ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
ΑΡΘΡΟ
02102

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εκτακτο /αορίστου υπαλληλικό προσωπικό

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
€
141.200

19.466

2320

Ταμείο Προνοίας Εργατών και Υπαλλήλων

34.000

2115

Επιδόματα

3360

02308

Επίδομα υδατοπρομήθειας

7200

02306

Υπερωρίες

7.000

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Βασικοί μισθοί 5 μόνιμων υπαλλήλων ποσό €102.000 πλέον:
(ι) κάλυψη επι πλέον 4 θέσεων Δημ. Γραμματέα, Δημοτικού
Μηχανικού, Υγειονομικού και Δημοτικού Ταμία για
περίοδο 6 μηνών, Ποσό €36.200
(ιι) παραχώρηση 4 προσαυξήσεων σε υπάλληλο του Δήμου
Ο οποίος απέκτησε ακαδημαικά προσόντα και αποτελεί
ειλημμένη απόφαση από το 2010, ποσό € 3.000
Βασικοί μισθοί για 2 βοηθούς γραμματειακούς λειτουργούς,
1 τροχονόμο και 1 Τεχνικό για περίοδο 6 μήνες για το 2018,
στη βάση συμβολαίου 29μηνης απασχόλησης
Καλύπτει όλο τα εργατικό προσωπικό με συνεισφορά 7%
Καθώς επίσης και 4 υπαλλήλους οι οποίοι επέλεξαν να
παραμείνουν στο ταμείο προνοίας, ποσοστό συνεισφοράς
10%
Στο Μόνιμο Προσωπικό παραχωρείται στην Γραμματειακό
Λειτουργό το ποσό των €280,μηνιαίως ως επίδομα για την πρόσθετη εργασία που εκτελεί
πέραν του κανονικού ωραρίου, δηλ. τήρηση πρακτικών,
ταμείου, κ.λ.π
Στο ωρομίσθιο προσωπικό παραχωρείται στον βοηθό
επιστάτη το ποσό των €600,00 μηνιαίως ως επίδομα για την
24η παρακολούθηση του υδρευτικού συστήματος
Υπερωρίες Ωρομίσθιου Προσωπικού- παραχωρούνται κατά
κύριο λόγο για την συντήρηση και βελτίωση του υδρευτικού
δικτύου. Ο Δήμος καλύπτει ως υπερωριακή απασχόληση
μόνο σε έκτακτα περιστατικά για σκοπούς εξοικονόμησης
νερού αλλά και την συνεχή παροχή νερού στους

καταναλωτές. Επίσης καλύπτονται εργατικά για πολιτιστικές
εκδηλώσεις του δήμου καθώς και την επιτήρηση και κάλυψη
αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου.
3022

Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας

6.000

Ασφάλεια παντός κινδύνου του Δημοτικού Μεγάρου

3024

Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης

7.000

Δημοτικό Μέγαρο και Γήπεδο

3025

Ασφάλιστρα Εργατουπαλλήλων και Ευθύνης

13000

Συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλεια υγείας του
εργατουπαλληλικού προσωπικού με συνεισφορά μέχρι 2%
με βάση τις ακάθαρτες απολαβές
Περιλαμβάνει την δημοσίευση ανακοινώσεων μέσω γραπτών
μηνυμάτων, εφημερίδων για εκδηλώσεις, βλάβες δικτύου
υδατοπρομήθειας , ευχές κ.λ.π
Εκπόνηση μελετών για έργα ανάπτυξης, όπως αποτυπώσεις
δρόμων, χάραξη οδικών δικτύων, εργων υποδομής,
υδρολογικές μελέτες κ.λ.π- εξωραισμός Πυρήνα, υδρολογική
μελέτη περιοχής Κλαδερής (Τριών Ιεραρχών, Καραολή)
Συντήρηση προγραμμάτων μηχανογράφησης, τεχνικός
έλεγχος και συντηρήση τεχνικού εξοπλισμού (κομπιουτερ,
φωτοτυπικες μηχανες, UPS, αναβάθμιση προγραμματων,
αντιβάριους κ.λ.π)
Δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης
(Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού)
1 ντίκερ, 1 βαν, 1, σάρωθρο, 1 γεωργικό τρακτέρ, 1μινι
λεωφορείο, 2 διπλοκάμπινα, 3 σαλούν, 1 ημιφορτηγό, 1
φορτηγό, 3 μοτοσυκλέττες.
Αγορά από Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εργοδότη
3030

δημοσιεύσεις

4.000

3037

Μελέτες

47.000

3047

Εξοδα Μηχανογράφησης

12.000

3041

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

20.000

3044

Καύσιμα και μηχανέλαια

36.000

3101

Αγορά Νερού

970.000

3106

΄Αλλα ΄Εξοδα Υδατοπρομήθειασ

120.000

Συνεισφορά για τη λειτουργία του Κοινού Σχεδίου ΄Υψωνα
ΣΥΛ και επεκτάσεις δικτύων

3152

Εξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

23.000

3155

20.000

3171
3173
3183
3189

΄Εξοδα Επιμορφωτικών και άλλων
εκδηλώσεων
Φροντίδα και ψυχαγωγεία ηλικιωμένων
΄Αλλα ΄εξοδα κοινωνικών υπηρεσιών
Αναλύσεις Υγειονομείου
Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου

3197

Εκμίσθωση Μηχανημάτων

30.000

3401

30.000

3402

Καθαρισμός Οικοπέδων και Ανοικτών
Χώρων
Καθαριότητα δρόμων και δημοσίων χώρων

125.000

3403
3404
3581

Δικαιώματα χώρων υγειονομικής Ταφής
΄Εξοδα Ανακύκλωσης
Παροχή Υπηρεσιών από τρίτους

230.000
9.000
55.000

3301

Συντήρηση και βελτίωση οδών

335.000

5.000
3.000
3.000
35.000

Καρναβάλια, ανθεστήρια, μέρα μουσικής, καλοκαιρικές
εκδηλώσεις, Βραβεύσεις, Χριστουγεννιάτικο χωριό κ.λ.π
Λειτουργία Ανοικτού Σχολείου
Εκδρομή Συνταξιούχων
Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου
Αναλύσεις καταλληλότητας του πόσιμου νερού
Χρονιαίο Ενοίκιο €8.400, συντήρηση Γηπέδου € 10.000,
φωτισμός €7.000, επαναφύτευση χορτοτάπητα €8000,
γενικές συντηρήσεις , υλικά κ.λ.π €1.600
Εκμίσθωση τηλεσκοπικού €2500, Ντικερ €15.000, φορτηγό
Για απομάκρυνση μπάζων από δημόσιους χώρους € 12.500
Ανάθεση εργασίας σε ιδιώτη εργολάβο- ενοικίαση ντίκερ
μετά του οδηγού
Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από ιδιώτη εργολάβο,
κάλυψη και μικρής περιοχής του Δήμου Πολεμιδιών και
μεταφορά στον ΟΕΔΑ
Δικαιώματα για ΟΕΔΑ και Δήμο Λεμεσού( ΒΑΤΙ)
Green Dot
Υπηρεσίες Τεχνικού, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού από
Δήμο Κ. Πολεμιδιών € 24.000, Δήμο Αγίου Αθανασίου για
Τεχνικό ΄Ελεγχο Φακέλων οικοδομής €4.000, Νομικός
Σύμβουλος € 6.000, Υπηρεσίες Μαέστρου της Δημοτικής
χορωδίας € 6.000, Υπηρεσίες διακίνησης οχημάτων του
Δήμου € 1.000, Υπηρεσίες διαχείρισης και καταγραφής
σκύλων € 3.000, Υπηρεσίες graffiti €2500, Υπηρεσίες από
Αναπτυξιακή εταιρεία Λεμεσού για ετοιμασία και προκήρυξη
προσφορών €4.000.-, αγορα υπηρεσιων μηχανογράφισης
/αρχειοθέτησης ) €4.500,
Συντήρηση και ασφαλτόστρωση δημοσίων δρόμων με
πρόνοια για κάλυψη και της περιοχής των Βάσεων η οποία
προβλέπεται να ενταχθεί στις Πολεοδομικές Ζώνες.

3302

Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων,
Κυκλοφοριακών κόμβων κλπ

210.000

3303

Συντήρηση χώρων πρασίνου

50.000

4154

Εισφορές σε άλλους Οργανισμούς για
σκοπούς λειτουργίας

60.000

7151

Αγορά Επίπλων, σκευών, βιβλίων και
εξοπλισμού

30.000

7152
8001

Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων
Επεκτάσεις και βελτιωσεις κτιρίων

60.000
170.000

Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης πεζοδρομίων από
ιδιώτη εργολάβο ποσό € 160.000, στέγαστρα λεωφορείων €
15.000, συντήρηση νησίδων €28.000 κ.λ. π.
Ανάθεση εργασιών συντήρησης δημοσίων πάρκων ποσό
€ 30.000,- αναβάθμιση/αντικατάσταση υφιστάμενου
εξοπλισμού € 20.000 και γενικές εργασίες, φάρμακα,
λιπάσματα, εξαρτήματα κ.λ.π 10.000
Εισφορές σε Τοπικά Αθλητικά Σωματεία και Ευαγή Ιδρύματα
ποσό 30.000 ( ΣΚΕ, ΠΟΚΕΝΥ, ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Κ.Λ.Π)
Επιστροφή κρατικής χορηγίας για την λειτουργία της
Παιδικής Λέσχης, Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά, ποσό
€ 20.000
Αγορά κομπιούτερ, εξοπλισμού θεάτρου, εξοπλισμού
αποθήκευσης φακέλων οικοδομής , αγορά μεταλλικών
κυγκλιδομάτων ασφαλείας για οικοδομικα έργα και
εδκηλωσεις του Δήμου κ.λ.π
Αγορά φορτηγού αυτοκινήτου
Αναπαλαίωση παλαιάς οικοδομής στην οδο Χρυσοπολιτίσσης
Εξόφληση υπολοίπων Δημοτικών κτιρίων- κρατήσεις
εργολάβων και απαιτήσεις Μελετητών για την χρονική
παράταση αποπεράτωσης του έργου.

