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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
	01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
	011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)
	0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρ.192 Δ.Κ.Κ.)	15.000,00	32.616,66	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0111	15.000,00	32.616,66	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)
	0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθ.195 ΔΚΚ)	10.000,00	22.585,05	10.000,00	22.500,00	22.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0113	10.000,00	22.585,05	10.000,00	22.500,00	22.500,00
	0115.	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 
	τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)
	0115.001	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 	19.020,10	46.772,76	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001).
	Σύνολο του ΚΑ:	0115	19.020,10	46.772,76	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	0118.	Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 
	32489/82)
	0118.001	Μισθώματα ιχθυοτροφείων & μυδοκαλλιέργειας (άρθ.14 Ν.127/75,άρθ.75 	64.905,00	82.372,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ν.2065/92 ΚΥΑ 32489/82)
	Σύνολο του ΚΑ:	0118	64.905,00	82.372,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	011	108.925,10	184.346,47	130.000,00	137.500,00	137.500,00
	012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
	0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 
	του β.δ. 24/9-20/10/1958)
	0122.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 	7.500,00	1.625,47	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
	Σύνολο του ΚΑ:	0122	7.500,00	1.625,47	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα
	0129.001	ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	1.660,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0129	0,00	1.660,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	012	7.500,00	3.285,73	5.500,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	01	116.425,10	187.632,20	135.500,00	144.500,00	144.500,00
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
	021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
	0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
	0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες (άρθ.171 παρ.2 ΚΔΚ)	15.000,00	18.284,73	36.569,46	30.692,94	30.692,94
	Σύνολο του ΚΑ:	0211	15.000,00	18.284,73	36.569,46	30.692,94	30.692,94
	Σύνολο του ΚΑ:	021	15.000,00	18.284,73	36.569,46	30.692,94	30.692,94
	Σύνολο του ΚΑ:	02	15.000,00	18.284,73	36.569,46	30.692,94	30.692,94
	03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
	031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
	0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
	0311.001	Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν.1828/89)	379.430,55	230.142,04	422.341,39	425.544,75	425.544,75
	Σύνολο του ΚΑ:	0311	379.430,55	230.142,04	422.341,39	425.544,75	425.544,75
	Σύνολο του ΚΑ:	031	379.430,55	230.142,04	422.341,39	425.544,75	425.544,75
	032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
	0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
	0321.001	Δικαιώματα σύνδεσης και επασύνδεσης με το δίκτυο	3.000,00	2.966,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0321	3.000,00	2.966,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	0322.	Τέλος ύδρευσης
	0322.001	Τέλος ύδρευσης	258.693,34	0,00	95.000,00	59.000,00	59.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0322	258.693,34	0,00	95.000,00	59.000,00	59.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	032	261.693,34	2.966,10	100.000,00	63.000,00	63.000,00
	034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
	0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
	0341.001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	37.286,87	1.606,87	2.300,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0341	37.286,87	1.606,87	2.300,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	034	37.286,87	1.606,87	2.300,00	5.000,00	5.000,00
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	03	678.410,76	234.715,01	524.641,39	493.544,75	493.544,75
	04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	042	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ
	0421.	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
	0421.001	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	14,72	14,72	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0421	30.000,00	14,72	14,72	0,00	0,00
	0422.	Λοιπά έσοδα σφαγείων
	0422.001	Λοιπά τέλη σφαγείων	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0422	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	042	30.050,00	14,72	14,72	0,00	0,00
	044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
	0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
	0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).	20.000,00	14.590,61	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0441	20.000,00	14.590,61	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	044	20.000,00	14.590,61	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
	0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 
	Ν 2130/93)
	0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Ν.2130/93)
	Σύνολο του ΚΑ:	0451	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	045	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
	0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)
	0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.000,00	1.350,20	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0461	1.000,00	1.350,20	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	0468.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 
	25 του ν. 3468/2006)
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 20/10/1958).	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0468	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0469.	Λοιπά τέλη και δικαιώματα
	0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ν.3468/06) Η/Υ Φράγμα Καλαμά (ΚΑΔ 10-7311.002, 25-326.004, 30-7321.002)
	Σύνολο του ΚΑ:	0469	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	046	61.500,00	1.350,20	62.500,00	17.000,00	17.000,00
	047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)
	0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη	500,00	6,28	10,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	047	500,00	6,28	10,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	04	112.550,00	15.961,81	97.524,72	37.600,00	37.600,00
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	051	ΦΟΡΟΙ
	0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)
	0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0511	60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	051	60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	05	60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
	06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
	061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
	0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)
	0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	2.039.916,94	1.250.291,29	2.107.941,49	2.033.934,11	2.033.934,11
	0611.005	ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΓΩ  	0,00	274.131,09	274.131,09	0,00	0,00
	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
	Σύνολο του ΚΑ:	0611	2.039.916,94	1.524.422,38	2.382.072,58	2.033.934,11	2.033.934,11
	0612.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων
	0612.003	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων	0,00	0,00	0,00	368.730,00	368.730,00
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	0612	0,00	0,00	0,00	368.730,00	368.730,00
	0614.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία
	0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων	11.996,98	11.996,98	11.996,68	0,00	0,00
	και δαπανών σχολικών τροχονόμων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 
	14 N.2817/2000)
	0614.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ. για το έσοδο λειτουργικών αναγκών σχολείων	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00
	0614.003	Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	43.934,00	43.934,00
	0614.004	Προμήθεια ΤΠΔ για την απόδοση Επιχορήγησης για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0614	12.015,00	12.015,00	12.014,70	44.000,00	44.000,00
	0615.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)
	0615.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του Ν.2880/2001)	0,00	0,00	0,00	12.780,80	12.780,80
	0615.002	Προμήθεια Τα.Π.Δ.απόδοσης ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών 	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20
	κτιρίων
	Σύνολο του ΚΑ:	0615	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
	0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)
	0619.001	Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ.για την μισθοδοσία προσωπικού & λειτουργικά 	190.000,00	0,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00
	έξοδα Μαθητικής Εστίας  (ΦΕΚ 2058/4-11-11 τα.Β΄)
	0619.005	Επιχ/ση από το ΥΠ.ΕΣ. σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους	0,00	0,00	0,00	279.400,00	279.400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0619	190.000,00	0,00	190.000,00	449.400,00	449.400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	061	2.241.931,94	1.536.437,38	2.584.087,28	2.908.864,11	2.908.864,11
	062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
	0621.	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση 	0,00	0,00	0,00	42.090,00	42.090,00
	εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες
	Σύνολο του ΚΑ:	062	0,00	0,00	0,00	42.090,00	42.090,00
	Σύνολο του ΚΑ:	06	2.241.931,94	1.536.437,38	2.584.087,28	2.950.954,11	2.950.954,11
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
	071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
	0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
	επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)
	0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	0713	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	071	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	07	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	0	3.224.817,80	2.042.680,05	3.463.322,85	3.705.791,80	3.705.791,80
	1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
	ΔΑΠΑΝΩΝ
	121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
	1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
	1211.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	67.500,00	25.254,00	67.500,00	0,00	0,00
	1211.007	Eπιχορ.απο ΥΠΕΣ για μικρούς και νησιωτ.Δήμους	279.400,00	279.400,00	279.400,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1211	346.900,00	304.654,00	346.900,00	0,00	0,00
	1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)
	1212.001	Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 	0,00	0,00	1.074,54	0,00	0,00
	απασχολούμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (52480/1.8.2018 
	ΟΑΕΔ ΑΔΑ:ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) (ΚΑΔ 70-6054.001)
	Σύνολο του ΚΑ:	1212	0,00	0,00	1.074,54	0,00	0,00
	1214.	(παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)
	1214.001	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων 	43.934,00	43.934,00	43.934,00	0,00	0,00
	πυροπροστασίας
	1214.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1214	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	121	390.900,00	348.654,00	391.974,54	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	12	390.900,00	348.654,00	391.974,54	0,00	0,00
	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	1311.	(παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)
	1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	368.730,00	184.365,00	368.730,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1311	368.730,00	184.365,00	368.730,00	0,00	0,00
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	1312.	(παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)
	1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	12.780,80	12.780,80	12.780,80	0,00	0,00
	1312.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ.για το έσοδο επισκευή-συν.σχολείων	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1312	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
	1315.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	55.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	131	436.530,00	197.165,00	381.530,00	84.000,00	84.000,00
	132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
	1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
	1321.001	Χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" της 	43.140,12	20.100,00	60.340,12	64.340,12	64.340,12
	πράξης "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών" 2019-2020 (Απόφαση 
	Περιφερειάρχη Ηπείρου 3753/22-12-2016 & 894/19-5-2017)
	1321.003	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών:ΠΕΠ ΗΠ. ΓΙΑ ΣΥΝ.ΟΔ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓΙΑ 	14.000,00	13.981,00	13.981,00	0,00	0,00
	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΩΣ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ
	1321.004	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών:Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για 	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	ύδρευση σταυλικών εγκαταστάσεων στο Φαρμακοβούνι τκ Ξεχώρου 
	(184960/6132/17.12.2018 Απ.Περιφεριάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 25-6661.001)
	1321.011	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών: Τσιμεντόστρωση δρόμου προς σταυλικές 	18.000,00	0,00	7.295,37	18.000,00	18.000,00
	εγκαταστάσεις Π.Σοκολάκη στην τκ Κρυονερίου (184969/6133/17.12.2018 
	Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7323.008)
	1321.029	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για το έργο:Συντήρηση στέγης δημοτικού 	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	σχολείου του οικισμού Κώτσικας της τα.κ.Πλαισίου (127559/5055/9.11.2017 
	Απ.Περιφεριάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7331.004)
	1321.030	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο "Αποκατάσταση αγροτικού 	0,00	20.065,58	20.065,58	0,00	0,00
	δρόμου στην τ.κ.Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών (12276/471/01.02.2018 Απόφαση 
	Περιφεριάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7333.006)
	1321.034	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο "Αποκατάσταση  δρόμου στην 	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	τα.κ.Αχλαδιάς (18938/678/ 14.02.2018 Απόφαση Περιφεριάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ
	 30-7333.007)
	1321.040	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο "Αποκατάσταση δρόμου στον 	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	συνοικισμό Νεροχωρίου Δήμου Φιλιατών (70217/2418/30.05.2017 Απόφαση 
	Περιφεριάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7333.014)
	1321.044	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο: Βελτίωση δρόμου προς 	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	περιοχή Μύλοι Σμέρτου (92876/3058/ 9.7.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη 
	Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7333.037)
	1321.047	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για το έργο:Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	 παλαιού δημοτικού σχολείου τα.κ.Γιρομερίου  (143465/ 4652/12.10.2018 
	Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7331.005)
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	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	1321.048	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για το έργο:Διαμόρφωση παραδοσιακών 	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	μονοπατιών τα.κ.Γιρομερίου (143461/4651/ 12.10.2018 Απ.Περιφερειάρχη 
	Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7322.001)
	1321.052	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στη 	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	Δ.Ε.Σαγιάδας (4386/175/15.1.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-
	7323.014)
	1321.053	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών: Αποκατάσταση παραδοσιακών κρηνών τκ 	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Πλαισίου (24337/728/25.2.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-
	7332.001)
	1321.057	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών:Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην τκ 	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Φοινικίου (Μουσείο Φοινικίου)-(33503/1081/13.3.2019 Απ. Περιφερειάρχη 
	Ηπείρου) (ΚΑΔ 10-7331.002)
	1321.058	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών:Αποκατάσταση επιχρισμάτων Ιερού Ναού 	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Αγίας Αικατερίνης της τκ Φανερωμένης-(36344/1185/ 18.3.2019 
	Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7336.001)
	1321.059	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών:Αποκατάσταση μονοπατιού και 	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	διαμόρφωση περιοχής "Βόθνες" Δήμου Φιλιατών (45074/1466 /01.04.2019 
	Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7322.004)
	1321.060	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο:Τσιμεντόστρωση δρόμου προς 	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Κατσαμπούκα-Γκοργκώση στην τκ Κρυονερίου (59055/1964/22.04.2019 
	Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7323.020)
	1321.061	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο:Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	και διαμόρφωση χώρου στο δημοτικό σχολείο Πηγαδουλίων 
	(59050/1963/22.04.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (15-7321.002)
	1321.063	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για την αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίας Τριάδος Λιά 	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	(172257/6218/04.11.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπ.) (ΚΑΔ 15-7331.008)
	1321.064	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για την επέκταση δικτύου ύδρευσης στις 	24.000,00	0,00	9.313,84	10.054,74	10.054,74
	τκ.Σαγιάδας και Κεστρίνης Δήμου Φιλιατών (171261/6219/ 04.11.2019 
	Απ.Περιφερειάρχη Ηπ.) (ΚΑΔ 25-7321.022)
	1321.066	Συντήρηση Αγροτικού Δρόμου από Κερασοχώρι προς Παλαμπά- Κώτσικα 	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
	(σχετικός Κ.Α.Ε. 30-8122.002)
	1321.067	ΧΡΗΜ.ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ.ΑΠΟΦ.123844/4029/11-9-20	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1321	411.240,12	77.830,58	134.679,91	392.094,86	392.094,86
	1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος 
	του Π.Δ.Ε.)
	1322.005	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για την επισκευή, συντήρηση σχολικών 	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Φιλιατών 
	(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) -(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.40730/3.8.2018 ΑΔΑ: ΨΑΨ5465ΧΘ7-ΤΒ3) 
	(ΚΑΔ 64-7336.001)
	1322.007	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ.για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 	13.354,35	9.298,50	9.258,50	5.235,90	5.235,90
	καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση 
	ΥΠ.ΕΣ.50163/19.9.2018 ΑΔΑ:6ΑΩ9465ΧΘ7-5ΤΜ) (ΚΑΔ 15-7331.006+30-7333.040)
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	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	1322.009	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που	30.000,00	12.098,80	12.098,80	17.901,20	17.901,20
	 προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.68882/24.11.2018 
	ΑΔΑ:6ΙΤ5465ΧΘ7-0ΥΕ) (ΚΑΔ 15-7331.007)
	1322.010	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  για την υλοποίηση 	402.998,80	116.227,52	116.227,52	319.241,28	319.241,28
	του έργου: Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών (ΣΑΕ 571)-
	(Απόφαση ΥΠ.ΥΠ.& ΜΕΤ.ΔΟΥ/6175/4.12.2018 ΑΔΑ:Ψ3ΔΥ465ΧΘΞ-Ν47) (ΚΑΔ 
	30-7333.002 & 30-8122.001)
	1322.011	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση 
	ΥΠ.ΕΣ.77979/28.12.2018 ΑΔΑ:6ΕΚΟ465ΧΘ7-ΒΛΚ) (ΚΑΔ 25-7321.002)
	1322.012	Xρηματοδότηση του Δήμου Φιλιατών από ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00	40.920,00
	1322.014	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 	600.000,00	73.859,67	100.375,88	486.737,21	486.737,21
	κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
	Φιλιατών (91403/2020 Απ.ΥΠ.ΕΣ.-ΑΔΑ:ΨΡΙΔ46ΜΤΛ6-ΖΜΥ) (ΚΑΔ 61-7326.001)
	1322.015	ΧΡΗΜ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΠ.65676/2-10-20	80.013,20	0,00	37.734,68	0,00	0,00
	1322.016	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος για την "Εκπόνηση μελετών 	48.980,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
	υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
	Δήμου Φιλιατών¨'(ΑΠ.1648/11-1-2021)
	1322.022	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστρφών,που 	80.000,00	0,00	17.576,84	62.423,16	62.423,16
	προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ ά και ν΄βαθμού της χώρας (Απόφαση
	 ΥΠΕΣ 25539/2-4-2021)
	1322.023	Επιχορήγηση από το πράσινο ταμείο ''Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης 	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
	Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Φιλιατών'' (Απόφαση 227.3/2021 πράσινο 
	ταμείο)
	1322.024	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (Α.Δ.Α. 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25	192.100,00	0,00	0,00	282.404,85	282.404,85
	1322.025	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. Για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 	150.000,00	0,00	105.071,40	136.883,60	136.883,60
	καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
	2927/18-01-2022 ΑΔΑ:9ΚΥΞ46ΤΛ6-ΝΜ7) (ΚΑΔ 30-7333.062)
	1322.026	Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών (Απόφαση 10419/2-3 2019 ΥΠΕΣ)	1.812.096,78	0,00	0,00	1.812.096,78	1.812.096,78
	Σύνολο του ΚΑ:	1322	3.705.423,13	211.484,49	428.103,62	3.408.883,98	3.408.883,98
	1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
	εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
	1328.003	Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων 	29.848,10	0,00	0,00	29.848,10	29.848,10
	Θεσπρωτίας (κωδικός ΟΠΣ 375472-ΕΣΠΑ) (ΚΑΔ 60-7341.001)
	1328.008	Χρηματοδότηση του Δήμου Φιλιατών για την «Δημιουργία προσβάσιμων 	101.014,00	101.014,00	101.014,00	0,00	0,00
	ολοκληρωμένων θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Φιλιατών με 
	κωδ.ΟΠΣ 5027415-Α.Π.3933/1264/Α3/29.06.2018 ΑΔΑ:Ω4ΔΑ465ΧΙ8-7ΜΔ) (ΚΑΔ 
	69-8122)
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	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	1328.009	Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης και στοιχείων υποδομής με 	1.566.117,52	0,00	0,00	1.566.117,52	1.566.117,52
	ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρησης – τηλεμέτρησης και 
	αύξηση ενεργειακής απόδοσης στον ΤΟΕΒ Χαμηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών 
	(Απόφαση Περ.Ηπείρου 834/1-4-2021)
	Σύνολο του ΚΑ:	1328	1.696.979,62	101.014,00	101.014,00	1.595.965,62	1.595.965,62
	1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
	1329.002	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τκ Λιά (με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011354246 	32.000,00	0,00	0,00	25.960,03	25.960,03
	Α.Π.2399/11.09.2019 ΑΔΑ:ΩΒΔΗ7Λ9-ΜΚ7 Απόφαση Ένταξης Πρόγραμμα 
	Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)(ΚΑΔ 63-7341.004)
	1329.004	Αγροτική οδοποιϊα κάμπου Φοινικίου Δήμου Φιλιατών (με κωδικό ΟΠΣΑΑ 	50.642,54	0,00	0,00	50.642,54	50.642,54
	0011354048 Α.Π.2400/11.09.2019 ΑΔΑ:6ΘΓ67Λ9-ΑΓΗ Απόφαση Ένταξης 
	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)(ΚΑΔ 64-7341.003)
	1329.006	Λοιπά ειδικά προγράμματα-Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για το	132.413,40	0,00	0,00	132.413,40	132.413,40
	πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
	θεομηνίες στους ΟΤΑ (ΣΑΕ 055) (ΚΑΔ 69-7135.002)
	1329.008	Επιχορήγηση από Τ.Π.& Δανείων στο πρόγραμμα επιχορήγησης μελετών 	32.240,00	12.400,00	12.400,00	19.840,00	19.840,00
	ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.-(0)116895_18/29.10.2018 έγγραφο 
	του Τ.Π.& Δανείων) (ΚΑΔ 15-6117.003, 15-6117.004, 20-6117.002, 20-6117.003 
	και 25-6117.001)
	1329.009	«Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020 του 	312.096,40	28.301,20	28.301,20	285.141,05	285.141,05
	έργου:Use of IoT-enable and Smart Grid-ready Building Management Systems for 
	Efficient Energy Saving in Public Buildings (άξονας προτεραιότητας 1 και 
	θεματικό στόχο 1.3,0ως εταίρος (ΡΒ2)-(ΚΑΔ 10-7425.001)
	1329.010	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση	292.391,96	0,00	0,00	292.391,96	292.391,96
	 του έργου:Έργα αποκατάστασης υποδομών από θεομηνίες στον Δήμο 
	φιλιατών (Απ.ΥΠ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.Δ19/921/Φ.ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ/12.06.2020 
	ΑΔΑ:ΨΚ3Ε465ΧΘΞ-ΞΔΡ) - 30-7323.015
	1329.011	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για την εκτέλεση του έργου "Έργα 	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
	Ανάπλασης στη ΔΕ Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών"(Αριθμ.Απόφασης 214/3-4-
	2021 ΑΔΑ Ρ3ΙΞ46Ψ844-2ΟΟ
	1329.012	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (ΚΑΔ 10-7413)	156.000,00	0,00	132.649,30	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1329	1.173.384,30	40.701,20	173.350,50	971.988,98	971.988,98
	Σύνολο του ΚΑ:	132	6.987.027,17	431.030,27	837.148,03	6.368.933,44	6.368.933,44
	Σύνολο του ΚΑ:	13	7.423.557,17	628.195,27	1.218.678,03	6.452.933,44	6.452.933,44
	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
	151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
	1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, 
	άρθρο 16 Ν 2130/93)
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	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 	35.000,00	30.754,21	55.000,00	25.000,00	25.000,00
	16 Ν. 2130/93).
	Σύνολο του ΚΑ:	1511	35.000,00	30.754,21	55.000,00	25.000,00	25.000,00
	1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)
	1512.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).	1.500,00	8.198,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1512.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ.για το έσοδο πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	0,00	2,38	3,95	5,00	5,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1512	1.500,00	8.200,75	11.003,95	11.005,00	11.005,00
	Σύνολο του ΚΑ:	151	36.500,00	38.954,96	66.003,95	36.005,00	36.005,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15	36.500,00	38.954,96	66.003,95	36.005,00	36.005,00
	16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	1699.	Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της 
	ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	1699.001	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
	1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"
	Σύνολο του ΚΑ:	1699	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	169	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	16	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	1	7.850.957,17	1.020.400,49	1.681.252,78	6.488.938,44	6.488.938,44
	2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
	ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
	21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
	211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
	ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
	2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
	2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	84.630,83	35.859,31	35.859,31	36.000,00	36.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	2111	84.630,83	35.859,31	35.859,31	36.000,00	36.000,00
	2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
	2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	169.439,00	291.001,87	250.412,19	400.000,00	400.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	2112	169.439,00	291.001,87	250.412,19	400.000,00	400.000,00
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	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	23.044,85	25.000,00	35.000,00	35.000,00
	2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
	2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.600,00	1.765,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	2115	1.600,00	1.765,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
	2119.002	Μισθώματα ακινήτων	500,00	16.276,22	15.000,00	9.000,00	9.000,00
	2119.005	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	8.000,00	8.814,14	16.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	2119	8.500,00	25.090,36	31.000,00	19.000,00	19.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	211	264.169,83	376.761,40	344.271,50	492.000,00	492.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	21	264.169,83	376.761,40	344.271,50	492.000,00	492.000,00
	22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
	221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
	ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
	2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
	2212.001	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	2212	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	221	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	22	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	2	264.169,83	376.771,40	344.321,50	492.100,00	492.100,00
	3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
	31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  
	312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
	3123.	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)
	3123.002	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) για το έργο: 	491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών-
	(Απ.ΥΠ.ΕΣ.66898/22.11.2018 ΑΔΑ:62ΧΞ465ΧΘ7-ΖΟΜ) (ΚΑΔ 25-7321.014)
	Σύνολο του ΚΑ:	3123	491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
	Σύνολο του ΚΑ:	312	491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
	Σύνολο του ΚΑ:	31	491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
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	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
	321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
	3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
	3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	1.369.871,27	1.360.425,11	260.145,00	1.421.626,11	1.421.626,11
	Σύνολο του ΚΑ:	3212	1.369.871,27	1.360.425,11	260.145,00	1.421.626,11	1.421.626,11
	3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης
	3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	543,02	543,02	0,00	543,02	543,02
	Σύνολο του ΚΑ:	3213	543,02	543,02	0,00	543,02	543,02
	3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
	3214.001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	60.118,80	59.458,38	25.147,00	59.919,43	59.919,43
	Σύνολο του ΚΑ:	3214	60.118,80	59.458,38	25.147,00	59.919,43	59.919,43
	3219.	Λοιπά έσοδα
	3219.001	Έσοδα από βοσκή	62.128,80	62.128,80	3.000,00	65.000,00	65.000,00
	3219.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων	79.784,28	79.784,28	15.000,00	89.000,00	89.000,00
	3219.003	Μίσθωμα από αστικά ακίνητα	180.792,19	180.792,19	50.000,00	190.000,00	190.000,00
	3219.004	Έσοδα από ιχθυοκαλλιέργειες	162.367,56	162.367,56	50.000,00	160.000,00	160.000,00
	3219.005	Καταλογισμός Π.Ο.Ε.	7.920.993,03	7.920.993,03	0,00	7.920.993,03	7.920.993,03
	3219.006	Τέλη και δικαιώματα από πλατείες   πεζοδρόμια, παζάρια και λαϊκές 	25.147,15	25.147,15	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 20/10/1958 αρθ94 Ν3852/2010 Ν2323/95)
	3219.007	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	47.756,18	47.756,18	0,00	47.756,18	47.756,18
	3219.008	Λοιπά έσοδα	16.251,75	16.251,75	4.000,00	16.251,75	16.251,75
	3219.009	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.356,05	20.356,05	5.000,00	20.356,05	20.356,05
	3219.010	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων	182.088,00	182.088,00	0,00	182.088,00	182.088,00
	3219.011	ΦΠΑ 24% και 13%	18.751,10	18.633,36	6.280,12	18.751,10	18.751,10
	3219.012	ΦΠΑ 13%	124.423,30	123.428,93	32.147,15	124.423,30	124.423,30
	Σύνολο του ΚΑ:	3219	8.840.839,39	8.839.727,28	170.427,27	8.859.619,41	8.859.619,41
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	321	10.271.372,48	10.260.153,79	455.719,27	10.341.707,97	10.341.707,97
	322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα
	3222.001	Διάφορα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.386,88	1.386,88	0,00	1.386,88	1.386,88
	Σύνολο του ΚΑ:	3222	1.386,88	1.386,88	0,00	1.386,88	1.386,88
	Σύνολο του ΚΑ:	322	1.386,88	1.386,88	0,00	1.386,88	1.386,88
	Σύνολο του ΚΑ:	32	10.272.759,36	10.261.540,67	455.719,27	10.343.094,85	10.343.094,85
	Σύνολο του ΚΑ:	3	10.763.849,30	10.481.385,47	794.064,07	10.491.769,99	10.491.769,99
	4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
	41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  
	411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
	4111.001	ΕΦΚΑ	360.500,00	197.094,06	320.000,00	360.500,00	360.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4111	360.500,00	197.094,06	320.000,00	360.500,00	360.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	411	360.500,00	197.094,06	320.000,00	360.500,00	360.500,00
	412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
	4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών
	4121.001	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	90.000,00	35.715,66	61.595,25	70.000,00	70.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4121	90.000,00	35.715,66	61.595,25	70.000,00	70.000,00
	4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων 
	συλλογικών οργάνων
	4122.001	Φόρος και χαρτόσημο αιρετών	10.000,00	1.818,27	3.200,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4122	10.000,00	1.818,27	3.200,00	4.000,00	4.000,00
	4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.
	4123.001	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελ.επ/τιων	130.000,00	52.180,95	127.000,00	130.000,00	130.000,00
	4123.006	ΦΠΑ ύδρευσης (13% & 23%)	72.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	4123	202.720,67	52.180,95	127.000,00	130.000,00	130.000,00
	4124.	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)
	4124.001	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ-ΕΕΕ & ΟΑΕΔ Ν.3986/2011 	41.000,00	19.465,08	35.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.4024/2011)
	4124.005	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΦΠΑ 13%)	75.008,82	8,82	0,00	0,00	0,00
	4124.006	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΦΠΑ  24%)	45.000,00	852,81	1.500,00	0,00	0,00
	4124.014	ΦΠΑ Ύδρευσης 13%	120.000,00	37.851,80	42.000,00	60.000,00	60.000,00
	4124.015	ΦΠΑ Ύδρευσης 24%	10.000,00	5.432,74	7.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4124	291.008,82	63.611,25	85.500,00	112.000,00	112.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	412	593.729,49	153.326,13	277.295,25	316.000,00	316.000,00
	413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
	4131.001	Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων (ΕΟΠΥΥ-ΕΤΕΑΕΠ-ΜΤΠΥ-ΤΑΔΚΥ & ΤΠΔΥ 	142.500,00	70.539,04	121.000,00	130.000,00	130.000,00
	Ν.3986/2011-ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ)
	Σύνολο του ΚΑ:	4131	142.500,00	70.539,04	121.000,00	130.000,00	130.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	413	142.500,00	70.539,04	121.000,00	130.000,00	130.000,00
	414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
	4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ
	4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές εξόφλησης δανείων (Τ.Π.& Δ.και EUROBANK-	20.000,00	11.653,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ)
	Σύνολο του ΚΑ:	4141	20.000,00	11.653,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ 
	περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)
	4142.001	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΤΣΜΕΔΕ-ΓΕΩΤΕΕ-ΕΜΠ-ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)	3.000,00	649,29	1.500,00	2.500,00	2.500,00
	4142.003	ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4142	4.000,00	649,29	1.500,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	414	24.000,00	12.302,61	21.500,00	23.500,00	23.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	41	1.120.729,49	433.261,84	739.795,25	830.000,00	830.000,00
	42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
	4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
	4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	4212.002	Λοιπές Επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4212	57.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26
	 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)
	4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 	64.000,00	0,00	0,04	2.000,00	2.000,00
	318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).
	Σύνολο του ΚΑ:	4213	64.000,00	0,00	0,04	2.000,00	2.000,00
	4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων
	4219.001	ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ	2.000,00	899,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4219.002	Λοιπές Επιστροφές	1.089,00	0,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4219	3.089,00	899,50	7.700,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	421	124.089,00	899,50	7.700,04	62.500,00	62.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	42	124.089,00	899,50	7.700,04	62.500,00	62.500,00
	43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ 
	ΠΡΟΣΩΠΑ)
	431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
	4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας 
	και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)
	4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 	97.000,00	47.987,90	97.000,00	96.000,00	96.000,00
	Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)
	4311.002	Προμήθεια Τα.Π.Δ. για το έσοδο λειτουργικών αναγκών σχολείων	160,00	72,10	160,00	120,00	120,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4311	97.160,00	48.060,00	97.160,00	96.120,00	96.120,00
	4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	60.000,00	1.074,54	10.000,00	110.000,00	110.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	431	157.160,00	49.134,54	107.160,00	206.120,00	206.120,00
	Σύνολο του ΚΑ:	43	157.160,00	49.134,54	107.160,00	206.120,00	206.120,00
	Σύνολο του ΚΑ:	4	1.401.978,49	483.295,88	854.655,29	1.098.620,00	1.098.620,00
	5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
	5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
	υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
	5111.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη 	0,00	0,00	0,00	12.058,52	12.058,52
	υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
	Σύνολο του ΚΑ:	5111	0,00	0,00	0,00	12.058,52	12.058,52
	5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις 	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
	προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
	5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
	ειδικευμένων δαπανών
	5113.001	Χ.Υ.Μαθητικής Εστίας ΠΟΕ	203.703,73	203.703,73	203.703,73	0,00	0,00
	5113.003	Χρηματικό υπόλοιπο λαϊκής αγορά	9.535,45	9.535,45	9.535,45	9.843,75	9.843,75
	5113.006	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης	6.007,50	6.007,50	6.007,50	0,00	0,00
	5113.007	Χρηματικό υπόλοιπο από τέλη χρήσης σφαγείων	935,45	935,45	935,45	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	5113	220.182,13	220.182,13	220.182,13	9.843,75	9.843,75
	5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
	εν γένει δαπανών του δήμου.
	5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 	119.120,98	119.120,98	119.120,98	74.845,53	74.845,53
	γένει δαπανών του δήμου.
	5119.003	Υπόλοιπο συμπληρωματικών ΚΑΠ Έτους 2022	0,00	0,00	0,00	289.437,25	289.437,25
	Σύνολο του ΚΑ:	5119	119.120,98	119.120,98	119.120,98	364.282,78	364.282,78
	Σύνολο του ΚΑ:	511	339.303,11	339.303,11	339.303,11	414.985,05	414.985,05
	512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
	υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
	5121.003	ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ COVID19	57.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	5121	57.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
	5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 
	πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
	5122.001	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2012 & 2017	30.004,97	30.004,97	30.004,97	13.355,28	13.355,28
	5122.002	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2018 (πρώην ΣΑΤΑ)	187.538,89	187.538,89	187.538,89	165.806,52	165.806,52
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	5122.003	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2019 (πρώην ΣΑΤΑ)	84.657,35	84.657,35	84.657,35	90.348,33	90.348,33
	5122.004	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2021 (πρώην ΣΑΤΑ)	349.957,82	350.007,82	350.007,82	301.741,11	301.741,11
	5122.005	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022 (πρώην ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	343.682,48	343.682,48
	5122.009	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2020	204.682,01	204.682,01	204.682,01	185.082,36	185.082,36
	Σύνολο του ΚΑ:	5122	856.841,04	856.891,04	856.891,04	1.100.016,08	1.100.016,08
	5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
	ειδικευμένων δαπανών.
	5123.001	Χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" της 	14.312,42	14.312,42	14.312,42	0,00	0,00
	πράξης "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών" 2018-2019 (Απόφαση 
	Περιφερειάρχη Ηπείρου 3753/22-12-2016 & 894/19-5-2017)
	5123.002	Πυροπροστασία ΠΟΕ	4.041,13	4.041,13	4.041,13	0,00	0,00
	5123.004	Χ.Υ. COVID 19	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	5123	42.353,55	18.353,55	18.353,55	0,00	0,00
	5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ)
	5124.002	Xρηματοδότηση του Δήμου Φιλιατών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 	172.922,52	172.922,52	172.922,52	0,00	0,00
	(30292/19.04.2019 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
	Σύνολο του ΚΑ:	5124	172.922,52	172.922,52	172.922,52	0,00	0,00
	5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
	εν γένει δαπανών του δήμου.
	5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
	γένει δαπανών του δήμου.
	Σύνολο του ΚΑ:	5129	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	512	1.129.343,71	1.129.393,71	1.129.393,71	1.100.016,08	1.100.016,08
	Σύνολο του ΚΑ:	51	1.468.646,82	1.468.696,82	1.468.696,82	1.515.001,13	1.515.001,13
	Σύνολο του ΚΑ:	5	1.468.646,82	1.468.696,82	1.468.696,82	1.515.001,13	1.515.001,13
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	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	24.974.419,41	15.873.230,11	8.606.313,31	23.792.221,36	23.792.221,36
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	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)
	0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.224.817,80	2.042.680,05	3.463.322,85	3.705.791,80	3.705.791,80
	01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	116.425,10	187.632,20	135.500,00	144.500,00	144.500,00
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	18.284,73	36.569,46	30.692,94	30.692,94
	03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	678.410,76	234.715,01	524.641,39	493.544,75	493.544,75
	04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	112.550,00	15.961,81	97.524,72	37.600,00	37.600,00
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
	06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.241.931,94	1.536.437,38	2.584.087,28	2.950.954,11	2.950.954,11
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.850.957,17	1.020.400,49	1.681.252,78	6.488.938,44	6.488.938,44
	11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	390.900,00	348.654,00	391.974,54	0,00	0,00
	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.423.557,17	628.195,27	1.218.678,03	6.452.933,44	6.452.933,44
	14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	36.500,00	38.954,96	66.003,95	36.005,00	36.005,00
	16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
	2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	264.169,83	376.771,40	344.321,50	492.100,00	492.100,00
	21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	264.169,83	376.761,40	344.271,50	492.000,00	492.000,00
	22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
	3	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.	10.763.849,30	10.481.385,47	794.064,07	10.491.769,99	10.491.769,99
	31	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ  	491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
	32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 	10.272.759,36	10.261.540,67	455.719,27	10.343.094,85	10.343.094,85
	4	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.401.978,49	483.295,88	854.655,29	1.098.620,00	1.098.620,00
	41	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  	1.120.729,49	433.261,84	739.795,25	830.000,00	830.000,00
	42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	124.089,00	899,50	7.700,04	62.500,00	62.500,00
	43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	157.160,00	49.134,54	107.160,00	206.120,00	206.120,00
	5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.468.646,82	1.468.696,82	1.468.696,82	1.515.001,13	1.515.001,13
	511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	339.303,11	339.303,11	339.303,11	414.985,05	414.985,05
	512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.129.343,71	1.129.393,71	1.129.393,71	1.100.016,08	1.100.016,08
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 	24.974.419,41	15.873.230,11	8.606.313,31	23.792.221,36	23.792.221,36
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	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
	Αριθμός
	Διαμορφωθέντα 	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ. 	Ψηφισθέντα από 	Εγκριθέντα από 
	μέχρι 31/7/2022	 31/7/2022	την 31/12/2022	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)
	ΤΑΚΤΙΚΑ
	 1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	 2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00	0,00	0,00
	 3 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
	 4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	 5 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00	0,00	0,00
	 6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00	0,00
	 7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	 8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	 9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ
	1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00	0,00	0,00
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