0118#
Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 
2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0,00 € 0,00 €

#0121#

Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 0,00 € 0,00 €

#0122#
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 141.661,20 € 200.000,00 €

#0123# Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 € 0,00 €

#0124#
Έσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 
40 Ν 998/79) 0,00 € 0,00 €

#0125#
Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 
2130/93) 18.268,60 € 20.000,00 €
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#0126#
Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 
994/79) 0,00 € 0,00 €

#0127#
Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων 
(άρθρο 250 ΔΚΚ) 0,00 € 0,00 €

#0128#
Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 
261 ΔΚΚ) 0,00 € 0,00 €

#0129# Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0,00 € 0,00 €

#0211# Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 57.683,19 € 150.000,00 €

#0212# Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 € 0,00 €

#0213# Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 € 0,00 €

#0231# Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 € 0,00 €

#0239# Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 € 0,00 €

#0311# Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.490.718,12 € 3.512.000,00 €

#0312#
Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία 
(άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0,00 € 0,00 €

#0313.0001# Έσοδα από ανακύκλωση χαρτιού. 11.474,00 € 0,00 €

#0321# Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 15.811,54 € 10.000,00 €

#0322# Τέλος ύδρευσης 0,00 € 0,00 €

#0323#
Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των 
υδροληπτών 0,00 € 0,00 €

#0324# Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0,00 € 0,00 €

#0331# Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0,00 € 0,00 €

#0332# Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 0,00 € 0,00 €

#0341# Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 € 0,00 €

#0342# Τέλη χρήσεως υπονόμων 0,00 € 0,00 €
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#0343# Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 € 0,00 €

#0411# Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 3.600,00 € 3.000,00 €

#0412# Δικαίωμα ενταφιασμού 0,00 € 2.000,00 €

#0413# Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0,00 € 0,00 €

#0414# Τέλος ανακομιδής 0,00 € 0,00 €

#0415# Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 0,00 € 0,00 €

#0416# Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 € 0,00 €

#0417# Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 € 0,00 €

#0421# Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 € 0,00 €

#0422# Λοιπά έσοδα σφαγείων 0,00 € 0,00 €

#0431# Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης 0,00 € 0,00 €

#0432# Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0,00 € 0,00 €

#0433# Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 € 0,00 €

#0434#
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 
υπηρεσιών 2.255,00 € 0,00 €

#0441# Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 412.257,98 € 500.000,00 €

#0451#
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 
27 παρ.10 Ν 2130/93) 858,01 € 7.000,00 €

#0452#
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 158.117,60 € 50.000,00 €

#0461# Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 58.086,24 € 90.000,00 €

#0462# Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 32.242,37 € 40.000,00 €

#0463#
Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 
1080/80,άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0,00 € 0,00 €
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#0464#
Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους 
(άρθρο 4 Ν 1900/90) 126.232,00 € 160.000,00 €

#0465#
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 
27 Ν 2130/93) 0,00 € 0,00 €

#0466# Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0,00 € 0,00 €

#0467#
Τέλος οχημάτων επιβιβαζόμενων σε οχηματαγωγά πλοία 
(άρθρο 26 Ν 1828/89) 0,00 € 0,00 €

#0468# Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 568,64 € 5.000,00 €

#0469# Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 535.873,60 € 1.150.000,00 €

#0471.0001# Τέλη πολιτιστικών εκδηλώσεων. 50.000,00 € 100.000,00 €

#0511# Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 238.720,41 € 280.000,00 €

#0512# Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 143.919,44 € 150.000,00 €

#0513# Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 0,00 € 0,00 €

#0514# Λοιποί φόροι 0,00 € 0,00 €

#0521#

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 
21 Ν 2508/97) 213.133,51 € 200.000,00 €

#0522# Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 € 0,00 €

#0523#
Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 
1337/83) 0,00 € 0,00 €

#0524# Λοιπές εισφορές 420,00 € 0,00 €

#0531# Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 € 0,00 €

#0611# ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (αρθρο 25 Ν.1828/89). 10.617.328,52 € 10.977.766,00 €

#0612#
ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 
(άρθρο 12 Ν 2880/2001) 0,00 € 0,00 €

#0613#
ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων 
άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) 0,00 € 0,00 €

#0614#

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 
Ν1946/91) 646.285,49 € 600.000,00 €
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#0615#
ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους 
(άρθρο 14Ν 2817/2000) 18.420,61 € 18.000,00 €

#0619.0001#
Επιχορήγηση προγράμματος πρόσληψης επιδοτούμενων 
ανέργων ΟΑΕΔ. 0,00 € 10.000,00 €

#0621# Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 0,00 € 7.083.600,00 €

#0711#
Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 
2115/93) 0,00 € 0,00 €

#0712# Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) 0,00 € 0,00 €

#0713#
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 14.113,00 € 20.000,00 €

#0714#
Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου 
(άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 846,50 € 1.000,00 €

#0715#
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 239.770,94 € 250.000,00 €

#0716#
Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 
36 Ν 2160/93) 92.990,35 € 100.000,00 €

#0717#
Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου 
(άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0,00 € 0,00 €

#0718.0001#
Εσοδα από τη συμμετοχή συνενοικιαστού στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ακινήτου Μανιάτη(μίσθωση Δήμου). 287,12 € 0,00 €

#0718.0002# Αδεια μουσικής 4.200,00 € 5.000,00 €

#0718.0003#
Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από το τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας Τ.Α.Π. 0,00 € 0,00 €

#0718.0004#
Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας 
λόγω γέννησης (Ν.3284/2004 & Ν.3838/2010). 1.800,00 € 2.500,00 €

#0718.0005#
Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας 
λόγω φοίτησης (Ν.3284/2004 & Ν.3838/2010). 2.800,00 € 3.000,00 €

#0718.0006#

Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας 
λόγω γέννησης ή φοίτησης από ενηλικιωθέντες (Ν.3284/2004 & 
Ν.3838/2010). 0,00 € 0,00 €

#0718.0007#

Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελλην.Ιθαγένειας λόγω 
γέννησης ή φοίτησης σύμφωνα με τις μεταβ.διατάξεις του άρ.24 
Ν.3838/10(Ν.3284/04&Ν.3838/10). 0,00 € 0,00 €

Γενικό Σύνολο Τακτικών Εσόδων  25.969.866,00 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   

#1111# Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) 0,00 € 0,00 €
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#1112#
Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 
(άρθρο 2 Ν 2336/95) 0,00 € 0,00 €

#1113#

Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή 
επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 Κ 0,00 € 0,00 €

#1114#
Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή(άρθρα 
215-220 ΚΒΠΝ) 0,00 € 0,00 €

#1115#
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-
309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 10.728,75 € 15.000,00 €

#1116#
Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 
ΔΚΚ) 0,00 € 0,00 €

#1121# Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 0,00 € 0,00 €

#1122# Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 € 0,00 €

#1211.0001# Επιχορήγηση για τη λειτουργία ΚΕΠ.(μισθωμα τεγεας) 3.163,91 € 4.000,00 €

#1211.0002# Επιχορήγηση προσωπικού μερικής απασχόλησης. 224.188,00 € 80.000,00 €

#1211.0003# Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι". 0,00 € 0,00 €

#1211.0005#
Επιχορήγηση ρύθμισης εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου (Π.Δ. 164/04). 0,00 € 0,00 €

#1211.0006#
ΚΑΠ για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος. 0,00 € 0,00 €

#1211.0007# Κάλυψη δαπάνης πληρωμής συμβάσεων έργων ΚΕΠ. 0,00 € 0,00 €

#1211.0008# Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ. 360.765,80 € 360.000,00 €

#1211.0009#
Επιχ/ση από Υπ.Εσωτερικών για τη συνέχιση της 1ης φάσης 
του πιλοτικού προγ/τος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ". 0,00 € 0,00 €

#1211.0010# Έκτακτη επιχ/ση κάλυψης λειτουργικών αναγκών. 380.716,85 € 0,00 €

#1212# από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0,00 € 0,00 €

#1213#
Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών 
πολιτικών 0,00 € 0,00 €

#1213.0001#

΄Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για παροχή 
τεχνικοοικονομικής βοήθειας στον Σύνδεσμο Μεθυδρίου και 
λοιπούς συνδέσμους 0,00 € 643.000,00 €
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#1214.0001# Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ). 99.018,70 € 0,00 €

#1214.0002# Επιχορήγηση ΓΓ για πολιτική προστασία 23.065,35 € 0,00 €

#1214.0005# Επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ. 0,00 € 0,00 €

#1214.0006#
Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την προμήθεια υλικού 
αντιμετώπισης του ιού της γρίπης. 0,00 € 0,00 €

#1214.0007#
Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ". 141.864,96 € 247.410,26 €

#1311#
Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων 
επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 2.370.424,00 € 2.385.320,00 €

#1311.0001#
Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση χώρων κτιρίου Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  60.000,00 €

#1311.0002#
Επιχορήγηση έργου αναβάθμιση δημοτικών γηπέδων Δήμου 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  150.000,00 €

#1311.0003#
Επιχορήγηση έργου διανοίξεις δημοτικών οδών Δήμου 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  50.000,00 €

#1311.0004#
Επιχορήγηση έργου κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών 
Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  140.000,00 €

#1311.0005#
Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Δήμου 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  75.000,00 €

#1311.0006#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 
Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011)  12.630,00 €

#1311.0007# Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011)  60.000,00 €

#1311.0008#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε. 
Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011)  12.630,00 €

#1311.0009#
Επιχορήγηση έργου αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011)  45.000,00 €

#1311.0010#
Επιχορήγηση έργου ολοκλήρωση εργασιών για αποπεράτωση 
Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Κορυθίου (ΣΑΤΑ 2011)  50.000,00 €

#1311.0011# Επιχορήγηση έργου οδοποιίας Δ.Ε. Κορυθίου  (ΣΑΤΑ 2011)  90.000,00 €

#1311.0012#
Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Κορυθίου (ΣΑΤΑ 2011)  26.000,00 €

#1311.0013#
Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση δημοτικών χώρων Δ.Ε. 
Κορυθίου (ΣΑΤΑ 2011)  12.000,00 €

#1311.0014#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 
Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011)  25.000,00 €
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#1311.0015# Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011)  105.000,00 €

#1311.0016#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011)  16.600,00 €

#1311.0017#
Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011)  73.500,00 €

#1311.0018#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 
Μαντινείας (ΣΑΤΑ 2011)  10.000,00 €

#1311.0019# Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Μαντινείας (ΣΑΤΑ 2011)  80.000,00 €

#1311.0020#
Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Μαντινείας (ΣΑΤΑ 2011)  70.000,00 €

#1311.0021#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 
Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011)  12.630,00 €

#1311.0022# Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011)  40.000,00 €

#1311.0023#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011)  35.000,00 €

#1311.0024#
Επιχορήγηση έργου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011)  40.000,00 €

#1311.0025#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 
Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011)  12.630,00 €

#1311.0026# Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011)  90.000,00 €

#1311.0027#
Επιχορήγηση έργου αγροτικής οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 
2011)  12.630,00 €

#1311.0028#
Επιχορήγηση έργου διαπλάτυνση δρόμων Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 
2011)  12.630,00 €

#1311.0029#
Επιχορήγηση έργου  ανάπλαση  κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011)  40.000,00 €

#1311.0030#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση εγκαταστάσεων κοινής χρήσης 
Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ  2011)  6.000,00 €

#1311.0031#
Επιχορήγηση έργου κατασκευή μανδροτοίχων Δ.Ε. Τεγέας 
(ΣΑΤΑ 2011)  12.630,00 €

#1311.0032#
Επιχορήγηση έργου κατασκευή στεγάστρων Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 
2011)  12.630,00 €

#1311.0032# Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιρίου Τσιχριτζή (ΣΑΤΑ 2011)  50.000,00 €

#1311.0034#
Επιχορήγηση έργου ανάπλαση πλατείας συν/σμού 
Κολοκοτρώνη (ΣΑΤΑ 2011)  210.000,00 €

10

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΗΡ-Ι



#1311.0035#
Επιχορήγηση έργου ανάπλαση νέας δημοτικής αγοράς (ΣΑΤΑ 
2011)  200.000,00 €

#1311.0036#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση δημοτικών πάρκων Δ.Ε. 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  14.430,00 €

#1311.0037#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 
2011)  150.000,00 €

#1311.0038#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  14.430,00 €

#1311.0039#
Επιχορήγηση έργου αποκ/ση  πηγαδιού Πλατείας Αρέως (ΣΑΤΑ 
2011)  30.000,00 €

#1311.0040#
Επιχορήγηση 'εργου συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  14.430,00 €

#1311.0041#
Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  40.000,00 €

#1311.0042#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Ε. Τρίπολης 
(ΣΑΤΑ 2011)  14.430,00 €

#1311.0043#
Επιχορήγηση έργου συντήρησης κτιρίων Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 
2011)  12.630,00 €

#1311.0044#
Επιχορήγηση έργου αντικατάσταση μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίων Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  40.000,00 €

#1311.0045#
Επιχορήγηση μελέτης σύνταξης πράξεων αναλογισμού Δ.Ε. 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  13.400,00 €

#1311.0046#
Επιχορήγηση μελέτης πολεοδομικών ρυθμίσεων σχεδίου πόλης 
Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011)  3.800,00 €

#1311.0047#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 
Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011)  10.000,00 €

#1311.0048# Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011)  35.000,00 €

#1311.0049#
Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011)  12.630,00 €

#1311.0050#
Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011)  30.000,00 €

#1312#
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 
(13Ν.2880/2001)  132.639,00 €

#1314# ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ  4.240.946,66 €

#1319# Λοιπά ειδικά προγράμματα  0,00 €

#1321#
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα  0,00 €
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#1322# ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  1.013.369,19 €

#1322.0001#
Επιχορήγηση έργου ανάπλαση - διαμόρφωση των οδών 28ης 
Οκτωβρίου & Ουάσιγκτον (ΕΤΕΡΠΣ)  190.250,00 €

#1322.0002#
Επιχορήγηση έργου αναπλάσεις δημοτικών χώρων Δ.Δ. 
Αλωνίσταινας (ΕΤΕΡΠΣ)  128.699,98 €

#1322.0003#

Επιχορήγηση έργου Μουσείο - αρχείο Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου, κτιριακή αναδιαμόρφωση - επέκταση με 
προσθήκη και μουσειακή αναδιοργάνωση (ΥΠ.ΠΟ)  170.622,24 €

#1322.0004#

Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και 
κατασκευή εξωτερικών χώρων υγιεινής, εργασίες που είναι 
αναγκαίες για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου 
(Ο.Σ.Κ.)  364.968,67 €

#1322.0005#
Επιχορήγηση για έργο συντήρηση & επισκευή εκτεταμένων 
ζημιών παλαιού Γυμνασίου Λεβιδίου  158.828,30 €

#1323# Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.  1.718.354,19 €

#1323.0001#
Επιχορήγηση για έργο διαδικτυακή πύλη Δήμου Τριπολης 
(ΕΣΠΑ)  248.354,19 €

#1323.0002# Επιχορήγηση έργου ανάπλαση πλατείας Πετρινού (ΕΣΠΑ)  1.470.000,00 €

#1325#
Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών για έργα  0,00 €

#1326#
Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών 0,00 € 0,00 €

#1327# Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 € 0,00 €

1411 ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ 1.000,00 € 1.000,00 €

#1411.0001#
Δωρεά από το ίδρυμα Αφοι Π. ΜΠΑΚΑΛΑ (για την Τοπική 
Κοινότητα Στενού). 37.929,39 € 33.008,71 €

#1411.0002# Δωρεά από εταιρεία αιολικών πάρκων για ΔΕ Βαλτετσίου  5.000,00 €

#1421# Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 € 0,00 €

#1511#
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 
356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 33.519,29 € 35.000,00 €

#1512#
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 
Ν 2130/93) 332.460,19 € 350.000,00 €

#1513#
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 
1080/80) 0,00 € 0,00 €
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#1514#
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 
(άρθρο 12 Ν 1647/86) 0,00 € 0,00 €

#1515#
Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 
1188/81) 0,00 € 0,00 €

#1516# Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 € 0,00 €

#1517#
Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 
προμηθευτών και εργολάβων 0,00 € 0,00 €

#1518# Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 € 0,00 €

#1519.0001# Πρόστιμα του Νόμου 2323/95 0,00 € 0,00 €

#1519.0002# Πρόστιμο απο παράνομη ρίψη μπαζών 0,00 € 0,00 €

#1519.0003# Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης 23.768,00 € 25.000,00 €

#1519.0004# Πρόστιμα ρύπανσης 0,00 € 0,00 €

#1519.0005# Πρόστιμο 100% τέλους εκδιδομένων λογαριασμών 0,00 € 0,00 €

#1519.0006# Πρόστιμα από Ελεγκτικό Συνέδριο. 0,00 € 0,00 €

#1519.0007# Πρόστιμα ελεύθερης βοσκής. 0,00 € 0,00 €

#1519.0008# Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 0,00 € 0,00 €

#1519.0009#
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 
(Ν. 1337/83) 0,00 € 60.000,00 €

#1521# Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 0,00 € 0,00 €

#1522#
Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 0,00 € 0,00 €

#1611# Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 0,00 € 0,00 €

#1612#
Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή 
διακοινοτικές επιχειρήσεις 0,00 € 0,00 €

#1613# Έσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 0,00 € 0,00 €

#1614# Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 € 0,00 €
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#1615#

Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, 
λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 
26Ν1828/89) 0,00 € 0,00 €

#1616#
Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23Ν 
2539/97) 0,00 € 0,00 €

#1617#
Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12Ν 2130/93) 1.350,00 € 0,00 €

#1618#
Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων-
εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) 0,00 € 0,00 €

#1619.0001# Εσοδα απο πράξεις αναλογισμού διαφόρων οδών 0,00 € 0,00 €

#1621#
Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 
9 Ν.2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/1999) 0,00 € 0,00 €

#1622#
Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως 
σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/1994) 0,00 € 0,00 €

#1623#
Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 0,00 € 0,00 €

#1624#
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και 
πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 0,00 € 0,00 €

#1625#

Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, 
λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 
1828/1989) 0,00 € 0,00 €

#1626#
Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 
2539/1997) 0,00 € 0,00 €

#1627#
Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/1993) 0,00 € 0,00 €

#1628#
Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - 
εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/1981) 0,00 € 0,00 €

#1629#
Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό 
τρίτων 0,00 € 0,00 €

#1691#

Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση 
έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος 
(άρθρο 6 Ν. 1650/1986) 0,00 € 0,00 €

#1692#
Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 
(άρθρο 16 Ν. 2508/97) 0,00 € 0,00 €

#1693# Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 0,00 € 0,00 €

#1699.0001# Χαρτόσημο μισθωμάτων 6.355,95 € 19.999,93 €

#1699.0002# Εσοδα από διάθεση συμβατικών τευχών δημοπράτησης. 0,00 € 0,00 €
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#1699.0003# Τέλος επανάχρησης κτιρίων (5%) 0,00 € 0,00 €

#1699.0004# Εσοδα για την αποκατάσταση φθοράς φωτεινού σηματοδότη. 0,00 € 0,00 €

#1699.0005# Εσοδα από μη αναζητήσεις απωλεσθέντων χρημάτων. 0,00 € 0,00 €

#1699.0006#
Εσοδα από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων Ν.Αρκαδίας. 0,00 € 0,00 €

#1699.0009# Έσοδα από ασφαλιστική αποζημίωση οχημάτων Δήμου 0,00 € 1.429,79 €

Γενικό Σύνολο Έκτακτων Εσόδων  11.370.477,73 €

 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ   

#2111# Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6.546,53 € 6.546,53 €

#2112# Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 58.530,32 € 415.000,00 €

#2113# Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0,00 € 3.500,00 €

#2114# Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 € 0,00 €

#2115# Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 59.606,45 € 40.000,00 €

#2116# Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 € 0,00 €

#2117#
Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων 1.188,29 € 0,00 €

#2118.0001# Τέλη εκδιδομένων λογαριασμών 74.547,08 € 50.000,00 €

#2118.0002# Τέλη παρεπιδημούντων. 40.242,84 € 10.000,00 €

#2118.0003# Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 411,00 € 411,00 €

#2119.0001# Αδειες  καταστημάτων 185,00 € 0,00 €

#2119.0002# Αδεια μουσικής 0,00 € 0,00 €

#2119.0003# Διαφημίσεις 295,10 € 0,00 €
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#2119.0004# Δικ βοσκής 0,00 € 8.171,70 €

#2119.0005# Εσοδα λαικής αγοράς 36,00 € 0,00 €

#2119.0006# Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 € 0,00 €

#2119.0007# Μισθώματα 11.708,80 € 11.000,00 €

#2119.0008# Παράνομη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 0,00 € 0,00 €

#2119.0009# Τέλη χρήσεως πεζοδρομίου οδών πλατειών κλπ 499,20 € 0,00 €

#2119.0010# Τέλος λατομείων 218.483,85 € 100.000,00 €

#2119.0011# Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,00 € 0,00 €

#2119.0012# Τέλος πολεοδομικών παρεμβάσεων 0,00 € 0,00 €

#2119.0013#
Εσοδα απο τη συμμετοχή συνενοικιαστούστις 
δαπάνεςκοινοχρήστων ακινήτου Μανιάτη 416,27 € 0,00 €

#2119.0014#
Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης (75.382,50 € έτους 2005 - 
114.022,50 € έτους 2006). 0,00 € 0,00 €

#2119.0015# Έσοδα από ανακύκλωση χαρτιού. 22.876,00 € 0,00 €

#2119.0016# Λοιπά έσοδα 9.807,00 € 0,00 €

#2211.0001# Δωρεά 0,00 € 0,00 €

#2211.0002# Επιστροφές χρημάτων 0,00 € 0,00 €

#2211.0003# Εσοδα απο διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 € 0,00 €

#2211.0004# Πρόστιμα του Νόμου 2323/95 0,00 € 0,00 €

#2211.0005# Παραβάσεις Κ.Ο.Κ 5.090,00 € 355.484,00 €

#2211.0006#

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 
χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 
2081241/11652/1997) 0,00 € 0,00 €

#2211.0007# Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης 650,00 € 1.500,00 €
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#2211.0008# Πρόστιμα ρύπανσης 0,00 € 0,00 €

#2211.0009# Εσοδα από πράξη αναλογισμού οδού Παπαρηγοπούλου. 0,00 € 0,00 €

#2211.0010# Πρόστιμο 100% τέλους εκδιδομένων λογαριασμών 0,00 € 0,00 €

#2212# Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 € 0,00 €

Γενικό Σύνολο Εσόδων Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  1.001.613,23 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.   

#3111# Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 € 0,00 €

#3112.0001# Δάνειο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (οφειλών ΠΟΕ). 0,00 € 0,00 €

#3121.0001#
Δάνειο για απαλλοτρίωση οικοπεδικής εκτάσεως βίλας 
Τουρκοβασίλη. 0,00 € 0,00 €

#3121.0002#
Δάνειο για την απαλλοτρίωση χώρου επέκτασης εγκαταστάσεων 
αθλητικού κέντρου. 0,00 € 0,00 €

#3122.0001#
Δάνειο για την κάλυψη ολοκλήρωσης συνεχιζόμενων μελετών 
Δημοτικής Ενότητας Τεγέας 0,00 € 119.590,00 €

#3122.0002#
Δάνειο για την κάλυψη δαπανών αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων. 0,00 € 0,00 €

#3211# Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 46,96 € 46,96 €

#3212.0001# ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 3.051,65 € 24.293,39 €

#3212.0002# ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 13.297,79 € 19.685,81 €

#3212.0003# ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 69.299,45 € 65.946,89 €

#3212.0004# ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 7.704,44 € 43.391,66 €

#3212.0005# ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 0,00 € 15.901,47 €

#3212.0006# ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΓΕΑΣ 8.507,24 € 73.339,91 €

#3212.0007# ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ 14.232,90 € 14.499,10 €

17

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΗΡ-Ι



#3213.0001# ΑΡΔΕΥΣΗ Δ.Δ. 7.051,30 € 5.974,53 €

#3214# Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 € 0,00 €

#3215.0001# ΤΑΠ Δ.Ε ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 962,92 € 0,00 €

#3215.0002# ΤΑΠ Δ.Ε ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 0,00 € 0,00 €

#3215.0003# ΤΑΠ Δ.Ε ΚΟΡΥΘΙΟΥ 0,00 € 0,00 €

#3215.0004# ΤΑΠ Δ.Ε ΛΕΒΙΔΙΟΥ 0,00 € 0,00 €

#3215.0005# ΤΑΠ Δ.Ε ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 0,00 € 0,00 €

#3215.0006# ΤΑΠ Δ.Ε ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 0,00 € 0,00 €

#3215.0007# ΤΑΠ Δ.Ε ΤΕΓΕΑΣ 0,00 € 0,00 €

#3215.0008# ΤΑΠ Δ.Ε ΦΑΛΑΝΘΟΥ 82,88 € 82,88 €

#3216# Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 110,00 € 100,00 €

#3217# Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 € 0,00 €

#3218.0001# Τέλη εκδιδομένων λογαριασμών. 906.550,06 € 816.556,44 €

#3218.0002# Τέλη παρεπηδημούντων 0,00 € 0,00 €

#3219.0001# Αδειες  καταστημάτων 0,00 € 0,00 €

#3219.0002#
Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων 
χώρων. 42.327,91 € 36.471,85 €

#3219.0003# Μισθώματα. 407.819,43 € 400.927,50 €

#3219.0004# Δικαίωμα βοσκής. 15.857,18 € 32.093,28 €

#3219.0005# Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 0,00 € 0,00 €

#3219.0006# Τέλη διαφημίσεων. 0,00 € 0,00 €
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#3219.0007# Τέλη λατομείων. 40.050,94 € 42.770,32 €

#3219.0008# Εισπράξεις υπέρ τρίτων. 0,00 € 0,00 €

#3219.0009# Τέλος πολεοδομικών παρεμβάσεων. 0,00 € 0,00 €

#3219.0010# Πρόστιμα ρύπανσης 0,00 € 0,00 €

#3219.0011# Αδεια μουσικής 0,00 € 0,00 €

#3219.0012# Παράνομη κατάληψη Δημ.χώρων, πλατειών κ.λ.π. 38.642,39 € 37.006,45 €

#3219.0013# Εσοδα λαικής αγοράς 33.760,00 € 21.697,76 €

#3219.0014# Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρ. 8 Ν. 1337/83) 0,00 € 0,00 €

#3219.0015# Έσοδα από ανακύκλωση χαρτιού. 0,00 € 0,00 €

#3219.0016# ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 31.908,85 € 1.300,00 €

#3219.0017#
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ( άρθρο 2 Β.Δ.24/9-
20/58) 637,14 € 2.915,00 €

#3219.0018# Λοιπά έσοδα 13.062,18 € 0,00 €

#3221.0001# Παραβάσεις Κ.Ο.Κ 905.483,39 € 799.391,19 €

#3221.0002# Επιβολή προστίμου του Ν. 2323/95 (Υπαίθριο Εμπόριο) 0,00 € 0,00 €

#3221.0003# Πρόστιμα εκ καταλογιστικών αποφάσεων διαφόρων αρχών. 30.760,90 € 30.760,90 €

#3221.0010# Πρόστιμα ρύπανσης 264,12 € 264,12 €

#3221.0011# Χαρτόσημο μισθωμάτων. 1.954,05 € 1.239,35 €

#3221.0012# Πρόστιμο 100% τέλους εκδιδομένων λογαριασμών 380.832,81 € 373.077,15 €

#3221.0013# Πρόστιμα ελευθέρας βοσκής. 1.477,60 € 1.477,60 €

#3222# Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 € 0,00 €

Γενικό Σύνολο Εισπράξεων Δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε.  2.980.801,51 €

19

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΗΡ-Ι



ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 
 
 

#4111#
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 202.232,88 € 350.000,00 €

#4112# Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 € 10.000,00 €

#4121# Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 135.662,34 € 200.000,00 €

#4122#
Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 56.364,90 € 80.000,00 €

#4123#
Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών 
κλπ 119.402,46 € 200.000,00 €

#4124# Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 8.428,84 € 16.000,00 €

#4131# Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.146.892,56 € 1.400.000,00 €

#4132# Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 € 0,00 €

#4141# Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 97.399,57 € 200.000,00 €

#4142# Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 31.141,76 € 60.000,00 €

#4211#
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 5.097,16 € 5.000,00 €

#4212# Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 € 14.000,00 €

#4213#

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 
χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 
2081241/11652/1997) 3.959,58 € 5.000,00 €

#4214# Επιστροφή εν γένει χρημάτων 8.095,67 € 5.000,00 €

#4214.0001# Επιστροφή ανταποδοτικών τελών σε αναπήρους κ.λ.π.  20.000,00 €

#4214.0002#
Επιστροφή ΤΑΠ για γεωργικές αποθήκες και στάβλους εντός 
οικισμού  5.000,00 €

Γενικό Σύνολο εισπράξεων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων  2.570.000,00 €
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   
#5111# Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα  3.102.213,75 €

#5121#
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα 
έσοδα  3.724.309,95 €

#5122#
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα 
έσοδα  324.576,83 €

Γενικό Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου  7.151.100,53 €

    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  51.043.859,00 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   

Τακτικά Έσοδα  25.969.866,00 €

Έκτακτα Έσοδα  11.370.477,73 €

Έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  1.001.613,23 €

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε.  2.980.801,51 €
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές 
χρημάτων  2.570.000,00 €

Χρηματικό υπόλοιπο  7.151.100,53 €

ΣΥΝΟΛΟ  51.043.859,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   
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Σύνολο Τακτικών Εσόδων  28.389.086,43 €

Σύνολο Έκτακτων Εσόδων  12.933.672,04 €
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές 
χρημάτων  2.570.000,00 €

Χρηματικό υπόλοιπο  7.151.100,53 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  51.043.859,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  2011  

Οργανισμός ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΞΟΔΑ   

   

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα 2011

   

00 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
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#00.6031.0001# Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου. 35.200,00

#00.6031.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης Νομικού Συμβούλου. 4.728,00

#00.6031.0003#
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων(Ειδ.Συμβούλων,Ειδ.Συνεργατών κ.λ.π.) 255.510,00

#00.6031.0004#
Κατ, αποκοπή έξοδα κίνησης Υπαλλήλων ειδικών θέσεων 
[ ειδ.Συμβούλων κ.λ.π] 31.580,00

#00.6032.0001#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Νομικού Συμβούλου & υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων. 0,00

#00.6053.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών. 1.500,00

#00.6053.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 11.200,00
#00.6053.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ. 4.200,00

#00.6053.0004# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ. 4.100,00

#00.6053.0005# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 83.200,00

#00.6056.0001# Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (75%). 403.274,71

#00.6056.0002# Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (25%). 134.424,90

#00.6071#
Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 
2527/97) 0,00

#00.6073#
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 
σεμινάρια 0,00

#00.6074#
Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 
13Ν. 2597/97) 0,00

#00.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 60.000,00

#00.6113# Αμοιβές μεταφραστών 0,00

#00.6116# Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00

#00.6117#
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00

#00.6121#
Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου 291.106,00

#00.6122#
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 
ΔΚΚ) 165.287,00
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#00.6123# Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) 337.800,00

#00.6124#
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ 
Ν2685/99) 10.000,00

#00.6125# Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 20.000,00

#00.6126.0001#
Υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές οργανικών θέσεων αιρετών 
(Δημάρχου,Αντιδημάρχων,Πρ.Δημ.Συμ/λίου). 30.000,00

#00.6131# Λοιπές αμοιβές τρίτων. 0,00

#00.6132# Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές. 500,00

#00.6133# Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών. 0,00

#00.6134# Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού Συμβουλίου. 0,00

#00.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 22.000,00

#00.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#00.6151# Δικαιώματα τρίτων (Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) από την είσπραξη τελών & φόρων. 120.000,00

#00.6152# Εξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων. 0,00

#00.6153# Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ). 0,00

#00.6154# Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης. 0,00

#00.6162.0001# Επίδομα ακρωτηριασμένων υπαλλήλων. 4.500,00

#00.6162.0002# Εξοδα τρίτων. 0,00

#00.6221# Ταχυδρομικά Τέλη 40.000,00

#00.6222# Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 120.000,00

#00.6223# Κινητή τηλεφωνία 20.000,00

#00.6224# Λοιπές Επικοινωνίες 0,00
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#00.6236# Λοιπά μισθώματα. 0,00

#00.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό, καθαριότητα. 2.000,00

#00.6311# Φόροι τόκων 1.000,00

#00.6312# Λοιποί φόροι 15.000,00

#00.6331# Λοιποί φόροι και τέλη 15.000,00

#00.6421# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.500,00

#00.6423# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00

#00.6431#
Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Τουριστική 
προβολή Δήμου Τρίπολης). 100.000,00

#00.6432# Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό. 0,00

#00.6433#
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών 10.000,00

#00.6434# Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 30.000,00

#00.6441# Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 15.000,00

#00.6442# Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.000,00

#00.6443#
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (23ης Σεπτεμβρίου 
κ.λ.π.). 140.000,00

#00.6444# Έξοδα αδελφοποιήσεων 10.000,00

#00.6451# Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 15.000,00

#00.6452# Συνδρομές internet 0,00

#00.6453# Λοιπές συνδρομές 3.000,00

#00.6463# Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00

#00.6491# Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 0,00
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#00.6492#
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 50.000,00

#00.6493#
Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 
2372/1940) 0,00

#00.6494# Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00

#00.6495# Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00

#00.6511# Τόκοι δανείων εσωτερικού ( δάνειο Επενδυτική) 30.000,00

#00.6512# Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00

#00.6513# Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00

#00.6514# Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00

#00.6515# Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00

#00.6516# Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( δόση Επενδυτικής) 90.000,00

#00.6517# Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00

#00.6518# Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00

#00.6521# Τόκοι δανείων εσωτερικού ( τόκοι δάνειο probank - τπδ) 30.000,00

#00.6522# Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00

#00.6523# Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00

#00.6524# Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00

#00.6525# Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00

#00.6526# Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( δόση probank - τπδ) 250.000,00

#00.6527# Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00

#00.6711.0001# Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες). 52.106,10
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#00.6711.0002# Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (αποζημίωση σχολικών τροχονόμων). 18.000,00

#00.6711.0003# Απόδοση σε α/θμια σχολική επιτροπή (λειτουργικές δαπάνες) 313.946,95

#00.6711.0004# Απόδοση σε β/θμια σχολική επιτροπή (λειτουργικές δαπάνες) 233.946,95

#00.6711.0005# Απόδοση σε α/θμια σχολική επιτροπή (σατα σχολείων) 86.319,50

#00.6711.0006# Απόδοση σε β/θμια σχολική επιτροπή (σατα σχολείων) 46.319,50

#00.6712# Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 141.270,00

#00.6713# Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 76.170,00

#00.6714# Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00

#00.6715.0001# Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ 58.000,00

#00.6715.0002# Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ. 57.500,00

#00.6715.0003# Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ. 0,00

#00.6715.0004# Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. 0,00

#00.6715.0005# Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 0,00

#00.6715.0006# Επιχορήγηση Αθλητικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης. 0,00

#00.6715.0007# Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης 1.300.000,00

#00.6716# Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 1.040,00

#00.6717# Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ 0,00

#00.6718.0001#
Υποχρεωτική πληρωμή για μεταβίβαση στο Κ.Α.Π.Η.Δήμου Τριπόλεως 
πρίμ παραγ/τας των Υπαλλήλων του. 0,00

#00.6718.0002#
Υποχρεωτική πληρωμή για μεταβίβαση στη Δημοτική πρόνοια Δήμου 
Τριπόλεως πρίμ παραγ/τας των Υπαλλήλων της. 0,00

#00.6719# Απόδοση  σε σχολικές επιτροπές (αποζημίωση σχολικών τροχονόμων). 0,00

27

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΗΡ-Ι



#00.6721.0001# Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου Στερεών αποβλήτων Ν.Αρκαδίας. 102.769,44

#00.6721.0002# Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Μεθυδρίου 1.160.177,03

#00.6721.0003#
Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης Κοινοτήτων Παλαιόχουνης-
Μαλλωτών 1.760,82

#00.6722# Εισφορά για την εξασφάλιση  μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 20.553,89

#00.6723# Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 0,00

#00.6724# Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 0,00

#00.6725# Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 0,00

#00.6726.0001# Υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΚΕΔΚΕ. 35.000,00

#00.6726.0002#
Υποχρεωτικές εισφορές Νομικού Συμβούλου υπέρ του Ταμείου 
Νομικών. 2.000,00

#00.6731.0001# Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ. 60.000,00

#00.6731.0002# Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σκοπευτήριο Δήμου Τρίπολης. 0,00

#00.6732#
Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, 
καταστροφή αρουραίων και ακριδών 0,00

#00.6733# Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0,00

#00.6734# Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία (1,5%). 85.000,00

#00.6735.0001# Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία (εσοδα Δήμου). 65.000,00

#00.6735.0002#
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία (πολιτιστικό 
τέλος) 0,00

#00.6736.0001# Δαπάνες προγρ.σύμβασης με ΔΕΥΑΤ, για επέκταση δικτύου ύδρευσης. 477.000,00

#00.6736.0002#
Δαπάνες προγρ. σύμβασης με ΔΕΥΑΤ, για έργα αποστράγγισης - 
αποχέτευσης Περιφερειακής Οδού Τρίπολης. 402.000,00

#00.6736.0003# Δαπάνες προγρ. σύμβασης με ΔΕΥΑΤ για έργα ύδρευσης ΔΕ Δήμου 300.000,00

#00.6736.0011# Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης με Κέντρο Καλλιτεχνικής Πράξης 24.166,66
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#00.6737.0001# Επιχορήγηση Κοινωνικής Επιχείρησης Κέντρο Καλλιτεχνικής πράξης 60.700,00

#00.6737.0002# Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Υ.Δ.Η.Τ. 0,00

#00.6737.0003# Επιχορήγηση Κ.Ε.ΔΗ.Τ. 900.000,00

#00.6738.0001# Υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης υπέρ ανέργων τσιγγάνων. 0,00

#00.6739#
Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε 
τρίτους. 0,00

#00.6811# Εγγυήσεις ενοικίου 0,00

#00.6812# Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 0,00

#00.6813# Λοιπές εγγυήσεις 0,00

#00.6821# Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 30.000,00

#00.6822# Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00

#00.6823# Τόκοι υπερημερίας χρήσης 50.000,00

#00.7516# Συμμετοχή σε Δημοτικές/Κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές). 0,00

#00.7517.0001# Χρηματοδότηση Δ.Ε.Π.Ε. 50.000,00

#00.7518# Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 0,00

#00.7519# Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 0,00

#00.7521# Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 9.245.357,45

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

#10.6011.0001# Τακτικές αποδοχές 1.716.932,00

#10.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 313.230,00
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#10.6012.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 30.000,00

#10.6012.0002# Αποζημίωση ληξιάρχου. 24.000,00

#10.6012.0003#
Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 5.000,00

#10.6012.0004# Εκλογικό Επίδομα. 0,00

#10.6012.0005#
Επίδομα σε υπαλλήλους που απασχολούνται στην εξυπηρέτηση 
υπηκόων τρίτων χωρών (1/3 εσόδων από παράβολα) 5.000,00

#10.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#10.6021.0001# Τακτικές αποδοχές. 628.232,00

#10.6021.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 119.544,00

#10.6022.0001#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (Τακτικών υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου). 0,00

#10.6041.0001# Τακτικές αποδοχές. 29.820,00

#10.6041.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 7.092,00

#10.6042#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#10.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 25.000,00

#10.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 218.000,00

#10.6051.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κοινοτικών υπαλλήλων. 55.300,00

#10.6051.0004#
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ επιδ. υπαλλήλων 
εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών (1/3 εσόδων από παράβολα). 500,00

#10.6051.0005#
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ επιδ. υπαλλήλων εξυπηρέτησης 
υπηκόων τρίτων χωρών (1/3 εσόδων από παράβολα). 650,00

#10.6052.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 188.000,00

#10.6052.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) 6.000,00

#10.6052.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ). 3.000,00
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#10.6054.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 8.500,00

#10.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#10.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 400,00

#10.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#10.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#10.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#10.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#10.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#10.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#10.6115# Αμοιβές λογιστών 85.000,00

#10.6117#
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία.( ΔΙΚΤΥΟ Η/Υ 50.000,00

#10.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#10.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#10.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 80.000,00

#10.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#10.6212# Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#10.6213# Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#10.6231# Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.700,00

#10.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 108.000,00

#10.6233# Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00
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#10.6234# Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

#10.6235#
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00

#10.6236# Λοιπά μισθώματα 0,00

#10.6241# Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00

#10.6242# Leasing κτιρίων 0,00

#10.6243# Leasing Μηχανημάτων 0,00

#10.6244# Leasing μεταφορικών μέσων 0,00

#10.6245# Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#10.6251# Ασφάλιστρα ακινήτων 2.500,00

#10.6252# Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#10.6253# Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00

#10.6254# Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#10.6255# Λοιπά ασφάλιστρα 0,00

#10.6261# Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00

#10.6262#
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 5.000,00

#10.6263# Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 24.600,00

#10.6264# Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00

#10.6265#
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 24.600,00

#10.6266# Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 24.600,00

#10.6271# Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00
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#10.6272# Άρδευση 0,00

#10.6273#
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 0,00

#10.6274# Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000,00

#10.6275# Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00

#10.6276# Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00

#10.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 70.000,00

#10.6312# Λοιποί φόροι 3.000,00

#10.6321# Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00

#10.6322# Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00

#10.6323# Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300,00

#10.6411#
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά 
διόδια κλπ) 0,00

#10.6412# Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

#10.6413# Μεταφορές προσώπων 0,00

#10.6414# Μεταφορές εν γένει 0,00

#10.6422# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 800,00

#10.6423# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00

#10.6461# Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00

#10.6462# Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00

#10.6463# Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00

#10.6471# Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00
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#10.6472# Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00

#10.6473# Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00

#10.6474# Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00

#10.6481# Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00

#10.6482# Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#10.6483#
Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0,00

#10.6484# Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#10.6611# Προμήθεια βιβλίων κλπ 7.000,00

#10.6612# Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 58.000,00

#10.6613.0001# Προμήθεια εντύπων. 25.500,00

#10.6613.0002# Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης. 59.000,00

#10.6613.0003# Προμήθεια χάρτου πολλαπλών εκτυπώσεων. 10.000,00

#10.6614# Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 12.330,00

#10.6615.0001# Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες). 0,00

#10.6615.0002# Εκδόσεις. 0,00

#10.6615.0003# Βιβλιοδετήσεις. 1.000,00

#10.6621# Είδη κλινοστρωμνών 0,00

#10.6622# Είδη κατασκήνωσης 0,00

#10.6631# Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00

#10.6632# Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00
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#10.6633# Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00

#10.6634# Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 52.950,00

#10.6635# Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00

#10.6641# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 63.000,00

#10.6642# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00

#10.6643.0001# Προμήθεια υγρών καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό. 87.000,00

#10.6643.0002# Προμήθεια υγραερίου για θέρμανση & φωτισμό. 0,00

#10.6644# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00

#10.6651# Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00

#10.6652# Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00

#10.6653# Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00

#10.6654# Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00

#10.6661# Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00

#10.6662# Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00

#10.6671# Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00

#10.6672# Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00

#10.6673# Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#10.6681# Υλικά φαρμακείου 0,00

#10.6682# Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00

#10.6691# Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00
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#10.6692# Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00

#10.6693# Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00

#10.6699# Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων. 5.000,00

#10.7111# Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#10.7112# Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#10.7121# Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων  κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#10.7122# Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#10.7131# Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00

#10.7132# Μεταφορικά μέσα 0,00

#10.7133# Έπιπλα σκεύη 15.000,00

#10.7134.0001# Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 10.000,00

#10.7134.0002# Ηλεκτρονικά συγκροτήματα. 0,00

#10.7134.0003# Λογισμικά. 15.000,00

#10.7135# Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 4.330.580,00

15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

#15.6011.0001#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 69.300,00

#15.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 17.730,00

#15.6012.0001#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00

#15.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00
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#15.6021.0001#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (υπάλληλος πρόνοιας) 20.055,00

#15.6021.0002# Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης 3.546,00

#15.6022#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#15.6041.0001# Τακτικές αποδοχές. 53.600,00

#15.6041.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 17.730,00

#15.6042.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00

#15.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 1.800,00

#15.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 8.913,00

#15.6052.0001#
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ 
ΙΚΑ 7.000,00

#15.6054.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 16.200,00

#15.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#15.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00

#15.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#15.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#15.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#15.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#15.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#15.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#15.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00

#15.6117#
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία. 0,00
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#15.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#15.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#15.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 20.000,00

#15.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#15.6212# Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#15.6213# Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#15.6231# Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 15.000,00

#15.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00

#15.6233# Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#15.6234# Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

#15.6235#
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00

#15.6236# Λοιπά μισθώματα 0,00

#15.6241# Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00

#15.6242# Leasing κτιρίων 0,00

#15.6243# Leasing Μηχανημάτων 0,00

#15.6244# Leasing μεταφορικών μέσων 0,00

#15.6245# Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#15.6251# Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00

#15.6252# Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#15.6253# Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00
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#15.6254# Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#15.6255# Λοιπά ασφάλιστρα 0,00

#15.6261# Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00

#15.6262#
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 0,00

#15.6263# Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00

#15.6264# Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00

#15.6265#
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 0,00

#15.6266# Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00

#15.6271# Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.500,00

#15.6272# Άρδευση 0,00

#15.6273#
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 0,00

#15.6274# Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00

#15.6275# Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00

#15.6276# Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.000,00

#15.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00

#15.6312# Λοιποί φόροι 0,00

#15.6321# Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00

#15.6322# Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00

#15.6323# Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00

#15.6411#
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά 
διόδια κλπ) 0,00
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#15.6412# Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

#15.6413# Μεταφορές προσώπων 0,00

#15.6414# Μεταφορές εν γένει 0,00

#15.6422# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 200,00

#15.6423# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00

#15.6461# Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00

#15.6462# Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00

#15.6463# Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 300,00

#15.6471.0001# Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (έσοδα Δήμου). 0,00

#15.6471.0002# Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικό τέλος). 0,00

#15.6472# Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00

#15.6473# Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (Πάσχα κ.λ.π.) 400.000,00

#15.6474# Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00

#15.6481# Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00

#15.6482# Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 120.000,00

#15.6483#
Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 24.600,00

#15.6484# Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#15.6611# Προμήθεια βιβλίων κλπ 0,00

#15.6612# Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00

#15.6613#
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 0,00
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#15.6614# Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00

#15.6615# Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00

#15.6621# Είδη κλινοστρωνών 10.000,00

#15.6622# Είδη κατασκήνωσης 5.000,00

#15.6631# Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00

#15.6632# Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

#15.6633# Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00

#15.6634# Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00

#15.6635# Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00

#15.6641# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 0,00

#15.6642# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00

#15.6643# Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00

#15.6644# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00

#15.6651# Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00

#15.6652# Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00

#15.6653# Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00

#15.6654# Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00

#15.6661# Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00

#15.6662# Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00

#15.6671# Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00
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#15.6672# Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00

#15.6673# Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#15.6681# Υλικά φαρμακείου 0,00

#15.6691# Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00

#15.6692# Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00

#15.6693# Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00

#15.6699# Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων. 1.000,00

#15.6718.001# Επίδομα για βαριά αναπηρία 2.700.000,00

#15.6718.002# Επίδομα για μεσογειακή αναιμία 120.000,00

#15.6718.003# Επίδομα για βαριά αναπηρία 0,00

#15.6718.004# Επίδομα για βαριά νοητική καθυστέρηση 1.200.000,00

#15.6718.005# Επίδομα κίνησης 168.000,00

#15.6718.006# Επίδομα στέγασης 12.600,00

#15.6718.007# Επίδομα για ανασφάλιστους παραπληγικούς 120.000,00

#15.6718.008# Επίδομα για παραπληγικούς δημοσίου 585.000,00

#15.6718.009# Επίδομα τυφλότητας 1.800.000,00

#15.6718.010# Επίδομα για κωφαλαλία 312.000,00

#15.6718.011# Επίδομα για βαριά νοητική καθυστέρηση 0,00

#15.6718.012# Επίδομα για απροστάτευτα ανήλικα 60.000,00

#15.6718.013# Επίδομα για βαριά νοητική καθυστέρηση 0,00
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#15.6718.014# Επίδομα μητρότητας 6.000,00

#15.6733# Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 30.000,00

#15.7111# Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#15.7112# Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#15.7121# Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων  κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#15.7122# Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#15.7131# Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 450.000,00

#15.7132# Μεταφορικά μέσα 0,00

#15.7133# Έπιπλα σκεύη 0,00

#15.7134# Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 0,00

#15.7135# Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 8.407.074,00

20- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

#20.6011.0001# Τακτικές αποδοχές. 809.525,00

#20.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 167.844,00

#20.6012.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 130.000,00

#20.6012.0002# Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων(αρ. 300 Ν.1188/81). 15.000,00

#20.6012.0003# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#20.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#20.6021.0001# Τακτικές αποδοχές. 42.420,00
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#20.6021.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 7.092,00

#20.6022.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00

#20.6022.0002# Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (αρ. 300 Ν.1188/81). 0,00

#20.6022.0003# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#20.6041.0001# Τακτικές αποδοχές. 402.150,00

#20.6041.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 80.400,00

#20.6042.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00

#20.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 12.000,00

#20.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 120.000,00

#20.6051.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 13.000,00

#20.6052.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 13.800,00

#20.6054.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 130.800,00

#20.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#20.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 27.863,00

#20.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#20.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 15.000,00

#20.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#20.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#20.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#20.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00
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#20.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00

#20.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#20.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#20.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 200.000,00

#20.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 670.000,00

#20.6212# Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#20.6213# Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#20.6231# Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00

#20.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00

#20.6233# Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#20.6234# Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

#20.6235#
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00

#20.6236# Λοιπά μισθώματα 0,00

#20.6241# Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00

#20.6242# Leasing κτιρίων 0,00

#20.6243# Leasing Μηχανημάτων 0,00

#20.6244# Leasing μεταφορικών μέσων 0,00

#20.6245# Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#20.6251# Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00

#20.6252# Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6.000,00
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#20.6253# Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00

#20.6254# Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#20.6255# Λοιπά ασφάλιστρα 0,00

#20.6261# Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00

#20.6262#
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 0,00

#20.6263# Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 100.000,00

#20.6264# Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 100.000,00

#20.6265#
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 500,00

#20.6266# Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00

#20.6271# Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00

#20.6272# Άρδευση 0,00

#20.6273#
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 0,00

#20.6274# Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00

#20.6275# Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00

#20.6276# Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00

#20.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00

#20.6312# Λοιποί φόροι (ΚΤΕΟ-μεταβιβάσεις) 5.000,00

#20.6321# Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00

#20.6322# Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00

#20.6323# Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00
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#20.6411#
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά 
διόδια κλπ) 0,00

#20.6412# Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

#20.6413# Μεταφορές προσώπων 0,00

#20.6414# Μεταφορές εν γένει 24.600,00

#20.6422# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 800,00

#20.6423# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00

#20.6461# Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00

#20.6462# Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00

#20.6463# Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00

#20.6471# Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

#20.6472# Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00

#20.6473# Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00

#20.6474# Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00

#20.6481# Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00

#20.6482# Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#20.6483#
Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0,00

#20.6484# Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#20.6611# Προμήθεια βιβλίων κλπ 0,00

#20.6612# Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00

#20.6613.0001# Προμήθεια εντύπων 0,00
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#20.6614# Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00

#20.6615# Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00

#20.6621# Είδη κλινοστρωνών 0,00

#20.6622# Είδη κατασκήνωσης 0,00

#20.6631# Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00

#20.6632# Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

#20.6633# Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 500,00

#20.6634# Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 880,00

#20.6635# Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00

#20.6641# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 132.500,00

#20.6642# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00

#20.6643.0001# Προμήθεια υγρών καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό. 0,00

#20.6643.0002# Προμήθεια υγραερίου. 100,00

#20.6644# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00

#20.6651# Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00
#20.6652# Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00

#20.6653# Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00

#20.6654# Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00

#20.6661# Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00

#20.6662#
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
(Ηλεκτρολογικό υλικό) 170.000,00

#20.6671# Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00
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#20.6672#
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων(Ανταλλακτικά μηχανικών 
σαρώθρων). 0,00

#20.6673# Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00

#20.6681# Υλικά φαρμακείου 0,00

#20.6691#
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων(Ηλεκτρικές 
γιρλάντες) 0,00

#20.6692# Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00
#20.6693# Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00
#20.6699# Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 3.000,00

#20.7111# Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#20.7112# Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#20.7121# Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων  κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#20.7122# Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00
#20.7131# Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 161.130,00
#20.7132# Μεταφορικά μέσα. 122.000,00

#20.7133# Έπιπλα σκεύη 0,00
#20.7134.0001# Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0,00
#20.7135# Λοιπός εξοπλισμός (κάδοι απορριμμάτων κλπ.) 80.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 3.784.904,00

25- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

#25.6011#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#25.6012#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#25.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#25.6021#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00
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#25.6022#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#25.6041#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#25.6042#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#25.6051# Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00

#25.6052# Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00

#25.6054# Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00

#25.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#25.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00

#25.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#25.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#25.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#25.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#25.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#25.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#25.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00

#25.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#25.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#25.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00

#25.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 170.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 170.000,00
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30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

#30.6011.0001# Τακτικές αποδοχές. 1.055.552,00

#30.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 192.666,00

#30.6012.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 30.000,00

#30.6012.0002# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#30.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#30.6021.0001# Τακτικές αποδοχές. 38.640,00

#30.6021.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 5.910,00

#30.6022.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00

#30.6022.0002# Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (αρ. 300 Ν.1188/81). 15.000,00

#30.6041.0001#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 34.913,00

#30.6041.0002# κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 8.000,00

#30.6041.0003#
Τακτικές αποδοχές προσωπικού περιπολιών πρόληψησ πυρκαγιών 
(πυροπροστασία) 95.550,00

#30.6041.0004#
Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης προσωπικού περιπολιών πρόληψης 
πυρκαγιών (πυροπροστασία) 20.685,00

#30.6042#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#30.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 11.000,00

#30.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 70.000,00

#30.6051.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 10.000,00

#30.6051.0004# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 45.000,00

#30.6051.0005# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ. 11.000,00
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#30.6051.0006# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ. 13.000,00

#30.6051.0007# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΥΓ) 700,00

#30.6051.0008# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΠΑΕΛ(ΟΛΠ) 1.600,00

#30.6051.0009# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (ΟΛΠ) 1.000,00

#30.6051.0010# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΥΠΕΧΩΔΕ) 700,00

#30.6052.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 11.000,00

#30.6054.0001# Εργοφοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 9.800,00

#30.6054.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 0,00

#30.6054.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ. 0,00

#30.6054.0004# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ. 0,00

#30.6054.0005#
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού περιπολιών πρόληψης 
πυρκαγιών (πυροπροστασία) 27.000,00

#30.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#30.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 5.000,00

#30.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#30.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#30.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#30.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#30.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#30.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#30.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00
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#30.6117#
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία. 0,00

#30.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#30.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#30.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 150.000,00

#30.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#30.6212# Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#30.6213# Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#30.6231# Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00

#30.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00

#30.6233# Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#30.6234# Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

#30.6235#
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00

#30.6236# Λοιπά μισθώματα 0,00

#30.6241# Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00

#30.6242# Leasing κτιρίων 0,00

#30.6243# Leasing Μηχανημάτων 0,00

#30.6244# Leasing μεταφορικών μέσων 0,00

#30.6245# Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#30.6251# Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00

#30.6252# Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6.000,00
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#30.6253# Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00

#30.6254# Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#30.6255# Λοιπά ασφάλιστρα 0,00

#30.6261# Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00

#30.6262#
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 2.000,00

#30.6263# Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 120.000,00

#30.6264# Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 80.000,00

#30.6265#
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 2.000,00

#30.6266# Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 1.000,00

#30.6271# Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00

#30.6272# Άρδευση 0,00

#30.6273#
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 0,00

#30.6274# Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00

#30.6275# Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00

#30.6276# Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00

#30.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00

#30.6312# Λοιποί φόροι 10.000,00

#30.6321# Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 16.000,00

#30.6322# Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00

#30.6323# Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00
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#30.6411#
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά 
διόδια κλπ) 0,00

#30.6412# Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

#30.6413# Μεταφορές προσώπων 0,00

#30.6414# Μεταφορές εν γένει 0,00

#30.6422# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 50.000,00

#30.6423# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00

#30.6461# Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00

#30.6462# Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00

#30.6463# Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00

#30.6471# Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

#30.6472# Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00

#30.6473# Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00

#30.6474# Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00

#30.6481# Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00

#30.6482# Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#30.6483#
Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0,00

#30.6484# Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#30.6611# Προμήθεια βιβλίων κλπ 0,00

#30.6612# Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 400,00

#30.6613.0001# Προμήθεια εντύπων. 315,00

55

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΗΡ-Ι



#30.6613.0002# Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης. 750,00

#30.6613.0003# Προμήθεια χάρτου πολλαπλών εκτυπώσεων. 0,00

#30.6614# Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00

#30.6615.0001# Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες). 20.000,00

#30.6615.0002# Εκδόσεις. 0,00

#30.6615.0003# Βιβλιοδετήσεις. 0,00

#30.6621# Είδη κλινοστρωνών 0,00

#30.6622# Είδη κατασκήνωσης 0,00

#30.6631# Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00

#30.6632# Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

#30.6633# Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00

#30.6634# Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 250,00

#30.6635# Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00

#30.6641# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 85.500,00

#30.6642# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00

#30.6643.0001# Προμήθεια υγρών καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό. 0,00

#30.6644# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00

#30.6651# Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00

#30.6652# Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00

#30.6653# Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00
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#30.6654# Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00

#30.6661# Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00

#30.6662# Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 60.000,00

#30.6671# Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00

#30.6672# Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00

#30.6673# Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#30.6681# Υλικά φαρμακείου 500,00

#30.6691# Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00

#30.6692# Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00

#30.6693# Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00

#30.6699# Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων. 20.000,00

#30.7111#
Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη οδού προς Πανεπιστήμιο (ΕΣΟΔΑ 
ΔΗΜΟΥ) 300.000,00

#30.7112#
Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη δημοτικών οδών και πλατειών (ΕΣΟΔΑ 
ΔΗΜΟΥ) 100.000,00

#30.7113# Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη Περιφερειακής οδού (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 300.000,00

#30.7114# Εξγορά εδαφικών εκτάσεων στον Δήμο Τρίπολης (ΥΠΕΣ) 51.283,50

#30.7115# Αποζημίωση σε θιγόμενους λόγω ρυμοτομίας (ΤΑΠ) 40.000,00

#30.7121# Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων  κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#30.7122# Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#30.7131# Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00

#30.7132# Μεταφορικά μέσα 0,00
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#30.7133# Έπιπλα σκεύη 0,00

#30.7134.0001# Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 0,00

#30.7134.0002# Ηλεκτρονικά συγκροτήματα. 0,00

#30.7134.0003# Λογισμικά. 0,00

#30.7135# Λοιπός εξοπλισμός 8.000,00

#30.7311.0001#
Αναστήλωση και επαναλειτουργία του Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου 
(ΣΑΤΑ). 10.000,00

#30.7311.0002#
Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης Δημοτικού Σχολεόυ σε Πολιτιστικό 
κέντρο τ.δ. Μερκοβουνίου (ΘΗΣΕΑΣ -ΣΑΤΑ). 302.229,47

#30.7311.0003#

Μουσείο - αρχείο Αλέξανδρου Παπαναστασίου, κτιριακή 
αναδιαμόρφωση - επέκταση με προσθήκη και μουσειακή 
αναδιοργάνωση (ΥΠ.ΠΟ) 170.622,24

#30.7311.0004#
Αποπεράτωση Πνευαμτικού Κέντρου Οικισμού Δεμιρίου ΤΔ Στρίγκου 
(ΣΑΤΑ) 6.897,29

#30.7311.0005# Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Πνευματικού Κέντρου (ΣΑΤΑ) 60.000,00

#30.7312#
Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης 0,00

#30.7321.0001# Αναβάθμιση δημοτικών γηπέδων (ΣΑΤΑ). 150.000,00

#30.7322.0001# Διαμόρφωση στοάς Αθανασιάδη.(ΣΑΤΑ) 83.000,00

#30.7323.0001# Διάνοιξη οδού πάροδος Βαλαωρίτου (ΣΑΤΑ) 12.630,00

#30.7323.0002# Διάνοιξη οδών περιοχής Φιλικών.(Εισφορά σε χρήμα). 48.000,00

#30.7323.0003# Διανοίξεις δημοτικών οδών (ΣΑΤΑ) 50.000,00

#30.7324.0001# Κατασκευή πεζοδρομίων ΔΕ Τρίπολης (εσοδα ελεγχ. Στάθμευσης) 90.000,00

#30.7325.0001#
Ηλεκτροφωτισμός οδών Δεληγιάννη - Ν. Δημητρίου - Γρηγορίου Ε' 
(Δάνειο) 10.000,00

#30.7325.0002#
Ηλεκτροφωτισμός οδών Τεγέας - Πελάγους (χρήση 1998 - έσοδα 
Δήμου) 3.700,00
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#30.7326.0001# Ύδρευση ΤΔ Βουρβούρων (ΘΗΣΕΑΣ) 25.000,00

#30.7326.0002#
Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στον Οικ. Κουβέλια ΤΔ Καλτεζών και 
στο ΤΔ Αραχαμιτών (ΘΗΣΕΑΣ) 19.049,27

#30.7326.0003#
Δημιουργία υπόγειου σταθμού ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση του 
Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου (ΣΑΤΑ) 8.880,00

#30.7326.0004#
Ανασχετικά τοιχεία αντιπλημμυρικής προστασίας ΤΔ Κανδήλας, 
Βλαχέρνας, Παναγίτσας, Λίμνης και Χωτούσας (ΘΗΣΕΑΣ) 201.033,43

#30.7326.0005# Κατασκευή μανδρότοιχων στο ΤΔ Αγίου Βασιλείου (ΣΑΤΑ) 3.334,22

#30.7326.0006# Κατασκευή μανδρότοιχων στο ΤΔ Θάνα (ΣΑΤΑ) 3.757,58

#30.7326.0007# Φωτεινή σηματοδότηση κόμβων (ΣΑΤΑ) 12.682,21

#30.7326.0008#
Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τρίπολης (εσοδα ελεγχ. 
Στάθμευσης) 12.630,00

#30.7326.0009# Φωτεινή σηματοδότηση κόμβων ΔΕ Τρίπολης (εσοδα δημου) 70.000,00

#30.7331.0001# Συντήρηση κοινοτικού γραφείου στο τ.δ Παλλαντίου (ΣΑΤΑ). 12.220,00

#30.7331.0002# Συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Μάκρης (ΣΑΤΑ) 10.328,94

#30.7331.0003#
Αποπεράτωση 1ου παρατηρητηρίου Λίμνης Τάκα στο ΤΔ Κανδάλου 
(έσοδα Δήμου) 3.999,35

#30.7331.0004#
Διαμόρφωση και βελτίωση εσωτερικών χώρων κτιρίου Νέου Δημαρχείου 
Τεγέας (έσοδα Δήμου) 5.999,98

#30.7331.0005# Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  ΔΕ Βαλτετσιου(ΣΑΤΑ) 12.630,00

#30.7331.0006# Επισκευή σχολείου ΔΕ  Βαλτετσίου (ΟΣΚ) 25.370,00

#30.7331.0007#
Ολοκλήρωση εργασιών για αποπεράτωση Πνευματικού κτιρίου ΔΕ 
Κορυθίου (ΣΑΤΑ 50.000,00-ΥΠ.ΠΟ 18.378,05) 68.378,05

#30.7331.0008#
Συμπλήρωση οικοδομικών εργασιών δημοτικού κτιρίου ΔΕ Κορυθίου 
(εσοδα Δημου) 80.000,00

#30.7331.0009# Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Λεβιδίου (ΣΑΤΑ) 25.000,00

#30.7331.0010# Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Μαντινείας (ΣΑΤΑ) 10.000,00

#30.7331.0011# Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Σκιρίτιδας (σατα) 12.630,00
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#30.7331.0012# Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  ΔΕ Τεγέας (σατα) 12.630,00

#30.7331.0013# Συντήρηση κτιρίου Τσιχριτζή ΔΕ Τρίπολης (σατα) 50.000,00

#30.7331.0014#
Επισκευή και συντήρηση δημοτικών αφοδευτηρίων ΔΕ  Τρίπολης 
(εσοδα ανταποδοτικά) 12.630,00

#30.7331.0015# Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Φαλάνθου (σατα) 10.000,00

#30.7332.0001# Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Τρίπολης (ΘΗΣΕΑΣ) 466.461,85

#30.7332.0002#
Ανάπλαση Πλατείας Άρεως (€166.765,86 ΣΑΤΑ - €482.643,92 
ΘΗΣΕΑΣ) 649.409,78

#30.7332.0003# Ανάπλαση πλατείας Νέας Δημοτικής Αγοράς (ΣΑΤΑ) 84.963,00

#30.7332.0004# Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ) 4.880,46

#30.7332.0005# Ανάπλαση πλατειών - δρόμων Δήμου Σκιρίτιδας(ΣΑΤΑ) 40.517,64

#30.7332.0006# Συντήρηση - ανάπλαση πλατειών & χώρων ΤΔ Βλαχοκερασιάς (ΣΑΤΑ) 1.651,09

#30.7332.0007# Συντήρηση - ανάπλαση πλατειών & χώρων ΤΔ Κερασιάς (ΣΑΤΑ) 1.134,64

#30.7332.0008# Κατασκευή φυλακίου παιδικής χαράς (ΣΑΤΑ) 3.300,00

#30.7332.0009# Ανάδειξη - ολοκλήρωση πλατείας ΤΔ Χρυσοβιτσίου (έσοδα δήμου) 59.576,47

#30.7332.0010#
Ανάδειξη πλατείας παραδοσιακού οικισμού ΤΔ Πιάνας & Οικισμού Άνω 
Δαβιάς (έσοδα Δήμου) 59.848,19

#30.7332.0011# Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δ. Τρίπολης (ΣΑΤΑ) 140.000,00

#30.7332.0012# Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Άρεως ΔΕ Τρίπολης (σατα) 737.800,00

#30.7332.0013# Ανάπλαση πλατείας συν/σμού Κολοκοτρώνη ΔΕ Τρίπολης (σατα) 210.000,00

#30.7332.0014# Ανάπλαση πλατείας Πετρινού ΔΕ Τρίπολης (εσπα) 1.470.000,00

#30.7332.0015# Ανάπλαση Νέας Δημοτικής Αγοράς ΔΕ Τρίπολης (σατα) 120.000,00

#30.7333.0016# Συντήρηση δημοτικών πάρκων ΔΕ Τρίπολης (σατα) 14.430,00
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#30.7333.0001# Διαπλάτυνση οδού Δαβάκη (ΣΑΤΑ) 53.207,56

#30.7333.0002# Ασφαλτοστρώσεις στο ΤΔ Αγίου Κων/νου (ΣΑΤΑ) 12.630,00

#30.7333.0003#
Ανάπλαση - διαμόρφωση των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ουάσιγκτων.
(ΕΤΕΡΠΣ) 190.250,00

#30.7333.0004# Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις στα ΤΔ (ΣΑΤΑ) 28.030,00

#30.7333.0005# Αντικατάσταση φθαρμένων ασφαλτοταπήτων (έσοδα Δήμου) 4.990,00

#30.7333.0006# Συντήρηση πεζόδρομου οδού Φιλελλήνων (ΣΑΤΑ) 7.000,00

#30.7333.0007# Οδοοποιία και αναπλάσεις ΤΔ Ζευγολατίου (ΣΑΤΑ) 4.970,35

#30.7333.0008# Οδοποιία και αναπλάσεις ΤΔ Νεοχωρίου (ΣΑΤΑ) 11.836,55

#30.7333.0009# Οδοποιία ΤΔ Στενού (Ιδρυμα Μπακαλα) 7.331,82

#30.7333.0010# Οδοποιία ΤΔ Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ) 12.337,65

#30.7333.0011#
Βελτίωση οδοστρώματος από οικία Βασ. Μπεζεριάνου μέχρι δρόμο 
Αναλήψεως ΤΔ Λεβιδίου (ΣΑΤΑ) 1.414,47

#30.7333.0012# Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Βαθύ Ρέμα ΤΔ Λεβιδίου (ΣΑΤΑ) 1.191,89

#30.7333.0013# Τσιμεντόστρωση περιβόλου Παμμεγίστων Ταξιαρχών (ΣΑΤΑ) 2.218,99

#30.7333.0014# Αποκατάσταση οδού προς Σωτηρόπουλο στο ΤΔ Κώμης (ΣΑΤΑ) 6.900,00

#30.7333.0015#
Έργα οδοποιίας ΤΔ Δάρα, Κώμης, Παναγίτσας και Βλαχέρνας 
(ΘΗΣΕΑΣ) 169.909,35

#30.7333.0016# Οδοποιία ΤΔ Λουκά (ΣΑΤΑ) 1.564,93

#30.7333.0017# Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ) 22.554,74

#30.7333.0018#
Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Σκιρίτιδας 
(ΘΗΣΕΑΣ) 46.515,27

#30.7333.0019#
Οδοποιία ΤΔ Ψιλής Βρύσης και Ριζών (ΣΑΤΑ 36.821,89 - ΕΣ. ΔΗΜ. 
4.817,51) 41.639,40

#30.7333.0020#
Οδοποιία στα ΤΔ Καμαρίου και Μανθυρέας (ΣΑΤΑ 28.400- ΥΠΕΣ 
5.329,30) 33.729,30
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#30.7333.0021#
Συντήρηση Δημοτικών Δρόμων στο ΤΔ Ριζών(ΣΑΤΑ 1.307,30 - Εσ. 
Δήμου 96,66) 1.403,96

#30.7333.0022# Οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ) 60.000,00

#30.7333.0023# Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ) 12.630,00

#30.7333.0024# Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου (ΣΑΤΑ) 90.000,00

#30.7333.0025# Οδοποιία Δ.Ε. Λεβιδίου (ΣΑΤΑ) 105.000,00

#30.7333.0026# Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λεβιδίου (ΣΑΤΑ) 16.600,00

#30.7333.0027# Οδοποιία Δ.Ε. Μαντινείας (ΣΑΤΑ) 80.000,00

#30.7333.0028# Οδοποιία Δ.Ε. Σκιρίτιδας (σατα) 40.000,00

#30.7333.0029# Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Σκιρίτιδας(σατα) 35.000,00

#30.7333.0030# Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας (σατα) 90.000,00

#30.7333.0031# Αγροτική οδοποιία ΔΕ Τεγέας (σατα) 12.630,00

#30.7333.0032# Διαπλάτυνση δρόμων ΔΕ Τεγέας (σατα) 12.630,00

#30.7333.0033# Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε Τρίπολης (σατα) 150.000,00

#30.7333.0034# Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τρίπολης (σατα) 14.430,00

#30.7333.0035#
Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων ΔΕ Τρίπολης (εσοδα ελεγχ. 
Στάθμευσης) 14.430,00

#30.7333.0036# Διαμορφώσεις δημοτικών οδών ΔΕ Τρίπολης (εσοδα εισφ. Σε χρήμα) 200.000,00

#30.7333.0037# Οδοποιία Δ.Ε. Φαλάνθου (σατα) 35.000,00

#30.7333.0038# Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Φαλάνθου (σατα) 12.630,00

#30.7334.0001# Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ) 333.200,00

#30.7334.0002# Κατασκευή πεζοδρομίων (χρήση 1996 - έσοδα Δήμου) 61.000,00
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#30.7334.0003#
Κατασκευή πεζοδρομίων ΤΔ Σταδίου (ΣΑΤΑ 5.300,00-Έσοδα Δήμου 
5.032,00) 10.332,00

#30.7334.0004# Κατασκευή πεζοδρομίων ΤΔ Ριζών (έσοδα Δήμου) 7.131,66

#30.7335.0001#
Αντικατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών στην οδό ΟΗΕ 
(Ανταποδοτικά) 46.956,12

#30.7335.0002# Ηλεκτροφωτισμός Πλ. Βαλτετσίου (δάνειο) 3.000,00

#30.7335.0003# Επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδού Σπάρτης (Ανταποδοτικά). 19.548,97

#30.7335.0004#
Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και σωμάτων Δ.Δ. Αγ. Κων/νου 
(ανταποδοτικά) 42.109,05

#30.7335.0005# Αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ) 40.000,00

#30.7335.0006# Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών (Ανταποδοτικά) 200.000,00

#30.7335.0007#
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Βαλτετσίου (ανταποδοτικά 
έσοδα) 20.000,00

#30.7335.0008#
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και μετακινήσεις φωτιστικών ιστών 
ΔΕ Κορυθίου (ανταποδοτικά έσοδα) 40.000,00

#30.7335.0009# Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Λεβιδίου (ανταποδοτικά έσοδα) 40.000,00

#30.7335.0010#
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και μετακινήσεις φωτιστικών ιστών 
ΔΕ Μαντινείας (εσοδα ανταποδοτικά) 50.000,00

#30.7335.0011# Ηλεκτροφωτισμός οδών ΔΕ Μαντινείας (εσοδα ανταποδοτικά) 6.300,00

#30.7335.0012#
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Σκιρίτιδας (εσοδα 
ανταποδοτικά) 25.000,00

#30.7335.0013# Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Τεγέας (εσοδα ανταποδοτικά) 40.000,00

#30.7335.0014#
Εγκατάσταση φωτιστικών ιστών και σωμάτων ΔΕ Τεγέας (εσοδα 
ανταποδοτικά) 6.300,00

#30.7335.0015# Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε. Τρίπολης (έσοδα Δήμου) 70.000,00

#30.7335.0016#
Επέκταση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Τρίπολης (εσοδα 
ανταποδοτικά) 150.000,00

#30.7335.0017# Συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων ΔΕ Τρίπολης (εσοδα δημου) 6.300,00

#30.7335.0018#
Συντήρηση φθαρμένων φωτιστικών ιστών ΔΕ Τρίπολης (εσοδα 
ανταποδοτικά) 7.200,00
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#30.7335.0019#
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού  ΔΕ Τρίπολης (εσοδα 
ανταποδοτικά) 100.000,00

#30.7335.0020#
Εγκατάσταση φωτιστικών ιστών και σωμάτων ΔΕ ΦΑΛΆΝΘΟΥ (εσοδα 
ανταποδοτικά) 6.300,00

#30.7336.0001#
Διευθέτηση ομβρίων υδάτων έμπροσθεν καταστημάτων οδού 
Δημητρακοπούλου (ΣΑΤΑ) 12.630,00

#30.7336.0002#

Αποστραγγιστικά έργα και συντήρηση αγωγών όμβριων υδάτων στον 
ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάς Επισκοπής  του ΤΔ Σταδίου 
(έσοδα Δήμου) 6.898,43

#30.7336.0003#

Συντήρηση και βελτίωση αποχέτευσης όμβριων υδάτων και κατασκευή 
λιθοδομής στην πρόσοψη επαρχ. Δρόμου Τρίπολης - Άστρους (ιδ. 
Μπουζιάνη Γ.) στα όρια ΤΔ Ριζών και Μαγούλας (έσοδα Δήμου) 6.898,45

#30.7336.0004#
Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών στεγάστρων σε συγκοινωνιακές 
στάσεις του Δήμου Τεγέας (έσοδα Δήμου) 5.996,05

#30.7336.0005#
Συντήρηση  και αποκατάσταση αποχετευτικών αγωγών ομβριων υδάτων 
ΤΔ Τζίβα (έσοδα Δήμου) 6.899,06

#30.7336.0006#
Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΤΔ Καμαρίου 
(έσοδα Δήμου) 6.899,07

#30.7336.0007#
Βελτίωση ροής στον ποταμό Δολιανίτη στα όρια του ΤΔ Ψιλής Βρύσης 
(έσοδα Δήμου) 6.898,69

#30.7336.0008# Συντήρηση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Γιοκαρέικων (έσοδα Δήμου) 6.889,48

#30.7336.0009# Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης  ΤΔ Μάναρη (ΘΗΣΕΑΣ) 124.624,43

#30.7336.0010#
Επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεση με την δεξαμενή στον  Οικ. 
Μανιάτη του ΤΔ Δάφνης (ΘΗΣΕΑΣ) 39.918,67

#30.7336.0011#

Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύων ύδρευσης των Δ.Δ. 
Αγριακόνας, Μάναρη, Μαυρόγιαννη και Παλαιόχουνης και οικισμών 
Κάτω Ασέας του  ΔΔ Ασέας και Μανιάτη του ΔΔ Δάφνης(ΘΗΣΕΑΣ) 39.305,54

#30.7336.0012#

Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύων ύδρευσης Τοπικών 
διαμερισμάτων Δήμου Τεγέας (ΘΗΣΕΑΣ 68.270 - ΈΣΟΔΑ Δήμου 
18.364,89) 86.634,89

#30.7336.0013#
Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων υδρευσης στα Τ.Δ. Σταδίου, 
Μανθυρέας και Ριζών Δήμου Τεγέας (ΘΗΣΕΑΣ) 47.060,90

#30.7336.0014#
Αποκατάσταση ζημιών και αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων 
ύδρευσης στο ΤΔ Μαυρικίου (ΘΗΣΕΑΣ) 21.246,74

#30.7336.0015# Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΔ Ροεινού (ΘΗΣΕΑΣ) 44.494,82

#30.7336.0016# Αναπλάσεις δημοτικών χώρων στο ΔΔ Αλωνίσταινας (ΕΤΕΡΠΣ) 128.699,98
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#30.7336.0017#
Αναπλάσεις και βελτιώσεις πλατειών, οδών και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων ΤΔ Δήμου Τεγέας (ΘΗΣΕΑΣ) 98.315,68

#30.7336.0018# Έργα ανάπλασεις ΤΔ Δήμου Λεβιδίου (ΘΗΣΕΑΣ) 235.637,22

#30.7336.0019#
Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω φυσικών καταστροφών στο ΤΔ 
Παναγίτσας (ΥΠΕΣ) 6.555,00

#30.7336.0020# Αναπλάσειςστα ΔΔ του Δήμου Τεγέας (ΘΗΣΕΑΣ) 145.637,00

#30.7336.0021#

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή εξωτερικών 
χώρων υγιεινής, εργασίες που είναι αναγκαίες για τη στέγαση του 
Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου (ΟΣΚ) 364.968,67

#30.7336.0022#
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού κέντρου τ. δ/τος 
Παλλαντίου (ΣΑΤΑ) 2.530,00

#30.7336.0023# Ανάπλαση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Περπαταρίου (ΣΑΤΑ) 1.730,00

#30.7336.0024#
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (λιθοδομές, πεζοδρόμια) στο 
συγκρότημα σχολείων Αλέας( ΕΣ.ΔΗΜ. 181,18 – ΣΑΤΑ ΣΧ. 12.200,00) 12.381,18

#30.7336.0025# Διαμόρφωση εισόδου τ. δ/τος Σκοπής (χρήση 2007 ΣΑΤΑ) 12.220,00

#30.7336.0026# Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο τ.δ. Παλλάντιο (ΣΑΤΑ) 12.441,00

#30.7336.0027# Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο ΔΔ Σκοπής (ΣΑΤΑ) 2.914,00

#30.7336.0028# Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου εξωκλησιού Δ. Τρίπολης (ΣΑΤΑ) 12.220,00

#30.7336.0029# Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Πικερνίου (ΣΑΤΑ) 1.913,40

#30.7336.0030# Αποκατάσταση βλάβης γεφυριού προς ΤΔ Σιμιάδων (ΣΑΤΑ) 1.644,00

#30.7336.0031# Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων ΤΔ Κάψα (ΣΑΤΑ) 12.000,00

#30.7336.0032# Αναπλάσεις ΤΔ Αρτεμισίου 31.191,81

#30.7336.0033# Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σκιρίτιδας (έσοδα δήμου) 2.987,99

#30.7336.0034# Αναπλάσεις κοινοχρήστων τδ Αλεποχωρίου (έσοδα Δήμου) 2.156,24

#30.7336.0035#
Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε λιθοδομές στο ΤΔ Ριζών 
(ΣΑΤΑ) 11.967,23
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#30.7336.0036#

Βελτίωση προσβασιμότητας και ορεινών όγκων και συντήρηση 
αντιπυρικών ζωνών στο Τ.Δ. Μαγούλας και Τ.Δ. Λιθοβουνίων (Πολ. 
Προστασία) 6.897,84

#30.7336.0037#
Βελτίωση προσβασιμότητας ορεινών όγκων και συντήρηση αντιπυρικών 
ζωνών στο Τ.Δ. Ριζών (Πολ. Προστασία) 6.899,03

#30.7336.0038#
Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και βελτίωση προσβασιμότητας ορεινών 
όγκων στο Τ.Δ. Ψηλής Βρύσης (Πολ. Προστασία) 6.897,59

#30.7336.0039# Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Στρίγκου (ΣΑΤΑ Σχολείων) 6.199,20

#30.7336.0040#
Επισκευή Δημοτικού σχολείου Γαρέας σε πολιτιστικό κέντρο (μελέτη, 
κατασκευή) Ν. Αρκαδίας (ΘΗΣΕΑΣ) 35.705,99

#30.7336.0041# Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Πν. Κέντρου (ΣΑΤΑ) 75.000,00

#30.7336.0042# Καθαρισμός χανδάκων και ρεμάτων (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 10.278,31

#30.7336.0043# Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ) 45.000,00

#30.7336.0044# Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βαλτετσίου (ανταποδοτικά έσοδα) 30.000,00

#30.7336.0045# Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ  Βαλτετσίου (ανταποδοτικά εσοδα) 10.000,00

#30.7336.0046# Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Κορυθίου (ΣΑΤΑ) 26.000,00

#30.7336.0047# Διαμόρφωση δημοτικών χώρων ΔΕ Κορυθίου (ΣΑΤΑ) 12.000,00

#30.7336.0048# Έργα εξωραϊσμού Τ.Κ. Στενού (Ίδρυμα ΜΠΑΚΑΛΑ) 50.537,00

#30.7336.0049# Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Κορυθίου (ανταποδοτικά έσοδα) 55.000,00

#30.7336.0050# Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λεβιδίου (ΣΑΤΑ) 73.500,00

#30.7336.0051# Αρδευτικά έργα ΔΕ Λεβιδίου (εσοδα δημου) 5.000,00

#30.7336.0052# Έργα αποχέτευσης ομβρίων ΔΕ Λεβιδίου (εσοδα δημου) 4.000,00

#30.7336.0053# Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Μαντινείας (σατα) 70.000,00

#30.7336.0054# Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μαντινείας (εσοδα ανταποδοτικά) 60.000,00
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#30.7336.0055# Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Σκιρίτιδας (σατα) 40.000,00

#30.7336.0056# Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σκιρίτιδας (εσοδα ανταποδοτικά) 30.000,00

#30.7336.0057# Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Σκιρίτιδας (εσοδα ανταποδοτικά) 10.000,00

#30.7336.0058# Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τεγέας (σατα) 40.000,00

#30.7336.0059# Συντήρηση εγκαταστάσεων κοινής χρήσης ΔΕ Τεγέας (σατα) 6.000,00

#30.7336.0060# Κατασκευή μανδροτοίχων ΔΕ Τεγέας (σατα) 12.630,00

#30.7336.0061# Κατασκευή στεγάστρων ΔΕ Τεγέας  (σατα) 12.630,00

#30.7336.0062# Έργα δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τεγέας (εσοδα ανταποδοτικά) 12.630,00

#30.7336.0063# Έργα αποχέτευσης ΔΕ Τεγέας (εσοδα ανταποδοτικά) 12.630,00

#30.7336.0064# Αποκατάσταση πηγαδιού Πλατείας Άρεως ΔΕ Τρίπολης (σατα) 30.000,00

#30.7336.0065# Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τρίπολης (σατα) 14.430,00

#30.7336.0066# Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης ΔΕ Τρίπολης (σατα) 40.000,00

#30.7336.0067# Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΕ Τρίπολης (σατα) 14.430,00

#30.7336.0068# Εργασίες συντήρησης των κτιρίων ΔΕ Τρίπολης (σατα) 12.630,00

#30.7336.0069#
Κατασκευή-τοποθέτηση ορθοστατών και κιγκλιδωμάτων ΔΕ Τρίπολης 
(εσοδα ελεγχ. στάθμευσης) 14.430,00

#30.7336.0070#
Αντικατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ΔΕ Τρίπολης 
(σατα) 40.000,00

#30.7336.0071# Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Φαλάνθου (σατα) 30.000,00

#30.7336.0072# Έργα δικτύου ύδρευσης ΔΕ Φαλάνθου (εσοδα ανταποδοτικά) 12.630,00

#30.7336.0073# Έργα άρδευσης ΔΕ Φαλάνθου (εσοδα ανταποδοτικά) 12.630,00

#30.7411.0001# Μελέτη επισκευής & διαμόρφωσης κτιρίου Δημαρχείου (ΣΑΤΑ) 72.000,00
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#30.7411.0002#

Μελέτη στατικών και διεκπεραίωση φακέλου για την έκδοση οικοδομικής 
άδειας για το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Τεγέας στο Τ.Δ. Αλέας 
(ΣΑΤΑ) 3.540,00

#30.7411.0003#
Τοπογραφική μελέτη και σύνταξη διαγράμματος κάλυψης για το κλειστό 
γυμναστήριο του Δήμου Τεγέας στο Τ.Δ. Αλέας (ΣΑΤΑ) 1.534,00

#30.7411.0004#
Γεωτεχνική μελέτη για το Κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Τεγέας στο 
Τ.Δ. Αλέας (ΣΑΤΑ) 2.360,00

#30.7411.0005#
Αρχιτεκτονική μελέτη για το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Τεγέας στο 
Τ.Δ. Αλέας (ΣΑΤΑ) 5.600,00

#30.7411.0006#
Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών για το Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου 
Τεγέας στο Τ.Δ. Αλέας (ΣΑΤΑ) 3.363,00

#30.7411.0007# Μελέτη κατασκευής Δημοτικού Σκοπευτηρίου (Έσοδα Δήμου) 3.714,60

#30.7411.0008#

Μελέτη κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Γυμνάσιο 
Τεγέας και συμπλήρωσης- διεκπεραίωσης φακέλου για την έκδοση 
οικοδομικής άδεια (ΣΑΤΑ) 8.000,00

#30.7411.0009#

Μελέτη κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό 
σχολείο Ριζών και συμπλήρωσης- διεκπεραίωσης φακέλου για την 
έκδοση οικοδομικής άδειας (ΣΑΤΑ) 8.000,00

#30.7413.0001# Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης & στάθμευσης της πόλης (ΣΑΤΑ) 69.050,00

#30.7413.0002#

Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (μελέτη ανάπλασης & 
πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου του Δ.Δ Τριπόλεως – διαμόρφωση 
στοάς Αθανασιάδη) (ΣΑΤΑ 12.091,53 - ΔΑΝΕΙΟ 187.908,47) 200.000,00

#30.7413.0003#
Μελέτη διαχείρισης προστασίας και ανάδειξης αλσών Δ. Τρίπολης 
(ΣΑΤΑ) 4.740,00

#30.7413.0004# Διαδικτυακή πύλη του Δήμου Τρίπολης (ΕΣΠΑ) 248.354,19

#30.7413.0005#

Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και τη σύνταξη του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Περιφέρειας (έσοδα δήμου) 36.000,00

#30.7413.0006#

Μελέτη αποκατάστασης χώρου διάθεσης  απορριμμάτων (οριστική 
μελέτη έργων αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων στη θέση «Πλάτωμα» του Δήμου Τρίπολης) (έσοδα 
δήμου) 36.162,00

#30.7413.0007#

Μελέτες προετοιμασίας έργων Ε.Π.ΤΑ. (Μελέτη εμπλουτισμού των 
υπογείων υδροφόρων στρωμάτων στην περιοχή ΄΄Δερβένι΄΄ με την 
κατασκευή φράγματος, Δ.Δ. Στενού) (ΕΠΤΑ 20.440,97-101,95 έσοδα 
Δήμου) 20.542,92

#30.7413.0008#
Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη εκβάθυνσης και εξοπλισμού 
γεώτρησης στο Τ.Δ. Ελαιοχωρίου (έσοδα Δήμου) 1.000,00
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#30.7413.0009#

Σύνταξη γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης ανόρυξης γεώτρησης 
στη θέση «Πηγαδούλια» στο τ.δ. Κώμης του Δήμου Λεβιδίου (έσοδα 
δήμου) 2.142,00

#30.7413.0010#
Μελέτη αποχετευτικών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. 
Λεβιδίου (ΣΑΤΑ) 8.068,20

#30.7413.0011#
Μελέτη αποχετευτικών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. 
Κανδήλας (ΣΑΤΑ) 8.068,20

#30.7413.0012#
Μελέτη εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στο ΤΔ Δάρα 
(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 10.336,00

#30.7413.0013#
Μελέτη αποκατάστασης υδραυλικής λειτουργίας των αποστραγγιοστικών 
τάφρων (αναδασμού Λεβιδίου) (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 12.300,00

#30.7413.0014#
Μελέτη αποκατάστασης υδραυλικής λειτουργίας των αποστραγγιοστικών 
τάφρων (αναδασμού Κανδήλας) (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 12.300,00

#30.7413.0015#
Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης βλάβης γεφυριού δρόμου προς τ.δ. 
Σιμιάδων (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 4.674,00

#30.7413.0016#
Σύνταξη μελετών για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή 
δ.δ. Σάγκα (ΣΑΤΑ) 1.800,00

#30.7413.0017#

Σύνταξη υδρογεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την 
αξιοποίηση των πηγών ‘ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ’ και ‘ΜΟΥΡΙΕΣ’ Νεστάνης για 
την υδροδότηση των τ.δ/των Νεστάνης και οικισμού Μηλιάς (ΕΣΟΔΑ 
ΔΗΜΟΥ) 2.400,00

#30.7413.0018#
Μελέτες (τοπογραφική, υδραυλική, στατική) για την ύδρευση τ.δ/τος 
Βλαχοκερασιάς (ΘΗΣΕΑΣ) 3.570,00

#30.7413.0019#
Μελέτες αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων τ. δ/τος Βλαχοκερασιάς 
(ΘΗΣΕΑΣ) 13.737,84

#30.7413.0020#
Μελέτες αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων τ. δ/τος Βουρβουρών 
(ΘΗΣΕΑΣ) 16.155,44

#30.7413.0021#
Μελέτες αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων τ. δ/τος Κολλινών 
(ΘΗΣΕΑΣ) 11.808,00

#30.7413.0022#
Μελέτη κατασκευής ανασχετικών βαθμίδων στον ποταμό 
Σαρανταπόταμο-Ξηριά Δήμου Τεγέας (ΘΗΣΕΑΣ) 22.320,00

#30.7413.0023#
Μελέτη κατασκευής ανασχετικών βαθμίδων στον ποταμό Δολιανίτη 
Δήμου Τεγέας (5ος και 6ος ανασχετικός βαθμός) (ΘΗΣΕΑΣ) 30.000,00

#30.7413.0024#
Περιβαλλοντική μελέτη για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο 
Τ.Δ. Κανδάλου του Δήμου Τεγέας (ΘΗΣΕΑΣ) 5.000,00

#30.7413.0025#
Μελέτη «Τεχνητού υγρότοπου επεξεργασίας λυμάτων για τα  Τ.Δ. 
Σταδίου και Μαγούλας» (ΔΑΝΕΙΟ) 30.680,00

#30.7413.0026#

Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων 
ύδρευσης (Τοπογραφική, Υδραυλική, Περιβαλλοντική) στο Τ.Δ Ριζών 
(ΔΑΝΕΙΟ) 30.000,00
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#30.7413.0027#

Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων 
ύδρευσης (Τοπογραφική, Υδραυλική, Περιβαλλοντική) στο Τ.Δ Σταδίου 
(ΔΑΝΕΙΟ) 30.000,00

#30.7413.0028#
Μελέτη ανάπλασης πλατείας Δημαρχείου και λοιπών  κοινοχρήστων 
χώρων στο Τ.Δ. Σταδίου (ΣΑΤΑ) 10.948,00

#30.7413.0029#
Μελέτη ανάπλασης πλατείας και κοινοχρήστων χώρων T.Δ. Στρίγκου 
(ΣΑΤΑ) 7.000,00

#30.7413.0030#
Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Μαγούλας (ΣΑΤΑ 4.935,00- 
ΥΠΕΣ 65,00) 5.000,00

#30.7413.0031#
Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων στο Τ.Δ. Ριζών (ΈΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 9.163,00

#30.7413.0032#
Μελέτης διαμόρφωσης και ανάπλασης ευρύτερου χώρου υπαίθριου 
μουσείου προβολής και ενημέρωσης Δήμου Τεγέας (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 9.500,00

#30.7413.0033#
Μελέτης διαμόρφωσης και ανάπλασης πλατείας και κοινόχρηστων 
χώρων “Αλωνιών” στο Τ.Δ. Σταδίου (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 9.500,00

#30.7413.0034#
Μελέτη ανόρυξης και εξοπλισμού υδρευτικής γεώτρησης (ΕΣΟΔΑ 
ΔΗΜΟΥ) 8.785,72

#30.7413.0035#

Μελέτη βελτίωσης  Επαρχιακής οδού Σταδίου-Γαρέας-Μαυρικίου- Άνω 
Βέρβενα σε τμήμα 3 km με τέλος την υφιστάμενη γέφυρα στην είσοδο 
του οικισμού Μαυρικίου (ΔΑΝΕΙΟ) 28.910,00

#30.7413.0036#

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για επιστημονική υποστήριξη 
ενέργειας: «Ίδρυση Μουσείου Δασικής Ιστορίας Μαινάλου (ΘΗΣΕΑΣ 
125.155,62- 3.388,68 Ι.Π.) 128.544,30

#30.7413.0037# Μελέτη φωτισμού κοινοχρήστων χώρων (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 4.000,00

#30.7413.0038# Μελέτη διαχείρισης ορεινού όγκου Μαινάλου (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 30.000,00

#30.7413.0039# Μελέτη διαχείρισης ορεινού όγκου Σκιρίτιδας(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 30.000,00

#30.7413.0040#
Υπηρεσίες συμβούλου για εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΕΣΟΔΑ 
ΔΗΜΟΥ) 23.830,00

#30.7413.0041# Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 23.000,00

#30.7413.0042#
Εργασίες σχεδιασμού κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Τρίπολης 
(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 10.000,00

#30.7413.0043#
Εργασίες σχεδιασμού ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Δήμου 
Τρίπολης (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 10.000,00

#30.7413.0044#
Μελέτη ύδρευσης Κανδήλας (Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού 
Κανδήλας) (εσοδα δημου) 140.000,00
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#30.7413.0045# Μελέτη ύδρευσης Δ.Ε. Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011) 30.000,00

#30.7413.00046# Μελέτη ύδρευσης Δ.Ε. Μαντινείας (ΣΑΤΑ 2011) 50.000,00

#30.7421# Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως.(Εισφορά σε χρήμα) 0,00

#30.7422# Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων. 0,00

#30.7423# Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων 0,00

#30.7424# Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία. 0,00

#30.7425# Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00

#30.7511# Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 0,00

#30.7512# Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου285 ΔΚΚ) 0,00

#30.7513# Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων  288-291 ΔΚΚ) 0,00

#30.7521# Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 15.998.255,67

35 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

#35.6011.0001# Τακτικές αποδοχές. 201.897,00

#35.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 36.642,00

#35.6012.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 10.000,00

#35.6012.0002# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#35.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#35.6021.0001# Τακτικές αποδοχές. 17.027,00

#35.6021.0002# Κατ΄αποκοπη έξοδα κίνησης. 3.546,00
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#35.6022.0001# Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 0,00

#35.6022.0002# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#35.6041.0001# Τακτικές αποδοχές. 60.900,00

#35.6041.0002# Κατ΄αποκοπή εξοδα κίνησης. 14.184,00

#35.6042#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#35.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 3.000,00

#35.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 27.000,00

#35.6051.0003# Εργοδοτική εισφορά 8% (Κοιν.Υπαλλήλων) 0,00

#35.6052.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 4.800,00

#35.6054.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 17.100,00

#35.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#35.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00

#35.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#35.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#35.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#35.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#35.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#35.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#35.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00

#35.6117#
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία. 0,00
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#35.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#35.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#35.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00

#35.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#35.6212# Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#35.6213# Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#35.6231# Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00

#35.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00

#35.6233# Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#35.6234# Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

#35.6235#
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00

#35.6236# Λοιπά μισθώματα 0,00

#35.6241# Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00

#35.6242# Leasing κτιρίων 0,00

#35.6243# Leasing Μηχανημάτων 0,00

#35.6244# Leasing μεταφορικών μέσων 0,00

#35.6245# Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#35.6251# Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00

#35.6252# Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#35.6253# Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00
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#35.6254# Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#35.6255# Λοιπά ασφάλιστρα 0,00

#35.6261# Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00

#35.6262#
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 0,00

#35.6263# Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00

#35.6264# Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00

#35.6265#
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 1.000,00

#35.6266# Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00

#35.6271# Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00

#35.6272# Άρδευση 0,00

#35.6273#
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 0,00

#35.6274# Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00

#35.6275# Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00

#35.6276# Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00

#35.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00

#35.6312# Λοιποί φόροι (ΚΤΕΟ-Μεταβιβάσεις) 1.000,00

#35.6321# Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00

#35.6322# Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00

#35.6323# Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00

#35.6411#
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά 
διόδια κλπ) 0,00

74

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΗΡ-Ι



#35.6412# Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

#35.6413# Μεταφορές προσώπων 0,00

#35.6414# Μεταφορές εν γένει 0,00

#35.6422# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00

#35.6423# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00

#35.6461# Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00

#35.6462# Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00

#35.6463# Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00

#35.6471# Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

#35.6472# Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00

#35.6473# Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00

#35.6474# Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00

#35.6481# Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00

#35.6482# Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#35.6483#
Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0,00

#35.6484# Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#35.6611# Προμήθεια βιβλίων κλπ 0,00

#35.6612# Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00

#35.6613#
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 0,00

#35.6614# Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00
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#35.6615# Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00

#35.6621# Είδη κλινοστρωνών 0,00

#35.6622# Είδη κατασκήνωσης 0,00

#35.6631# Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00

#35.6632# Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

#35.6633# Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00

#35.6634# Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00

#35.6635# Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00

#35.6641# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00

#35.6642# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00

#35.6643# Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00

#35.6644# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00

#35.6651# Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00

#35.6652# Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00

#35.6653# Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00

#35.6654# Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00

#35.6661# Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00

#35.6662# Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00

#35.6671# Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00

#35.6672# Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00
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#35.6673# Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#35.6681# Υλικά φαρμακείου 0,00

#35.6691# Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00

#35.6692# Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 10.000,00

#35.6693# Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 500,00

#35.6694# Προμήθεια τροφών ωδικών πτηνών. 0,00

#35.6699# Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων. 2.000,00

#35.7111# Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#35.7112# Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#35.7121# Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων  κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#35.7122# Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#35.7131# Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00

#35.7132# Μεταφορικά μέσα 0,00

#35.7133# Έπιπλα σκεύη 0,00

#35.7134# Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 0,00

#35.7135# Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 454.096,00

 40 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

#40.6011.0001# Τακτικές αποδοχές. 198.550,00

#40.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 53.190,00
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#40.6012.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 6.000,00

#40.6012.0002# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#40.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#40.6021.0001# Τακτικές αποδοχές. 0,00

#40.6021.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 0,00

#40.6022.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00

#40.6022.0002# Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (αρ. 300 Ν.1188/81). 0,00

#40.6041.0001#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#40.6041.0002# κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 0,00

#40.6041.0003#
Τακτικές αποδοχές προσωπικού περιπολιών πρόληψησ πυρκαγιών 
(πυροπροστασία) 0,00

#40.6041.0004#
Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης προσωπικού περιπολιών πρόληψης 
πυρκαγιών (πυροπροστασία) 0,00

#40.6042#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#40.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 1.000,00

#40.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 1.500,00

#40.6051.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 9.600,00

#40.6051.0004# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 9.500,00

#40.6051.0005# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ. 3.000,00

#40.6051.0006# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ. 2.500,00

#40.6051.0007# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 5.500,00

#40.6052.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ.  
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#40.6054.0001# Εργοφοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ.  

#40.6054.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.  

#40.6054.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ.  

#40.6054.0004# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ.  

#40.6054.0005#
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού περιπολιών πρόληψης 
πυρκαγιών (πυροπροστασία)  

#40.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#40.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00

#40.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.000,00

#40.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#40.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#40.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#40.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#40.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#40.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00

#40.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#40.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#40.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00

#40.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#40.6212# Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#40.6213# Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00
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#40.6231# Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00

#40.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 40.000,00

#40.6422# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 38.000,00

#40.7413# Λοιπές μελέτες 0,00

#40.7413.0001#
Σύνταξη πράξης εφαρμογής επέκτασης σχ. πόλης Τρίπολης στην 
πολεοδομική ενότητα Κολοκοτρώνη(ΔΑΝΕΙΟ) 72.000,00

#40.7413.0002#

Ταχυμετρική αποτύπωση τροποποίησης και αναλογισμού του Β. 
τμήματος της περιφερειακής οδού (από οδό Ταξιαρχών μέχρι την 
ενότητα Σέχι)(ΣΑΤΑ) 5.000,00

#40.7413.0003#
Ταχυμετρική αποτύπωση Ν/Δ τμήματος σχεδίου πόλεως Τρίπολης 
(ΔΑΝΕΙΟ) 9.340,00

#40.7413.0004#
Ταχυμετρική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό 
Ήβης (ΣΑΤΑ) 3.600,00

#40.7413.0005#
Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού για την διάνοιξη περιφερειακής οδού 
στο τμήμα της από οδό Αγ. Κων/νου έως Ο.Τ. 956 (ΣΑΤΑ) 10.500,00

#40.7413.0006#
Σχέδιο χωροταξικής και Ανάπτυξης του Δήμου Τριπόλεως και της 
περιαστικής περιοχής (ΣΑΤΑ) 187.305,00

#40.7413.0007# Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης & στάθμευσης της πόλης(ΣΑΤΑ) 69.050,00

#40.7413.0008#
Ανασύνταξη πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής στο 
ακυρωθέν τμήμα της Π.Ε. Σταδίου (Ο.Τ.740,741,742) (ΣΑΤΑ) 10.000,00

#40.7413.0009#
Ταχυμετρική αποτύπωση μετά προτάσεων πολεοδόμησης & πράξεως 
εφαρμογής των Δ.Δ. του Δήμου Τριπόλεως (ΔΑΝΕΙΟ) 186.155,51

#40.7413.0010#
Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης επεκτάσεων σχεδίου πόλης Τρίπολης 
(ΣΑΤΑ) 13.200,00

#40.7413.0011# Μελέτες σύνταξης Πράξεων Αναλογισμού (ΣΑΤΑ) 13.200,00

#40.7413.0012#
Ολοκλήρωση της ταχυμετρικής αποτύπωσης Β/Δ  Τμήματος σχεδίου 
πόλεως Τρίπολης (ΣΑΤΑ) 3.995,00

#40.7413.0013#
Εντοπισμός θέσεων και σχεδίαση σκαριφημάτων περιαστικών δασών 
Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ) 3.686,31

#40.7413.0014#
Ολοκλήρωση της ταχυμετρικής αποτύπωσης Ν/Δ  Τμήματος σχεδίου 
πόλεως Τρίπολης (ΣΑΤΑ) 13.200,00

#40.7413.0015#
Μελέτη διόρθωσης λαθών της πράξης εφαρμογής περιοχής Φιλικών 
(ΣΑΤΑ) 12.240,00
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#40.7413.0016# Μελέτη αποκατάστασης ιδιοκτησιών στην περιοχή Φιλικών (ΣΑΤΑ) 13.200,00

#40.7413.0017#
Σύνταξη τοπογρ. Σχεδίων κάλυψης του αρχαιολ. Χώρου Ασέας (ΕΣΟΔΑ 
ΔΗΜΟΥ) 2.000,00

#40.7413.0018#
Οριοθέτηση - Διευθέτηση και Πειβαλλοντική αδειοδότηση χειμάρρων 
Δήμου Λεβιδίου (ΘΗΣΕΑΣ) 19.040,00

#40.7413.0019#
Ταχυμετρική αποτύπωση Σχεδίου πόλης Λεβιδίου σε κλίμακα 1:500 και 
αναθεώρηση του(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 25.266,00

#40.7413.0020#

Τοπογραφική μελέτη για οριοθέτηση του ρέματος στη θέση κατασκευής 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για το δίκτυο αποχέτευσης τ.δ/τος 
Βλαχοκερασιάς (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 1.190,00

#40.7413.0021# Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο Δ.Δ. Αλέας (ΣΑΤΑ) 5.000,00

#40.7413.0022#
Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην περιοχή "Ξυλογέφυρο" στο Τ.Δ. Τζίβα 
(ΣΑΤΑ) 8.000,00

#40.7413.0023# Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος στο ΤΔ Αλωνίσταινας (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) 8.856,00

#40.7413.0024#
Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης ρέματος Κανδήλας (ρέμα Ακώνα) 
(εσοδα δημου) 25.000,00

#40.7413.0025# Μελέτες σύνταξης Πράξεων Αναλογισμού Δ.Ε. Τρίπολης  (ΣΑΤΑ 2011) 13.400,00

#40.7413.0026#
Μελέτη πολεοδομικών ρυθμίσεων σχεδίου πόλης Τρίπολης (ΣΑΤΑ 
2011) 3.800,00

#40.7421# Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 0,00

#40.7422# Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 0,00

#40.7423# Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων 0,00

#40.7424# Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 0,00

#40.7425# Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00

#40.7511# Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 0,00

#40.7512# Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου285 ΔΚΚ) 0,00

#40.7513# Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων  288-291 ΔΚΚ) 0,00
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#40.7521# Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 1.106.563,82

45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

#45.6011#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#45.6012#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#45.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#45.6021#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#45.6022#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#45.6041#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#45.6042#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#45.6051# Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00

#45.6052# Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00

#45.6054# Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00

#45.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#45.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00

#45.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#45.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#45.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#45.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#45.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00
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#45.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#45.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00

#45.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#45.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#45.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 15.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 15.000,00
50 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
#50.6011.0001# Τακτικές αποδοχές 152.588,00

#50.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 34.574,00

#50.6012.0001#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. 2.000,00

#50.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#50.6021#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#50.6022#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#50.6041#
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

#50.6042#
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

#50.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 5.500,00

#50.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 19.500,00

#50.6052# Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00

#50.6054# Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00

#50.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#50.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 35.810,00

#50.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#50.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00
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#50.6072#
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 
ΠΔ 23/2002) 0,00

#50.6111# Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00

#50.6112# Αμοιβές τεχνικών 0,00

#50.6114# Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00

#50.6115# Αμοιβές λογιστών 0,00

#50.6141# Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00

#50.6142# Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00

#50.6162# Λοιπά έξοδα τρίτων 20.000,00

#50.6211#
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#50.6212# Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#50.6213# Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00

#50.6231# Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00

#50.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00

#50.6233# Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#50.6234# Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

#50.6235#
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00

#50.6236# Λοιπά μισθώματα 0,00

#50.6241# Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00

#50.6242# Leasing κτιρίων 0,00

#50.6243# Leasing Μηχανημάτων 0,00

#50.6244# Leasing μεταφορικών μέσων 0,00

#50.6245# Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#50.6251# Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00

#50.6252# Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#50.6253# Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00
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#50.6254# Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#50.6255# Λοιπά ασφάλιστρα 0,00

#50.6261# Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00

#50.6262#
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 0,00

#50.6263# Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00

#50.6264# Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00

#50.6265#
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 1.000,00

#50.6266# Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00

#50.6271# Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00

#50.6272# Άρδευση 0,00

#50.6273#
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 0,00

#50.6274# Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00

#50.6275# Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00

#50.6276# Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00

#50.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00

#50.6312# Λοιποί φόροι 500,00

#50.6321# Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700,00

#50.6322# Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00

#50.6323# Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00

#50.6411#
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά 
διόδια κλπ) 0,00

#50.6412# Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

#50.6413# Μεταφορές προσώπων 0,00

#50.6414# Μεταφορές εν γένει 0,00

#50.6422# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 400,00

#50.6423# Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00
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#50.6461# Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00

#50.6462# Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00

#50.6463# Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00

#50.6471# Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

#50.6472# Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00

#50.6473# Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00

#50.6474# Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00

#50.6481# Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00

#50.6482# Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#50.6483#
Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0,00

#50.6484# Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00

#50.6611# Προμήθεια βιβλίων κλπ 0,00

#50.6612# Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 120,00

#50.6613.0001# Προμήθεια εντύπων. 375,00

#50.6613.0002# Προμήθεια υλικού μηχανογράφησης. 240,00

#50.6613.0003# Προμήθεια χάρτου πολλαπλων εκτυπώσεων. 0,00

#50.6614# Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00

#50.6615# Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00

#50.6621# Είδη κλινοστρωνών 0,00

#50.6622# Είδη κατασκήνωσης 0,00

#50.6631# Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00

#50.6632# Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

#50.6633# Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00

#50.6634# Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00

#50.6635# Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00

#50.6641# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000,00
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#50.6642# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00

#50.6643# Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00

#50.6644# Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00

#50.6651# Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00

#50.6652# Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00

#50.6653# Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00

#50.6654# Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00

#50.6661# Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00

#50.6662# Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00

#50.6671# Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00

#50.6672# Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00

#50.6673# Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00

#50.6681# Υλικά φαρμακείου 0,00

#50.6691# Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00

#50.6692# Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00

#50.6693# Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00

#50.6699# Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων. 3.000,00

#50.7111# Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#50.7112# Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#50.7121# Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων  κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#50.7122# Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#50.7131# Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00

#50.7132# Μεταφορικά μέσα 0,00

#50.7133# Έπιπλα σκεύη 0,00

#50.7134.0001# Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 2.000,00

#50.7134.0002# Ηλεκτρονικά συγκροτήματα. 0,00

#50.7134.0003# Λογισμικά. 0,00
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#50.7135# Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 312.807,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
#70.6011.0001# Τακτικές αποδοχές. 0,00

#70.6011.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 0,00

#70.6011.0003# Τακτικές αποδοχές (προσωπικού ΚΕΠ). 302.384,00

#70.6011.0004# Κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης (προσωπικού ΚΕΠ). 67.374,00

#70.6012.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00

#70.6012.0002# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#70.6013# Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

#70.6021.0001# Τακτικές αποδοχές. 196.210,00

#70.6021.0002# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης. 39.006,00

#70.6022.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00

#70.6022.0002#
Αποζημίωση συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων (αρ. 300 Ν. 1188/81)
(σχολικού φύλακα). 15.000,00

#70.6022.0003# Εκλογικό επίδομα. 0,00

#70.6041.0001# Τακτικές αποδοχές.(πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ). 82.000,00

#70.6041.0002# Τακτικές αποδοχές (Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ). 12.000,00

#70.6041.0003#
Τακτικές αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης(ΥΠΕΣΔΔΑ & 
ΔΗΜΟΥ). 170.688,00

#70.6041.0004#
Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης προσωπικού μερικής απασχόλησης.
(ΥΠΕΣΔΔΑ). 0,00

#70.6041.0005#
Τακτικές αποδοχές προσωπικού περιπολιών πρόληψης 
πυρκαγιών(πυροπροστασία). 0,00

#70.6041.0006#
Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης προσωπικού περιπολιών πρόληψης 
πυρκαγιών. 0,00

#70.6041.0007# Τακτικές αποδοχές αποσπασμένων Υπαλλήλων στο Δήμο Τρίπολης. 0,00

#70.6041.0008# Τακτικές αποδοχές επιδοτούμενων ανέργων. 0,00

#70.6041.0009# Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης επιδοτούμενων ανέργων. 0,00

#70.6042.0001# Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. 0,00
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#70.6051.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 0,00

#70.6051.0002# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ. 0,00

#70.6051.0003# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (προσωπικού ΚΕΠ). 9.000,00

#70.6051.0004# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (προσωπικού ΚΕΠ). 35.000,00

#70.6051.0005# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 3.500,00

#70.6052.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 55.500,00

#70.6054.0001# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 0,00

#70.6054.0002#
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού μερικής 
απασχόλησης(ΥΠΕΣΔΔΑ). 53.500,00

#70.6054.0003#
Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού περιπολιών πρόληψης 
πυρκαγιών(πυροπραστασία). 0,00

#70.6054.0004# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (μαθητών ΟΑΕΔ-φοιτητών ΤΕΙ). 32.000,00

#70.6054.0005# Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επιδοτούμενων ανέργων. 0,00

#70.6055# Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00

#70.6061# Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00

#70.6062# Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00

#70.6063# Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00

#70.6231#
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (χώρος φύλαξης αδέσποτων 
σκυλιών) 15.600,00

#70.6232# Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00

#70.6233# Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00

#70.6234# Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

#70.6235#
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00

#70.6236.0001# Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ) 20.000,00

#70.6236.0002# Λοιπά μισθώματα (Μαλλιαροπούλειο κληροδότημα) 20.000,00

#70.6277# Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (ΚΕΠ) 2.000,00

#70.6612# Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 160,00
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#70.6613.0001# Προμήθεια εντύπων. 210,00

#70.6613.0002# Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης. 0,00

#70.6613.0003# Προμήθεια χάρτου πολλαπλών εκτυπώσεων. 0,00

#70.6614# Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00

#70.6615# Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00

#70.6621# Είδη κλινοστρωνών 0,00

#70.6622# Είδη κατασκήνωσης 0,00

#70.6631# Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00

#70.6632# Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

#70.6633# Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00

#70.6634# Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 80,00

#70.6673# Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 200,00

#70.6681# Υλικά φαρμακείου 0,00

#70.6691# Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00

#70.6692# Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00

#70.6693# Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00

#70.6699# Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων. 4.000,00

#70.7111# Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#70.7112# Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

#70.7121# Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων  κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#70.7122# Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00

#70.7131# Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00

#70.7132# Μεταφορικά μέσα 0,00

#70.7133# Έπιπλα σκεύη 2.000,00

#70.7134.0001# Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2.000,00

#70.7135# Λοιπός εξοπλισμός. 0,00

#70.7311# Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 0,00
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#70.7312#
Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης 0,00

#70.7321.0001#
Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης νέων στο Πετροπούλειο 
κληροδότημα.(ΥΠΕΣ) 4.405,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 1.147.817,00
8 -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΟΦΕΙΛΕΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ)
Οφειλές   
#80.8111# Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 113.181,45

#80.8112# Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 56.193,82

#80.8113# Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 106.708,78

#80.8114# Φόροι - Τέλη 0,00

#80.8115# Διάφορα έξοδα 310.654,42
#80.8116# Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 36.584,59
#80.8117# Λοιπά έξοδα 198.033,98
#80.8120# ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 0,00
#80.8121# Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 26.838,57
#80.8122# Έργα 1.780.315,13

#80.8123# Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 37.335,84

#80.8131# Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0,00

#80.8132# Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  

#80.8211#
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 350.000,00

#80.8212# Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 10.000,00
#80.8221# Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 200.000,00

#80.8222#
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 80.000,00

#80.8223#
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. 
Επαγγελματιών κλπ 200.000,00

#80.8224.0001# Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου. 16.000,00
#80.8224.0002# Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων. 11.000,00
#80.8231# Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.400.000,00
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#80.8232# Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00

#80.8241# Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 200.000,00
#80.8242# Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 60.000,00
#80.8251.0001# Πάγια προκαταβολή τ.δ. Τρίπολης Δήμου Τρίπολης. 0,00
#80.8251.0002# Πάγια προκαταβολή τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Τρίπολης. 0,00
#80.8261# Λοιπές επιστροφές 13.630,40
#80.8511# Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00
Γενικό Σύνολο Προβλέψεων 5.206.476,98
#90.9111# Αποθεματικό 864.927,08
   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 51.043.859,00
   

   

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  
 00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.245.357,45
 10 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.330.580,00

 
15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8.407.074,00

 20 :ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.784.904,00
 25 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 170.000,00
 30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15.998.255,67
 35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 454.096,00
 40 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.106.563,82
 45 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 15.000,00
 50 : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 312.807,00
 70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.147.817,00
 8 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.206.476,98
 9 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 864.927,08
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 51.043.859,00
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Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  8/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Οι Αντιδήμαρχοι

 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δήμαρχος Τρίπολης

1. Σαββάκης Σάββας
2. Ταλούμης Κωνσταντίνος
3. Καρλής Γεώργιος
4. Εικοσιδέκα Μαρία
5. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 
6. Μπισιούλης Ζαφείριος
7. Παπαδημητρίου Γεώργιος 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δήμαρχος Τρίπολης
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