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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 4οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (20/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 4/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : Έγκριζη αναμόρθωζης προϋπ/ζμού έηοσς 2022 ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων 
(1η)   
 
 
ήκεξα ηελ 8ε Φεβξνπαξίνπ 2022 εκέξα Σξίηε  θαη από ώξα 21:00 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ 
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης 
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»,  θαη 
καηόπιν ηης σπ’ αξηζκ.536/4-2-22 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 14, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο σηήξηνο,8.) 
Παληειήο Βαζίιεηνο,9.) Αζαλαζίνπ άββαο,10.)Καξλέδεο ππξίδσλ,11.)Γαινπληδή–ακπάλε 
Υξπζνύια, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 13.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,14.) νύρια ηπιηαλή 
 
 
 
 
Απόνηες 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Ησάλλεο,3.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,4.) Θενδσξνπνύινπ 
νθία,5.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,6.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,7.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1.)Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 
 
 
Απόνηες: 
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1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5..)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 8.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,9.)Νηάλνο 
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αριθμός θέμαηος 1Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   20/22 
 
  ΘΔΜΑ : Έγκριζη αναμόρθωζης προϋπ/ζμού έηοσς 2022 ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων 
(1η)   
 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
νύρια ν νπνίνο  ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 13/22  ζρεηηθή απόθαζε ηεο Ο.Δ. , 
πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηεο θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 

Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 10189/28-01-2022 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ έηνπο 2022. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2022 ζπληάρζεθε εληόο ηνπ 2021 κε κήλα αλαθνξάο ηνλ Ηνύιην 

ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη ζηεξίρζεθε ζε ππνινγηζκνύο, πξνβιέςεηο θαη παξαδνρέο. 

Πξνθεηκέλνπ απηόο λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθόο θαη λα απνηππσζνύλ ηα πξαγκαηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε, ηα νπνία νξηζηηθνπνηήζεθαλ ζηηο 31/12/2021 ζα 

πξέπεη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2021 λα ηξνπνπνηεζεί κε αλακόξθσζε. 

Ζ 1
ε
 αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ππνρξεσηηθή, πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 

5 ηεο ππ’ αξηζκόλ 55040/2021 (ΦΔΚ Β’ 3291/26-07-2021)θνηλήο απόθαζεο ησλ 

ππνπξγώλ εζσηεξηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξ. 7028/2004 απόθαζεο (Β΄ 253)» (ΦΔΚ 3170, Β’) θαη αθνξά ζηελ ππνρξέσζε 

αλακόξθσζεο ζηελ ΟΜΑΓΑ Η, ζηελ ΟΜΑΓΑ ΗΗ, ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν θαη ζηηο 

ππνρξεώζεηο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ. 

Αλαιπηηθά : 

«Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2021 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2022, νη δήκνη θαη 

ηα λνκηθά πξόζσπαππνρξενύληαη λα επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζεηηο νπνίεο 

θαηήξηηζαλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2022 θαηλα πξνρσξήζνπλ ζε αλακόξθσζή ηνπ, κε 

ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο εηδηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπάξζξνπ 3, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε ηνπο, όπσο 

απηά ζαέρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31.12.2021, πξνθεηκέλνπ απηόο λα θαηαζηεί 

ξεαιηζηηθόο»  

Σέινο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν IVηεο ππ’ αξηζκ. 

72349/ΔΓΚ.108/16-10-19 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα «Παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο», ε 

αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απνηειεί νπζηαζηηθά ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε 

ηελ νπνία ςεθίδεηαη απηόο. Ωο εθ ηνύηνπ, γηα ηηο αλακνξθώζεηο αθνινπζείηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 8 & 9 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

4172/2013, όπσο πιένλ ηζρύνπλ. πλεπώο, θαηαηίζεληαη πξνο ςήθηζε θαη ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο, εθόζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο». 
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Ωο εθ ηνύηνπ ε ζπδήηεζε θαη ε ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί επί 

ηεο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ηελ νπνία ζπλππνγξάθεη ε δηνίθεζε ηνπ 

Γήκνπ θαη επί ησλ ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ ηπρόλ ζα 

ππνβιεζνύλ. Έγθπξεο ζεσξνύληαη νη ςήθνη ππέξ ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο, είηε ππέξ 

ηεο θαηαηεζείζαο από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία είηε ππέξ ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ, 

πνπ θαηαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

4172/2013, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1
α
 θαη 1β 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ηζρύνπλ. 

 

Αλαιπηηθά, νη κεηαβνιέο πνπ θξίλνληαη επηβεβιεκέλεο, ηόζν από ηελ θείκελε ηζρύνπζα 

λνκνζεζία όζν θαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, αθνξνύλ ηηο αθόινπζεο 

θαηεγνξίεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ: 

Α) ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΩΝ Η  

Οη Γήκνη θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα επαλαϋπνινγίδνπλ ην αλώηαην πνζό πνπ κπνξεί λα 

εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2022 γηα ηελ ΟΜΑΓΑ I (ζπλνιηθό άζξνηζκα ηεο νκάδαο) 

κε βάζε ηελ αξρή όηη ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ εγγεγξακκέλσλ εζόδσλ ηεο ΟΜΑΓΑ Η 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2022 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην από ηηο εηζπξάμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά ν θνξέαο ζηνπο θσδηθνύο απηήο ηεο νκάδαο γηα ηα έηε 2020 

ή 2021. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εγγξαθεί, κε βάζε ηα ζηνηρεία κέρξη ην κήλα 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζηελ ΟΜΑΓΑ Η πνζά κεγαιύηεξνπ ύςνπο από απηό 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ έηνπο 2020 θαη ην έηνο 2021 θιείζεη ηειηθά κε ρακειόηεξε εθηέιεζε, 

ν πξνϋπνινγηζκόο ππνρξεσηηθά αλακνξθώλεηαη κέρξη ην ύςνο πνζνύ ηνπ 2020.  

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ : 

Οη εηζπξάμεηο ηεο νκάδαο Η ζηηο 31/12/2020 αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 997.188,21 € θαη 

ζηηο 31/12/2021 ζην ύςνο ησλ 1.638.693,85 €ελώ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ ηνπ 2022 έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο ύςνπο 1.683.274,97 €. 

 

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ I. 
Ειςπραχθζντα 

31/12/2021 
Προυπ/ςθζντα 2022 Διαφορζσ 

1 ΡΟΣΟΔΟΙ ΑΡΟ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 3.922,50 € 3.705,00 € 217,50 € 

2 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 9.020,03 € 11.000,00 € -1.979,97 € 

3 
ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΘ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
491.277,60 € 627.272,63 € -135.995,03 € 

4 
ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΛΟΙΡΑ ΤΕΛΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
80.836,30 € 58.530,00 € 22.306,30 € 

5 ΦΟΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΕΣ 105.193,59 € 103.250,00 € 1.943,59 € 

7 
ΛΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (εξαιρουμζνου του ΚΑΕ 
0718 «Επιχορθγιςεισ νομικϊν προςϊπων από 

Διμουσ») 
453.586,02 € 377.090,34 € 76.495,68 € 
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14 

ΔΩΕΕΣ - ΚΛΘΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΘΟΔΟΣΙΕΣ 
*ΕΞΑΙΟΥΜΕΝΩΝ των εςόδων των κεφαλαίων 
αυτοτελοφσ διαχείριςθσ, τα οποία δεν ζχουν 

νομικι προςωπικότθτα (παρ. 1 του άρκρου 96 
του α.ν. 2039/1939)] 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 ΡΟΣΑΥΞΘΣΕΙΣ - ΡΟΣΤΙΜΑ - ΡΑΑΒΟΛΑ 51.036,05 € 43.204,00 € 7.832,05 € 

16 ΛΟΙΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 € 110.000,00 € -110.000,00 € 

21 
ΕΣΟΔΑ ΡΟΕ ΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΡΩΤΘ 

ΦΟΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ 
440.867,09 € 346.425,00 € 94.442,09 € 

22 
ΕΣΟΔΑ Ρ.Ο.Ε. ΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΡΩΤΘ 

ΦΟΑ 
2.954,67 € 2.798,00 € 156,67 € 

ΤΝΟΛΟ : 1.638.693,85 € 1.683.274,97 € -   44.581,12 € 

 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ην ύςνο ηεο νκάδαο Η ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ 

έηνπο 2022 ππεξβαίλεη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ έηνπο 2021 θη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα 

αλακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

Β) ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΩΝ II  

Οη Γήκνη θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα εγγξάθνπλ ζηελ ΟΜΑΓΑ II (ΚΑΔ 32) ηα 

πξαγκαηηθά πνζά θαη, ζύκθσλα κε απηά, επαλαϋπνινγίδνπλ ην επηηξεπόκελν ειάρηζην 

πνζό πνπ πξέπεη λα εγγξαθεί ζηνλ ΚΑΔ 85 «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ 

ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο» κε βάζε ηελ 

αξρή όηη ε ζπλνιηθή δηαθνξά ησλ εγγεγξακκέλσλ πνζώλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 

γηα ηνπο ΚΑΔ 32 θαη 85 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην από ηηο εηζπξάμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν θνξέαο ζηνλ ΚΑΔ 32 γηα ηα έηε 2019 ή 2020. ηελ πεξίπησζε, πνπ 

ην εγγεγξακκέλν πνζό ζηνλ ΚΑΔ 85 είλαη κηθξόηεξν ηνπ επηηξεπόκελνπ ειαρίζηνπ 

πνζνύ, είλαη ππνρξεσηηθή ε άκεζε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε αύμεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζζέληνο πνζνύ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ.  

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο Μεζάλσλ: 

Β.1. Δηζπξαθηέα ππόινηπα ζηηο 31/12/2021 

Σα εηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησκέλεο νθεηιέο ηξίησλ θαηά ηελ 01/01/2022 

αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 1.738.663,59€ θαη πξνέξρνληαη από ππόινηπα θαηαιόγσλ πνπ 

βεβαηώζεθαλ γηα 1
ε
 θνξά έσο ηηο 31/12/2021. 

Αλαιπηηθά : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Βεβαιϊςεισ 

2021 

Διαγραφζσ / 
Παραγραφζ

σ 2021 

Ειςπραχθζντα 
(Γραμμάτια) 

2021 

Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2021 

0322 Τζλοσ φδρευςθσ 118.337,93 € 9,68 € 59.384,24 € 58.944,01 € 

0342 Τζλθ χριςεωσ υπονόμων 5.105,81 € -   € 3.052,00 € 2.053,81 € 

0718 Επιχορθγιςεισ νομικϊν προςϊπων από Διμουσ 6.971,56 € -   € -   € 6.971,56 € 

1512 
Ρρόςτιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 

(άρκρο 31 Ν 2130/93) 
8.118,41 € -   € 5.733,41 € 2.385,00 € 

2112 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ 452.258,90 € 9.780,21 € 292.296,39 € 150.182,30 € 
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2114 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 19.912,24 € 804,90 € 14.950,54 € 4.156,80 € 

2119 Τακτικά ζςοδα από λοιπά ζςοδα 34.850,50 € -   € 28.262,05 € 6.588,45 € 

2211 Ζκτακτα γενικά ζςοδα 7.231,50 € -   € 2.954,67 € 4.276,83 € 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 3.390,02 € -   € 629,46 € 2.760,56 € 

3212.001 
Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
1.329.489,35 € 26.507,17 € 133.372,37 € 1.169.609,81 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  του Διμου 21.619,34 € 431,25 € 4.828,52 € 16.359,57 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
62.676,59 € -   € 4.883,89 € 57.792,70 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΜΕΘΑΝΩΝ 
6.339,15 € 1.149,09 € 554,95 € 4.635,11 € 

3219 Λοιπά εςόδα 249.026,98 € 1.988,62 € 13.531,13 € 233.507,23 € 

4124.002 ΦΡΑ 13% 44.967,39 € 4.602,04 € 29.486,51 € 10.878,84 € 

4124.003 ΦΡΑ 24% 62.242,48 € 397,28 € 54.284,19 € 7.561,01 € 

φνολο 2.432.538,15 € 45.670,24 € 648.204,32 € 1.738.663,59 € 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2021 

Προυπ/ςθεντα 
2022 

Διαφορά 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.760,56 € 2.857,40 € -96,84 € 

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ 1.378.736,12 € 1.492.593,57 € -113.857,45 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 22.570,18 € 23.401,27 € -831,09 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
57.792,70 € 58.435,20 € -642,50 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
4.635,11 € 4.650,43 € -15,32 € 

3219 Λοιπά εςόδα 272.168,92 € 283.511,15 € -11.342,23 € 

φνολο 1.738.663,59 € 1.865.449,02 € -126.785,43 € 

 

Β.2. Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ   

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ην ζύλνιν ηνπ ινγαξηαζκνύ 85 θαηά 

ηελ 01/01/2022 αλήιζε ζην ύςνο ησλ € ζύκθσλα κε ηα θάησζη : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2021 

Ειςπραχθζντα 
31/12/2021 

Πρόβλεψη μη 
είςπραξησ 

ειςπρακτζου 
υπολοίπου 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.760,56 € 629,46 € 2.131,10 € 

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ 1.378.736,12 € 133.372,37 € 1.245.363,75 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 22.570,18 € 4.828,52 € 17.741,66 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
57.792,70 € 4.883,89 € 52.908,81 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
4.635,11 € 554,95 € 4.080,16 € 

3219 Λοιπά εςόδα 272.168,92 € 13.531,13 € 258.637,79 € 

ΤΝΟΛΑ : 1.738.663,59 € 157.800,32 € 1.580.863,27 € 

 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα : 

Κωδικόσ Περιγραφή 

Πρόβλεψη μη 
είςπραξησ 

ειςπρακτζου 
υπολοίπου 

Ποςό 8511 
2022 

Διαφορά 
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00.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 56.988,97 € 49.569,52 € 7.419,45 € 

20.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 2.131,10 € 2.653,77 € -522,67 € 

25.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 1.521.743,20 € 1.528.038,68 € -6.295,48 € 

ΤΝΟΛΑ : 1.580.863,27 € 1.226.063,65 € 601,30 € 

 

Γ) ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νξηζηηθνύ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ζπληάζζεηαη επίζεκε 

θαηάζηαζε ζπκθσλίαο δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθνύ ππνινίπνπ κε εκεξνκελία 31-12-

2021, ε νπνία απνηειεί πξνζαξκνγή ζηα βηβιία ηνπ θνξέα, ηνπ ππνινίπνπ ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο –όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα αληίγξαθα θίλεζεο (extrait) 

ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ– ιακβάλνληαο ππόςε θπξίσο ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ, ηηο 

εηζπξαθηέεο ή πιεξσηέεο επηηαγέο, θαζώο θαη κε εληαικαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγέο ηνπ 

θνξέα. Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε ζπλνδεύεηαη από ηα αληίγξαθα θίλεζεο ησλ ηξαπεδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ. 

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ: 

ηηο 31/12/2021 ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ Γήκνπ αλήιζε ζην πνζό ησλ 

2.030.916,64€ θαη αλαιύεηαη σο αθνινύζσο : 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ Τπόινηπα 31/12/2021 

ΣΑΚΣΗΚΑ 1.142.788,70 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΑ 229.370,55 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ 653.841,82 € 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΓΟΖ 4.915,57 € 

ΤΝΟΛΟ 2.030.916,64 € 

 

Σν αλσηέξσ πνζό αλαθέξεηαη θαη ζην ππ’ αξηζκ. ΓΡΥ 1/2022γξακ. είζπξαμεο ηνπ 

Γήκνπ πνπ αθνξά ηελ κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ 2021 ζην 2022. 

ηελ νκάδα 5 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ ηνπ 2021 έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.717.137,84 €.   

Αλαιπηηθά :  

ΚΑΕ Περιγραφή 
Προυπ/ςμόσ 

2021 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων 

παρελκόντων ετϊν 
407.341,26 € 

5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για  πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ για 

επενδυτικζσ δαπάνεσ 
225.789,87€ 

5119 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του 

Διμου 
552.832,97€ 

5123 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ 

δαπαλώλ 

314.063,78 € 

5129 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη 

δαπαλώλ ηνπ δήκνπ 

217.109,96 € 

φνολο 1.717.137,84 € 

 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη λαηξνπνπνηεζνύλ – αλακνξθσζνύλ νη πηζηώζεηο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θσδηθώλ εζόδσλ ηεο νκάδαο 5 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022, ζύκθσλα κε 

ηνλ θάησζη πίλαθα : 

ΚΑΕ Περιγραφή 
Προυπ/ςμόσ 

2022 
1

ο
Γραμ. Είςπρ. 

2022 
Μεταβολή 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

ζςοδα για τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων 
παρελκόντων ετϊν 

407.341,26 € 538.412,29 € 131.071,03 € 
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5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

ζςοδα για πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ για 
επενδυτικζσ δαπάνεσ 

225.789,87 € 225.789,87 € 0,00 € 

5119 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

ζςοδα για τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του 
διμου. 

552.832,97 € 378.586,54 € -174.246,43 € 

5123 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα 
ζςοδα για τθν κάλυψθ ειδικευμζνων δαπανϊν. 

314.063,78 € 653.841,82 € 339.778,04 € 

5129 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα 

ζςοδα για τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του 
διμου. 

217.109,96 € 234.286,12 € 17.176,16 € 

ΤΝΟΛΟ : 1.717.137,84 € 2.030.916,64 € 313.778,80 € 

 

Γ) ΠΛΖΡΩΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΟΔ  

ηνλ ΚΑΔ 81 ΠΛΖΡΩΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΟΔ εγγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο (π.δ. 315/1999) ηεο 31-12-2021, κε εμαίξεζε εθείλεο γηα ηηο νπνίεο 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο παξαγξαθήο θαη έρνπλ δξνκνινγεζεί νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Γηα ηε δηαγξαθή ησλ παξαγξακκέλσλ ππνρξεώζεσλ ησλ νξγαληζκώλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθαξκόδνληαη νη εηδηθόηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κε 

ηελ ππ’ αξ. 7/8783/7-2-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. ηηο πεξηπηώζεηο 

ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο γηα απνπιεξσκή ζε 

πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2021 εγγξάθεηαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί εληόο ηνπ έηνπο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή πξάμε 

πνιπεηνύο αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ. 

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο Μεζάλσλ: 

ύκθσλα κε ην Ηζνδύγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηεο 31/12/2021 ην ππόινηπν ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ αλήιζε ζην ύςνο ησλ 709.804,78 €, ην νπνίν αλαιύεηαη 

ζηνπο θάησζη θσδηθνύο : 
ΚΑΔ Περιγραφή ΟΦΕΙΛΕ 31-12-2021 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 100,00 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 18.816,00 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.264,74 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 28.110,58 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.384,40 € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.166,40 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 47.607,40 € 

20.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 49.600,00 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.108,20 € 

20.8115 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.928,00 € 

20.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 179,15 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 46.915,45 € 

20.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 24.739,26 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.559,02 € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 23.512,88 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.674,80 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 12.002,17 € 

25.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 17.980,00 € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 24.076,00 € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 4.793,89 € 

30.8123 ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΑ ΕΓΑ 171.405,20 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.080,14 € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.405,80 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 982,81 € 

70.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 153.412,49 € 

φνολο 709.804,78 € 
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Παξάιιεια ζε θσδηθνύο αξηζκνύο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ππάξρνπλ νη θάησζη 

πξνβιέςεηο : 
ΚΑΔ Περιγραφή Προχπολογιςθζντα 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ -   € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 51.075,95 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 7.950,32 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 22.377,42 € 

10.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 12.400,00 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 27.298,74 € 

10.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 661,80 € 

10.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 8.496,31 € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.000,00 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.455,00 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 80.000,00 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.700,00 € 

25.8115 Ρλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΡΟΕ) 2.670,48 € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 16.470,76 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 5.000,00 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 168.547,78 € 

25.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 17.980,00 € 

30.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 29.512,00 € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.242,80 € 

30.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 2.038,00 € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 26.033,70 € 

35.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων, παροχζσ τρίτων 8.200,00 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.500,00 € 

35.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.500,00 € 

45.8122 Ζργα 10.000,00 € 

70.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 3.272,50 € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.117,42 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 796,81 € 

70.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 153.412,49 € 

φνολο 727.710,28 € 

 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ – αλακνξθσζνύλ νη πηζηώζεηο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θσδηθώλ ησλ θσδηθώλ πνπ αθνξνύλ ηηο νθεηιέο ησλ παξειζόλησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ : 

ΚΑΔ Περιγραφή ΟΦΕΙΛΕ 31-12-2021 
Προχπολογιςθζν

τα 
Μεταβολζσ 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 100,00 € -   € 100,00 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 18.816,00 € 51.075,95 € -  32.259,95 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.264,74 € 7.950,32 € 10.314,42 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 28.110,58 € 22.377,42 € 5.733,16 € 

10.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 12.400,00 € - 12.400,00 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.384,40 € 27.298,74 € - 8.914,34 € 

10.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 661,80 € - 661,80 € 

10.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 8.496,31 € -    8.496,31 € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.166,40 € 3.000,00 € 1.166,40 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 47.607,40 € 3.455,00 € 44.152,40 € 

20.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 49.600,00 € -   € 49.600,00 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.108,20 € -   € 3.108,20 € 

20.8115 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.928,00 € -   € 2.928,00 € 
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20.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 179,15 € -   € 179,15 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 46.915,45 € 80.000,00 € - 33.084,55 € 

20.8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 

δαπάνεσ 
24.739,26 € -   € 24.739,26 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.559,02 € 29.700,00 € -    140,98 € 

25.8115 Ρλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΡΟΕ) -   € 2.670,48 € - 2.670,48 € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 23.512,88 € 16.470,76 € 7.042,12 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.674,80 € 5.000,00 € -  325,20 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 12.002,17 € 168.547,78 € -156.545,61 € 

25.8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 

δαπάνεσ 
17.980,00 € 17.980,00 € -   € 

30.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 29.512,00 € - 29.512,00 € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 24.076,00 € 29.242,80 € - 5.166,80 € 

30.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 2.038,00 € -   2.038,00 € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 4.793,89 € 26.033,70 € -21.239,81 € 

30.8123 ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΑ ΕΓΑ 171.405,20 € -   € 171.405,20 € 

35.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων, παροχζσ τρίτων -   € 8.200,00 € -  8.200,00 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.080,14 € 1.500,00 € -     419,86 € 

35.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων -   € 3.500,00 € -  3.500,00 € 

45.8122 Ζργα -   € 10.000,00 € - 10.000,00 € 

70.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 3.272,50 € -   3.272,50 € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.405,80 € 3.117,42 € 288,38 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 982,81 € 796,81 € 186,00 € 

70.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 153.412,49 € 153.412,49 € -   € 

φνολο 709.804,78 € 727.710,28 € - 17.905,50 € 

 

Δ) ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΔ (ΠΟΛΤΔΣΔΗ) ΤΜΒΑΔΗ 

Μεηά από έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

δαπαλώλ 2021 δελ έρνπλ εγγξαθεί κεξηθώο ή πιήξσο πηζηώζεηο γηα ην αλεθηέιεζην 

ππόινηπν πνιπεηώλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάθζεθαλ έσο ηηο 31/12/2021, ζύκθσλα κε ηνλ 

θάησζη πίλαθα :  

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΑΔΑΜ ΤΜΒΑΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΤΜΒΑΗ 

2022 

ΠΟΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜ

ΟΤ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

25.6277 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 

ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ 
21SYMV009417064 18/10/2022 10.602,00 € 1.000,00 € -   9.602,00 € 

25.6275 ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΟΧ/ΣΘΣ 21SYMV009162300 1/9/2022 6.000,00 € 11.000,00 € 5.000,00 € 

10.6142.001 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 21SYMV009442021 20/10/2022 34.338,46 € 24.800,00 € -   9.538,46 € 

25.6262.002 ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΟΧ/ΣΘΣ 21SYMV009162300 1/9/2022 7.800,00 € -   € -    7.800,00 € 

25.6262.007 
ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΡΟΚ/ΣΘ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΟΥ ΔΤΜ 
21SYMV009683212 7/3/2022 1.934,40 € 15.800,00 € 13.865,60 € 

10.6266 
ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
21SYMV009026418 1/8/2022 9.000,00 € 18.040,00 € 9.040,00 € 

70.6414 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΡΕΙΣΥΛΛΟΓΘΣ, ΥΜΟΥΛΚΘΣΘΣ 

& ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
ΡΟΣ ΡΑΑΔΙΣΘ ΣΤΘ ΔΔΔΥ 

21SYMV009728483 30/4/2022 16.000,00 € 16.000,00 € -   € 

25.7413.005 

ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 
ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΘΣ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ΚΑΑΤΗΑ  
ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΔΕΥΣΘΣ 

21SYMV009750765 14/5/2022 23.956,80 € 26.526,00 € 2.569,20 € 

30.6262.002 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΤΜ 
21SYMV009772140 16/4/2022 34.224,00 € 37.200,00 € 2.976,00 € 

10.6266 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΘ/Υ & 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
21SYMV009797703 20/4/2022 4.960,00 € 4.960,00 € -   € 

20.6634 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 21SYMV008674989 26/5/2022 1.945,10 € -   € -   1.945,10 € 

20.7135 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 21SYMV009834740 23/3/2022 19.979,38 € 35.000,00 € 15.020,62 € 
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ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

70.6162 
ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΣΥΜΤΑΞΘ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΘΣΘΣ 
ΤΟΥ ΔΘΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ 

21SYMV009869509 28/6/2022 3.720,00 € 8.000,00 € 4.280,00 € 

10.6261.001 
ΑΝΤ/ΣΘ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. 
ΚΑΤ/ΤΟΣ ΔΥΟΡΘΣ & ΙΑΤΕΙΟΥ 

ΑΓ. ΕΛΕΝΘΣ 
21SYMV009871443 28/2/2022 6.899,36 € -   € - 6.899,36 € 

00.6117.004 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΟΙΚ. 

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ 2017 ΑΡΠ ΟΚΩΤΟΥΣ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

21SYMV009210295 15/3/2022 8.990,00 € 37.200,00 € 28.210,00 € 

00.6451 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΒΑΣΘ 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΝΕΤ 

21SYMV009390527 14/10/2022 2.800,00 € 6.000,00 € 3.200,00 € 

00.6117.004 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΟΙΚ. 

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ 2018,2019,2020 ΑΡΠ 
ΟΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

21SYMV009719799 
 

26.970,00 € 37.200,00 € 10.230,00 € 

20.6277 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ & 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

21SYMV009464693 21/10/2022 20.803,43 € -   € - 20.803,43 € 

25.6633.001 
ΧΘΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΡΟΝΙΤΟΡΟΙΘΤΘ 
21SYMV009390522 14/10/2022 11.434,40 € 25.000,00 € 13.565,60 € 

00.6224 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΩΝ 21SYMV009390503 13/10/2022 2.777,88 € 8.500,00 € 5.722,12 € 

69.7321.006 
ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΡΥ/ΣΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΚΑΑΤΗΑ, 
ΚΑΛΛΟΝΘΣ,ΤΟΙΗΘΝΑΣ 

21SYMV009680858 30/11/2022 22.320,00 € 66.340,00 € 44.020,00 € 

00.6117.005 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΘΣ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
& ΕΓΩΝ 

21SYMV009634190 25/11/2022 2.976,00 € -   € -  2.976,00 € 

00.6221 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ 
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΥΒΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟΥ, 
ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 

21SYMV008942463 18/7/2022 6.464,99 € 15.000,00 € 8.535,01 € 

00.6224 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ 
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΥΒΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟΥ, 
ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 

21SYMV008942463 18/7/2022 5.000,00 € 8.500,00 € 3.500,00 € 

00.6142.001 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΙΣΡΑΞΕΩΝ 

ΤΑΧΥΡΛΘΩΜΘΣ 
21SYMV008942560 18/7/2022 1.442,64 € 4.000,00 € 2.557,36 € 

00.6117.002 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ, 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΕΓΓΑΦΩΝ 

21SYMV008192662 1/3/2022 1.130,47 € 5.000,00 € 3.869,53 € 

 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ εηζεγνύκαζηε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ηελ 1
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 σο αθνινύζσο : 

 

Α. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ εζόδσλ : 

Α.1. Ωο Πξνο ην ζθέινο ησλ επηρνξεγήζεσλ:  
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Μεηά από έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

εζόδσλ θαη δαπαλώλ 2022 δελ έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο γηα επηρνξεγήζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε πξάμε έληαμεο απεζηάιε κεηά ηελ ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 ζύκθσλα κε ηα θάησζη:  

 

 Πνζό ύςνπο 1.034.860,33 € αθνξά ην ππ’ αξηζκόλ 9089/2021 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ εζσηεξηθώλ κε ζέκα «Έληαμε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - 

Μεζάλσλ κε ηίηιν «πληήξεζε ζρνιηθώλ ππνδνκώλ θαη αλνηρηώλ ρώξσλ 

Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ» ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ». 

(ΑΓΑ 6Ρ2Ο46ΜΣΛ6-ΤΡ1). Σν αλσηέξσ πνζό έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κσδηθό 

1316.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε Από ην Πξόγξακκα Αληώλεο Σξίηζεο» θαη 

αθνξά 4 ππνέξγα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο Κσδηθνύο Γαπαλώλ 

60.7321.001, 60.7326.001, 60.7135.001&60.6117.001 

 Πνζό ύςνπο 100.000,00 € αθνξά ην ππ’ αξηζκόλ 3342/2021 έγγξαθν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Μεζάλσλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5074732 θαη έληαμε ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αηηηθή 2014-2020»». (ΑΓΑ 652Τ7Λ7-Β6Δ). Σν 

αλσηέξσ πνζό έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κσδηθό 1321.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε 

από Πεξηθέξεηα Αηηηθήο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

Μεζάλσλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5074732 θαη έληαμε ζηνΔπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Αηηηθή 2014-2020» (ΑΓΑ: 652Τ7Λ7-Β6Δ)» θαη αθνξά ην έξγν πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηνλ 60.7321.002 Κσδηθό Γαπαλώλ. 

 Πνζό ύςνπο 48.306,25 € αθνξά ην ζπλερηδόκελν έξγν «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ 

ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ)», γηα ην νπνίν 

δελ είρε γίλεη αληίζηνηρε θαηαρώξεζε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη 

δαπαλώλ θαη ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά ην ελαπνκείλαλ 

πνζό γηα ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο ύκβαζεο.  

 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΣΑ 

1699 
Ζςοδα που δεν εμπίπτουν ςε κανζναν από τουσ λοιποφσ κωδικοφσ 

τθσ ομάδασ 1 "ζκτακτα ζςοδα" 
110.000,00 € - 44.581,12 € 65.418,88 € 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.857,40 € -           96,84 € 2.760,56 € 

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ 1.492.593,57 € -113.857,45 € 1.378.736,12 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 23.401,27 € -        831,09 € 22.570,18 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
58.435,20 € -  642,50 € 57.792,70 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
4.650,43 € -   15,32 € 4.635,11 € 

3219 Λοιπά ζςοδα 283.511,15 € -    11.342,23 € 272.168,92 € 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν 

κάλυψθ υποχρεϊςεων παρελκόντων ετϊν 
407.341,26 € 131.071,03 € 538.412,29 € 

5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για 

πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ για επενδυτικζσ δαπάνεσ 
225.789,87 € -   € 225.789,87 € 

5119 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν 

κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
552.832,97 € - 174.246,43 € 378.586,54 € 

5123 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν 

κάλυψθ ειδικευμζνων δαπανϊν. 
314.063,78 € 339.778,04 € 653.841,82 € 

5129 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν 

κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
217.109,96 € 17.176,16 € 234.286,12 € 

1316.001 Επιχοριγθςθ Από το Ρρόγραμμα Αντϊνθσ Τρίτςθσ -   € 1.034.860,33 € 1.034.860,33 € 

1326.012 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΤΟΙΗΘΝΙΑΣ-

ΜΕΘΑΝΩΝ (ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΕ ΡΕ/ΕΙΑ ΤΤΙΚΘΣ) 
-   € 48.306,25 € 48.306,25 € 
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1321.001 

Επιχοριγθςθ από Ρεριφζρεια Αττικισ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ 
Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ Μεκάνων» με Κωδικό ΟΡΣ 5074732 και 

ζνταξθ ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Αττικι 2014-2020» (ΑΔΑ: 652Υ7Λ7-

Β6Ε) 

-   € 100.000,00 € 100.000,00 € 

1326.014 Μειέηε επέθηαζεο –αλαζεώξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρ. Πόιεο  

Γαιαηά ΓΣΜ (ΠΡ. ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ) 
239.003,88 € 13.979,48 € 252.983,36 € 

φνολο 3.931.590,74 € 1.339.558,31 € 5.271.149,05 € 

 

Β. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ εμόδσλ : 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

00.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 49.569,52 € 7.419,45 € 56.988,97 € 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ -   € 100,00 € 100,00 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 51.075,95 € -   32.259,95 € 18.816,00 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 7.950,32 € 10.314,42 € 18.264,74 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 22.377,42 € 5.733,16 € 28.110,58 € 

00.6117.005 Ραροχι υπθρεςιϊν προσ το Διμο Τροιηθνίασ -   € 2.976,00 € 2.976,00 € 
00.6461 Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 
00.6111 Έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ  50.000,00 € -7.000,00 € 43.000,00 € 

00.6738 
Χρθματοδοτιςεισ κοινωφελϊν δθμοτικϊν επιχειριςεων 

(άρκρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ) 
100.000,00 € 70.000,00 € 170.000,00 € 

10.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 12.400,00 € -    12.400,00 € -   € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 27.298,74 € -      8.914,34 € 18.384,40 € 

10.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 661,80 € -         661,80 € -   € 

10.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 8.496,31 € -      8.496,31 € -   € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.000,00 € 1.166,40 € 4.166,40 € 

10.6142.001 
Συμβουλευτικι υποςτιριξθ των οικονομικϊν λειτουργιϊν 

του Διμου 
24.800,00 € 12.400,00 € 37.200,00 € 

10.6261.001 
Συντιρθςθ - επιςκευι κτιρίων και ακινιτων ςε όλεσ τισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
-   € 7.000,00 € 7.000,00 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.455,00 € 44.152,40 € 47.607,40 € 
30.7412.001 Μειέηε επέθηαζεο –αλαζεώξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρ. Πόιεο  

Γαιαηά ΓΣΜ (ΠΡ. ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ) 
246.837,75 € 15.859,60 € 262.697,35 € 

30.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 29.512,00 € -  29.512,00 € -   € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.242,80 € -    5.166,80 € 24.076,00 € 

30.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 2.038,00 € -    2.038,00 € -   € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 26.033,70 € -   21.239,81 € 4.793,89 € 

30.8123 ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΑ ΕΓΑ -   € 171.405,20 € 171.405,20 € 

35.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων, παροχζσ τρίτων 8.200,00 € -       8.200,00 € -   € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.500,00 € -          419,86 € 1.080,14 € 

35.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.500,00 € -     3.500,00 € -   € 

45.8122 Ζργα 10.000,00 € -  10.000,00 € -   € 

70.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 3.272,50 € -   3.272,50 € -   € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.117,42 € 288,38 € 3.405,80 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 796,81 € 186,00 € 982,81 € 

υνολο μη ανταποδοτικϊν υπηρεςιϊν 725.636,04 € 200.919,64 € 926.555,68 € 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

20.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 2.653,77 € -          522,67 € 2.131,10 € 

20.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 49.600,00 € 49.600,00 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων -   € 3.108,20 € 3.108,20 € 

20.8115 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ -   € 2.928,00 € 2.928,00 € 

20.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 179,15 € 179,15 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 80.000,00 € -     33.084,55 € 46.915,45 € 

20.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ -   € 24.739,26 € 24.739,26 € 

20.7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 35.000,00 € 2.200,00 € 37.200,00 € 

20.7413.001 
Μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ δικτφου φωτιςμοφ οδϊν 

και κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν Δ.Ε. Τροιηινοσ 
13.800,00 € -     13.800,00 € -   € 

20.6117.001 Υπθρεςίεσ ςφμβουλου για τθ ςφνταξθ και προετοιμαςία -   € 13.800,00 € 13.800,00 € 
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φάκελου για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ δικτφου φωτιςμοφ 
οδϊν και κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν Δ.Ε. Τροιηινοσ 

20.6277 
Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, 

κακαριότθτα 
-   € 20.011,75 € 20.011,75 € 

20.6634 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότασ και ευπρεπιςμοφ -   € 2.000,00 € 2.000,00 € 

20.6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν 

και κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 
40.000,00 € -    38.000,00 € 2.000,00 € 

20.6263 Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 20.000,00 € -      8.516,72 € 11.483,28 € 

φνολο υπηρεςίασ 20 191.453,77 € 24.642,42 € 216.096,19 € 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

25.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 1.528.038,68 € -       6.295,48 € 1.521.743,20 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.700,00 € -          140,98 € 29.559,02 € 

25.8115 Ρλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΡΟΕ) 2.670,48 € -     2.670,48 € -   € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 16.470,76 € 7.042,12 € 23.512,88 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 5.000,00 € -           325,20 € 4.674,80 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 168.547,78 € -  156.545,61 € 12.002,17 € 

25.7412.007 
Σφνταξθ μελετϊν για τθν ζνταξθ ζργων του Διμου ςτο 

Ρρόγραμμα LEADER (ζργα φδρευςθσ,αποχ/ςθσ,αντ/κα ζργα 
κλπ) 

10.000,00 € 14.800,00 € 24.800,00 € 

25.7312.003 
Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 

και Διμου Ρόρου 
-   € 48.306,25 € 48.306,25 € 

25.6262.002 
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 

(πλθν κτιρίων ζργων)-Υπ.Αποχζτευςθσ 
-   € 8.569,20 € 8.569,20 € 

25.6277 
Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, 

κακαριότθτα 
1.000,00 € 10.600,00 € 11.600,00 € 

25.6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν 

και κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 
270.000,00 € 1.504,86 € 271.504,86 € 

25.7413.005 Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθνύ αγσγνύ ζύλδεζεο από 

Ληκλνδεμακελή Καξαηδά ζε λέα δεμακελή  
26.526,00 € -2.569,20 € 23.956,80 € 

φνολο υπηρεςίασ 25 2.057.953,70 € - 77.724,52 € 1.980.229,18 € 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

60.7321.001 
Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςχολικϊν 

υποδομϊν του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων (Ρρόγραμμα 
Αντϊνθσ Τρίτςθσ) (ΚΑΕ 1315) 

-   € 840.500,00 € 840.500,00 € 

60.7326.001 
Αναβάκμιςθ - Διαμόρφωςθ αφλειων χϊρων ςχολικϊν 

υποδομϊν Γαλατά του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 
-   € 133.997,13 € 133.997,13 € 

60.7135.001 
Αναβάκμιςθ με τθν προμικεια αςτικοφ εξοπλιςμοφ Ραιδικϊν 
Χαρϊν Γαλατά και Μεκάνων του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 

-   € 55.527,20 € 55.527,20 € 

60.6117.001 
Υπθρεςίεσ ςφμβουλου για τθ ςφνταξθ και προετοιμαςία 

φάκελου υποβολισ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ του Διμου 
Τροιηθνίασ-Μεκάνων 

-   € 4.836,00 € 4.836,00 € 

60.7321.002 Ενεργειακή Αναβάθμιςη Δημοτικοφ Καταςτήματοσ Μεθάνων -   € 150.000,00 € 150.000,00 € 

φνολο υπηρεςίασ 60 -   € 1.184.860,33 € 1.184.860,33 € 

90-9111 Αποκεματικό 2.757,20 € 6.860,44 € 9.617,64 € 

Σελικό ςφνολο 
 

1.339.558,31 € 
 

 

Με όιεο ηηο  παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ, απηό παξακέλεη 

ακεηάβιεην ζην πνζό ησλ 9.617,64 €. 

εκείσζε: 

Ωο πξνο ηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο  

 Πνζό ύςνπο 24.736,26 € ζηνλ θσδηθό 20.8123 αθνξά επηρνξεγνύκελν έξγν 

από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πνζό ην νπνίν αλακέλεη λα ιάβεη ν Γήκνο σο 

επηρνξήγεζε.  

 Πνζό ύςνπο 48.306,25 € ζηνλ θσδηθό 25.7312.003 αθνξά ην ζπλερηδόκελν 

έξγν «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-

ΜΔΘΑΝΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ)», 
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γηα ην νπνίν δελ είρε γίλεη αληίζηνηρε θαηαρώξεζε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό 

εζόδσλ θαη δαπαλώλ θαη ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά ην 

ελαπνκείλαλ πνζό γηα ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο ύκβαζεο. Σν 

αληίζηνηρν πνζό έρεη θαηαρσξεζεί θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ ζηνλ 

Κσδηθό 1326.012  

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππάξρεη πιήξεο Ηζνζθέιηζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ 

σο πξνο ηα έζνδα θαη σο πξνο ηα έμνδα.  

 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ 1ε αλακόξθσζε πξνϋπ/ζκνύ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ (1ε)  , ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. νύρια: 
 
 
Οη εηζπξάμεηο ηεο νκάδαο Η ζηηο 31/12/2020 αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 997.188,21 € θαη 

ζηηο 31/12/2021 ζην ύςνο ησλ 1.638.693,85 €ελώ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ ηνπ 2022 έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο ύςνπο 1.683.274,97 €. 

 

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ I. 
Ειςπραχθζντα 

31/12/2021 
Προυπ/ςθζντα 2022 Διαφορζσ 

1 ΡΟΣΟΔΟΙ ΑΡΟ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 3.922,50 € 3.705,00 € 217,50 € 

2 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 9.020,03 € 11.000,00 € -1.979,97 € 

3 
ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΘ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
491.277,60 € 627.272,63 € -135.995,03 € 

4 
ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΛΟΙΡΑ ΤΕΛΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
80.836,30 € 58.530,00 € 22.306,30 € 

5 ΦΟΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΕΣ 105.193,59 € 103.250,00 € 1.943,59 € 

7 
ΛΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (εξαιρουμζνου του ΚΑΕ 
0718 «Επιχορθγιςεισ νομικϊν προςϊπων από 

Διμουσ») 
453.586,02 € 377.090,34 € 76.495,68 € 
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14 

ΔΩΕΕΣ - ΚΛΘΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΘΟΔΟΣΙΕΣ 
*ΕΞΑΙΟΥΜΕΝΩΝ των εςόδων των κεφαλαίων 
αυτοτελοφσ διαχείριςθσ, τα οποία δεν ζχουν 

νομικι προςωπικότθτα (παρ. 1 του άρκρου 96 
του α.ν. 2039/1939)] 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 ΡΟΣΑΥΞΘΣΕΙΣ - ΡΟΣΤΙΜΑ - ΡΑΑΒΟΛΑ 51.036,05 € 43.204,00 € 7.832,05 € 

16 ΛΟΙΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 € 110.000,00 € -110.000,00 € 

21 
ΕΣΟΔΑ ΡΟΕ ΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΡΩΤΘ 

ΦΟΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ 
440.867,09 € 346.425,00 € 94.442,09 € 

22 
ΕΣΟΔΑ Ρ.Ο.Ε. ΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΡΩΤΘ 

ΦΟΑ 
2.954,67 € 2.798,00 € 156,67 € 

ΤΝΟΛΟ : 1.638.693,85 € 1.683.274,97 € -   44.581,12 € 

 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ην ύςνο ηεο νκάδαο Η ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ 

έηνπο 2022 ππεξβαίλεη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ έηνπο 2021 θη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα 

αλακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

Β) ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΩΝ II  

Οη Γήκνη θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα εγγξάθνπλ ζηελ ΟΜΑΓΑ II (ΚΑΔ 32) ηα 

πξαγκαηηθά πνζά θαη, ζύκθσλα κε απηά, επαλαϋπνινγίδνπλ ην επηηξεπόκελν ειάρηζην 

πνζό πνπ πξέπεη λα εγγξαθεί ζηνλ ΚΑΔ 85 «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ 

ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο» κε βάζε ηελ 

αξρή όηη ε ζπλνιηθή δηαθνξά ησλ εγγεγξακκέλσλ πνζώλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 

γηα ηνπο ΚΑΔ 32 θαη 85 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην από ηηο εηζπξάμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν θνξέαο ζηνλ ΚΑΔ 32 γηα ηα έηε 2019 ή 2020. ηελ πεξίπησζε, πνπ 

ην εγγεγξακκέλν πνζό ζηνλ ΚΑΔ 85 είλαη κηθξόηεξν ηνπ επηηξεπόκελνπ ειαρίζηνπ 

πνζνύ, είλαη ππνρξεσηηθή ε άκεζε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε αύμεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζζέληνο πνζνύ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ.  

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο Μεζάλσλ: 

Β.1. Δηζπξαθηέα ππόινηπα ζηηο 31/12/2021 

Σα εηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησκέλεο νθεηιέο ηξίησλ θαηά ηελ 01/01/2022 

αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 1.738.663,59€ θαη πξνέξρνληαη από ππόινηπα θαηαιόγσλ πνπ 

βεβαηώζεθαλ γηα 1
ε
 θνξά έσο ηηο 31/12/2021. 

Αλαιπηηθά : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Βεβαιϊςεισ 

2021 

Διαγραφζσ / 
Παραγραφζ

σ 2021 

Ειςπραχθζντα 
(Γραμμάτια) 

2021 

Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2021 

0322 Τζλοσ φδρευςθσ 118.337,93 € 9,68 € 59.384,24 € 58.944,01 € 

0342 Τζλθ χριςεωσ υπονόμων 5.105,81 € -   € 3.052,00 € 2.053,81 € 

0718 Επιχορθγιςεισ νομικϊν προςϊπων από Διμουσ 6.971,56 € -   € -   € 6.971,56 € 

1512 
Ρρόςτιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 

(άρκρο 31 Ν 2130/93) 
8.118,41 € -   € 5.733,41 € 2.385,00 € 

2112 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ 452.258,90 € 9.780,21 € 292.296,39 € 150.182,30 € 
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2114 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 19.912,24 € 804,90 € 14.950,54 € 4.156,80 € 

2119 Τακτικά ζςοδα από λοιπά ζςοδα 34.850,50 € -   € 28.262,05 € 6.588,45 € 

2211 Ζκτακτα γενικά ζςοδα 7.231,50 € -   € 2.954,67 € 4.276,83 € 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 3.390,02 € -   € 629,46 € 2.760,56 € 

3212.001 
Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
1.329.489,35 € 26.507,17 € 133.372,37 € 1.169.609,81 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  του Διμου 21.619,34 € 431,25 € 4.828,52 € 16.359,57 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
62.676,59 € -   € 4.883,89 € 57.792,70 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΜΕΘΑΝΩΝ 
6.339,15 € 1.149,09 € 554,95 € 4.635,11 € 

3219 Λοιπά εςόδα 249.026,98 € 1.988,62 € 13.531,13 € 233.507,23 € 

4124.002 ΦΡΑ 13% 44.967,39 € 4.602,04 € 29.486,51 € 10.878,84 € 

4124.003 ΦΡΑ 24% 62.242,48 € 397,28 € 54.284,19 € 7.561,01 € 

φνολο 2.432.538,15 € 45.670,24 € 648.204,32 € 1.738.663,59 € 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2021 

Προυπ/ςθεντα 
2022 

Διαφορά 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.760,56 € 2.857,40 € -96,84 € 

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ 1.378.736,12 € 1.492.593,57 € -113.857,45 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 22.570,18 € 23.401,27 € -831,09 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
57.792,70 € 58.435,20 € -642,50 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
4.635,11 € 4.650,43 € -15,32 € 

3219 Λοιπά εςόδα 272.168,92 € 283.511,15 € -11.342,23 € 

φνολο 1.738.663,59 € 1.865.449,02 € -126.785,43 € 

 

Β.2. Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ   

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ην ζύλνιν ηνπ ινγαξηαζκνύ 85 θαηά 

ηελ 01/01/2022 αλήιζε ζην ύςνο ησλ € ζύκθσλα κε ηα θάησζη : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2021 

Ειςπραχθζντα 
31/12/2021 

Πρόβλεψη μη 
είςπραξησ 

ειςπρακτζου 
υπολοίπου 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.760,56 € 629,46 € 2.131,10 € 

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ 1.378.736,12 € 133.372,37 € 1.245.363,75 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 22.570,18 € 4.828,52 € 17.741,66 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
57.792,70 € 4.883,89 € 52.908,81 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
4.635,11 € 554,95 € 4.080,16 € 

3219 Λοιπά εςόδα 272.168,92 € 13.531,13 € 258.637,79 € 

ΤΝΟΛΑ : 1.738.663,59 € 157.800,32 € 1.580.863,27 € 

 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα : 

Κωδικόσ Περιγραφή 

Πρόβλεψη μη 
είςπραξησ 

ειςπρακτζου 
υπολοίπου 

Ποςό 8511 
2022 

Διαφορά 
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00.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 56.988,97 € 49.569,52 € 7.419,45 € 

20.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 2.131,10 € 2.653,77 € -522,67 € 

25.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 1.521.743,20 € 1.528.038,68 € -6.295,48 € 

ΤΝΟΛΑ : 1.580.863,27 € 1.226.063,65 € 601,30 € 

 

Γ) ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νξηζηηθνύ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ζπληάζζεηαη επίζεκε 

θαηάζηαζε ζπκθσλίαο δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθνύ ππνινίπνπ κε εκεξνκελία 31-12-

2021, ε νπνία απνηειεί πξνζαξκνγή ζηα βηβιία ηνπ θνξέα, ηνπ ππνινίπνπ ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο –όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα αληίγξαθα θίλεζεο (extrait) 

ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ– ιακβάλνληαο ππόςε θπξίσο ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ, ηηο 

εηζπξαθηέεο ή πιεξσηέεο επηηαγέο, θαζώο θαη κε εληαικαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγέο ηνπ 

θνξέα. Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε ζπλνδεύεηαη από ηα αληίγξαθα θίλεζεο ησλ ηξαπεδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ. 

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ: 

ηηο 31/12/2021 ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ Γήκνπ αλήιζε ζην πνζό ησλ 

2.030.916,64€ θαη αλαιύεηαη σο αθνινύζσο : 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ Τπόινηπα 31/12/2021 

ΣΑΚΣΗΚΑ 1.142.788,70 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΑ 229.370,55 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ 653.841,82 € 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΓΟΖ 4.915,57 € 

ΤΝΟΛΟ 2.030.916,64 € 

 

Σν αλσηέξσ πνζό αλαθέξεηαη θαη ζην ππ’ αξηζκ. ΓΡΥ 1/2022γξακ. είζπξαμεο ηνπ 

Γήκνπ πνπ αθνξά ηελ κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ 2021 ζην 2022. 

ηελ νκάδα 5 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ ηνπ 2021 έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.717.137,84 €.   

Αλαιπηηθά :  

ΚΑΕ Περιγραφή 
Προυπ/ςμόσ 

2021 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων 

παρελκόντων ετϊν 
407.341,26 € 

5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για  πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ για 

επενδυτικζσ δαπάνεσ 
225.789,87€ 

5119 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του 

Διμου 
552.832,97€ 

5123 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ 

δαπαλώλ 

314.063,78 € 

5129 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη 

δαπαλώλ ηνπ δήκνπ 

217.109,96 € 

φνολο 1.717.137,84 € 

 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη λαηξνπνπνηεζνύλ – αλακνξθσζνύλ νη πηζηώζεηο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θσδηθώλ εζόδσλ ηεο νκάδαο 5 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022, ζύκθσλα κε 

ηνλ θάησζη πίλαθα : 

ΚΑΕ Περιγραφή 
Προυπ/ςμόσ 

2022 
1

ο
Γραμ. Είςπρ. 

2022 
Μεταβολή 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

ζςοδα για τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων 
παρελκόντων ετϊν 

407.341,26 € 538.412,29 € 131.071,03 € 
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5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

ζςοδα για πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ για 
επενδυτικζσ δαπάνεσ 

225.789,87 € 225.789,87 € 0,00 € 

5119 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

ζςοδα για τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του 
διμου. 

552.832,97 € 378.586,54 € -174.246,43 € 

5123 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα 
ζςοδα για τθν κάλυψθ ειδικευμζνων δαπανϊν. 

314.063,78 € 653.841,82 € 339.778,04 € 

5129 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα 

ζςοδα για τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του 
διμου. 

217.109,96 € 234.286,12 € 17.176,16 € 

ΤΝΟΛΟ : 1.717.137,84 € 2.030.916,64 € 313.778,80 € 

 

Γ) ΠΛΖΡΩΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΟΔ  

ηνλ ΚΑΔ 81 ΠΛΖΡΩΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΟΔ εγγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο (π.δ. 315/1999) ηεο 31-12-2021, κε εμαίξεζε εθείλεο γηα ηηο νπνίεο 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο παξαγξαθήο θαη έρνπλ δξνκνινγεζεί νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Γηα ηε δηαγξαθή ησλ παξαγξακκέλσλ ππνρξεώζεσλ ησλ νξγαληζκώλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθαξκόδνληαη νη εηδηθόηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κε 

ηελ ππ’ αξ. 7/8783/7-2-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. ηηο πεξηπηώζεηο 

ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο γηα απνπιεξσκή ζε 

πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2021 εγγξάθεηαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί εληόο ηνπ έηνπο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή πξάμε 

πνιπεηνύο αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ. 

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο Μεζάλσλ: 

ύκθσλα κε ην Ηζνδύγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηεο 31/12/2021 ην ππόινηπν ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ αλήιζε ζην ύςνο ησλ 709.804,78 €, ην νπνίν αλαιύεηαη 

ζηνπο θάησζη θσδηθνύο : 
ΚΑΔ Περιγραφή ΟΦΕΙΛΕ 31-12-2021 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 100,00 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 18.816,00 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.264,74 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 28.110,58 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.384,40 € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.166,40 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 47.607,40 € 

20.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 49.600,00 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.108,20 € 

20.8115 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.928,00 € 

20.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 179,15 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 46.915,45 € 

20.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 24.739,26 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.559,02 € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 23.512,88 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.674,80 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 12.002,17 € 

25.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 17.980,00 € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 24.076,00 € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 4.793,89 € 

30.8123 ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΑ ΕΓΑ 171.405,20 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.080,14 € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.405,80 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 982,81 € 

70.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 153.412,49 € 

φνολο 709.804,78 € 
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Παξάιιεια ζε θσδηθνύο αξηζκνύο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ππάξρνπλ νη θάησζη 

πξνβιέςεηο : 
ΚΑΔ Περιγραφή Προχπολογιςθζντα 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ -   € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 51.075,95 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 7.950,32 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 22.377,42 € 

10.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 12.400,00 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 27.298,74 € 

10.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 661,80 € 

10.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 8.496,31 € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.000,00 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.455,00 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 80.000,00 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.700,00 € 

25.8115 Ρλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΡΟΕ) 2.670,48 € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 16.470,76 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 5.000,00 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 168.547,78 € 

25.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 17.980,00 € 

30.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 29.512,00 € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.242,80 € 

30.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 2.038,00 € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 26.033,70 € 

35.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων, παροχζσ τρίτων 8.200,00 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.500,00 € 

35.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.500,00 € 

45.8122 Ζργα 10.000,00 € 

70.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 3.272,50 € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.117,42 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 796,81 € 

70.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 153.412,49 € 

φνολο 727.710,28 € 

 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ – αλακνξθσζνύλ νη πηζηώζεηο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θσδηθώλ ησλ θσδηθώλ πνπ αθνξνύλ ηηο νθεηιέο ησλ παξειζόλησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ : 

ΚΑΔ Περιγραφή ΟΦΕΙΛΕ 31-12-2021 
Προχπολογιςθζν

τα 
Μεταβολζσ 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 100,00 € -   € 100,00 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 18.816,00 € 51.075,95 € -  32.259,95 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.264,74 € 7.950,32 € 10.314,42 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 28.110,58 € 22.377,42 € 5.733,16 € 

10.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 12.400,00 € - 12.400,00 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 18.384,40 € 27.298,74 € - 8.914,34 € 

10.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 661,80 € - 661,80 € 

10.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 8.496,31 € -    8.496,31 € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.166,40 € 3.000,00 € 1.166,40 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 47.607,40 € 3.455,00 € 44.152,40 € 

20.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 49.600,00 € -   € 49.600,00 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.108,20 € -   € 3.108,20 € 

20.8115 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.928,00 € -   € 2.928,00 € 
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20.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 179,15 € -   € 179,15 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 46.915,45 € 80.000,00 € - 33.084,55 € 

20.8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 

δαπάνεσ 
24.739,26 € -   € 24.739,26 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.559,02 € 29.700,00 € -    140,98 € 

25.8115 Ρλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΡΟΕ) -   € 2.670,48 € - 2.670,48 € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 23.512,88 € 16.470,76 € 7.042,12 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 4.674,80 € 5.000,00 € -  325,20 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 12.002,17 € 168.547,78 € -156.545,61 € 

25.8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 

δαπάνεσ 
17.980,00 € 17.980,00 € -   € 

30.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 29.512,00 € - 29.512,00 € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 24.076,00 € 29.242,80 € - 5.166,80 € 

30.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 2.038,00 € -   2.038,00 € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 4.793,89 € 26.033,70 € -21.239,81 € 

30.8123 ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΑ ΕΓΑ 171.405,20 € -   € 171.405,20 € 

35.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων, παροχζσ τρίτων -   € 8.200,00 € -  8.200,00 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.080,14 € 1.500,00 € -     419,86 € 

35.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων -   € 3.500,00 € -  3.500,00 € 

45.8122 Ζργα -   € 10.000,00 € - 10.000,00 € 

70.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 3.272,50 € -   3.272,50 € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.405,80 € 3.117,42 € 288,38 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 982,81 € 796,81 € 186,00 € 

70.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 153.412,49 € 153.412,49 € -   € 

φνολο 709.804,78 € 727.710,28 € - 17.905,50 € 

 

Δ) ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΔ (ΠΟΛΤΔΣΔΗ) ΤΜΒΑΔΗ 

Μεηά από έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

δαπαλώλ 2021 δελ έρνπλ εγγξαθεί κεξηθώο ή πιήξσο πηζηώζεηο γηα ην αλεθηέιεζην 

ππόινηπν πνιπεηώλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάθζεθαλ έσο ηηο 31/12/2021, ζύκθσλα κε ηνλ 

θάησζη πίλαθα :  

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΑΔΑΜ ΤΜΒΑΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΤΜΒΑΗ 

2022 

ΠΟΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜ

ΟΤ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

25.6277 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 

ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ 
21SYMV009417064 18/10/2022 10.602,00 € 1.000,00 € -   9.602,00 € 

25.6275 ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΟΧ/ΣΘΣ 21SYMV009162300 1/9/2022 6.000,00 € 11.000,00 € 5.000,00 € 

10.6142.001 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 21SYMV009442021 20/10/2022 34.338,46 € 24.800,00 € -   9.538,46 € 

25.6262.002 ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΟΧ/ΣΘΣ 21SYMV009162300 1/9/2022 7.800,00 € -   € -    7.800,00 € 

25.6262.007 
ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΡΟΚ/ΣΘ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΟΥ ΔΤΜ 
21SYMV009683212 7/3/2022 1.934,40 € 15.800,00 € 13.865,60 € 

10.6266 
ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
21SYMV009026418 1/8/2022 9.000,00 € 18.040,00 € 9.040,00 € 

70.6414 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΡΕΙΣΥΛΛΟΓΘΣ, ΥΜΟΥΛΚΘΣΘΣ 

& ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
ΡΟΣ ΡΑΑΔΙΣΘ ΣΤΘ ΔΔΔΥ 

21SYMV009728483 30/4/2022 16.000,00 € 16.000,00 € -   € 

25.7413.005 

ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 
ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΘΣ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ΚΑΑΤΗΑ  
ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΔΕΥΣΘΣ 

21SYMV009750765 14/5/2022 23.956,80 € 26.526,00 € 2.569,20 € 

30.6262.002 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΤΜ 
21SYMV009772140 16/4/2022 34.224,00 € 37.200,00 € 2.976,00 € 

10.6266 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΘ/Υ & 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
21SYMV009797703 20/4/2022 4.960,00 € 4.960,00 € -   € 

20.6634 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 21SYMV008674989 26/5/2022 1.945,10 € -   € -   1.945,10 € 

20.7135 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 21SYMV009834740 23/3/2022 19.979,38 € 35.000,00 € 15.020,62 € 
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ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

70.6162 
ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΣΥΜΤΑΞΘ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΘΣΘΣ 
ΤΟΥ ΔΘΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ 

21SYMV009869509 28/6/2022 3.720,00 € 8.000,00 € 4.280,00 € 

10.6261.001 
ΑΝΤ/ΣΘ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. 
ΚΑΤ/ΤΟΣ ΔΥΟΡΘΣ & ΙΑΤΕΙΟΥ 

ΑΓ. ΕΛΕΝΘΣ 
21SYMV009871443 28/2/2022 6.899,36 € -   € - 6.899,36 € 

00.6117.004 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΟΙΚ. 

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ 2017 ΑΡΠ ΟΚΩΤΟΥΣ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

21SYMV009210295 15/3/2022 8.990,00 € 37.200,00 € 28.210,00 € 

00.6451 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΒΑΣΘ 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΝΕΤ 

21SYMV009390527 14/10/2022 2.800,00 € 6.000,00 € 3.200,00 € 

00.6117.004 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΟΙΚ. 

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ 2018,2019,2020 ΑΡΠ 
ΟΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

21SYMV009719799 
 

26.970,00 € 37.200,00 € 10.230,00 € 

20.6277 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ & 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

21SYMV009464693 21/10/2022 20.803,43 € -   € - 20.803,43 € 

25.6633.001 
ΧΘΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΡΟΝΙΤΟΡΟΙΘΤΘ 
21SYMV009390522 14/10/2022 11.434,40 € 25.000,00 € 13.565,60 € 

00.6224 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΩΝ 21SYMV009390503 13/10/2022 2.777,88 € 8.500,00 € 5.722,12 € 

69.7321.006 
ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΡΥ/ΣΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΚΑΑΤΗΑ, 
ΚΑΛΛΟΝΘΣ,ΤΟΙΗΘΝΑΣ 

21SYMV009680858 30/11/2022 22.320,00 € 66.340,00 € 44.020,00 € 

00.6117.005 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΘΣ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
& ΕΓΩΝ 

21SYMV009634190 25/11/2022 2.976,00 € -   € -  2.976,00 € 

00.6221 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ 
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΥΒΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟΥ, 
ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 

21SYMV008942463 18/7/2022 6.464,99 € 15.000,00 € 8.535,01 € 

00.6224 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ 
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΥΒΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟΥ, 
ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 

21SYMV008942463 18/7/2022 5.000,00 € 8.500,00 € 3.500,00 € 

00.6142.001 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΙΣΡΑΞΕΩΝ 

ΤΑΧΥΡΛΘΩΜΘΣ 
21SYMV008942560 18/7/2022 1.442,64 € 4.000,00 € 2.557,36 € 

00.6117.002 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ, 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΕΓΓΑΦΩΝ 

21SYMV008192662 1/3/2022 1.130,47 € 5.000,00 € 3.869,53 € 

 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ εηζεγνύκαζηε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ηελ 1
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 σο αθνινύζσο : 

 

Α. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ εζόδσλ : 

Α.1. Ωο Πξνο ην ζθέινο ησλ επηρνξεγήζεσλ:  
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Μεηά από έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

εζόδσλ θαη δαπαλώλ 2022 δελ έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο γηα επηρνξεγήζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε πξάμε έληαμεο απεζηάιε κεηά ηελ ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 ζύκθσλα κε ηα θάησζη:  

 

 Πνζό ύςνπο 1.034.860,33 € αθνξά ην ππ’ αξηζκόλ 9089/2021 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ εζσηεξηθώλ κε ζέκα «Έληαμε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - 

Μεζάλσλ κε ηίηιν «πληήξεζε ζρνιηθώλ ππνδνκώλ θαη αλνηρηώλ ρώξσλ 

Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ» ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ». 

(ΑΓΑ 6Ρ2Ο46ΜΣΛ6-ΤΡ1). Σν αλσηέξσ πνζό έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κσδηθό 

1316.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε Από ην Πξόγξακκα Αληώλεο Σξίηζεο» θαη 

αθνξά 4 ππνέξγα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο Κσδηθνύο Γαπαλώλ 

60.7321.001, 60.7326.001, 60.7135.001&60.6117.001 

 Πνζό ύςνπο 100.000,00 € αθνξά ην ππ’ αξηζκόλ 3342/2021 έγγξαθν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Μεζάλσλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5074732 θαη έληαμε ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αηηηθή 2014-2020»». (ΑΓΑ 652Τ7Λ7-Β6Δ). Σν 

αλσηέξσ πνζό έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κσδηθό 1321.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε 

από Πεξηθέξεηα Αηηηθήο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

Μεζάλσλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5074732 θαη έληαμε ζηνΔπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Αηηηθή 2014-2020» (ΑΓΑ: 652Τ7Λ7-Β6Δ)» θαη αθνξά ην έξγν πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηνλ 60.7321.002 Κσδηθό Γαπαλώλ. 

 Πνζό ύςνπο 48.306,25 € αθνξά ην ζπλερηδόκελν έξγν «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ 

ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ)», γηα ην νπνίν 

δελ είρε γίλεη αληίζηνηρε θαηαρώξεζε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη 

δαπαλώλ θαη ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά ην ελαπνκείλαλ 

πνζό γηα ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο ύκβαζεο.  

 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΣΑ 

1699 
Ζςοδα που δεν εμπίπτουν ςε κανζναν από τουσ λοιποφσ κωδικοφσ 

τθσ ομάδασ 1 "ζκτακτα ζςοδα" 
110.000,00 € - 44.581,12 € 65.418,88 € 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.857,40 € -           96,84 € 2.760,56 € 

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ 1.492.593,57 € -113.857,45 € 1.378.736,12 € 

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 23.401,27 € -        831,09 € 22.570,18 € 

3218.001 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΤΟΙΗΘΝΑΣ 
58.435,20 € -  642,50 € 57.792,70 € 

3218.002 
Τακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
4.650,43 € -   15,32 € 4.635,11 € 

3219 Λοιπά ζςοδα 283.511,15 € -    11.342,23 € 272.168,92 € 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν 

κάλυψθ υποχρεϊςεων παρελκόντων ετϊν 
407.341,26 € 131.071,03 € 538.412,29 € 

5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για 

πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ για επενδυτικζσ δαπάνεσ 
225.789,87 € -   € 225.789,87 € 

5119 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν 

κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
552.832,97 € - 174.246,43 € 378.586,54 € 

5123 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν 

κάλυψθ ειδικευμζνων δαπανϊν. 
314.063,78 € 339.778,04 € 653.841,82 € 

5129 
Χρθματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν 

κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
217.109,96 € 17.176,16 € 234.286,12 € 

1316.001 Επιχοριγθςθ Από το Ρρόγραμμα Αντϊνθσ Τρίτςθσ -   € 1.034.860,33 € 1.034.860,33 € 

1326.012 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΤΟΙΗΘΝΙΑΣ-

ΜΕΘΑΝΩΝ (ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΕ ΡΕ/ΕΙΑ ΤΤΙΚΘΣ) 
-   € 48.306,25 € 48.306,25 € 
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1321.001 

Επιχοριγθςθ από Ρεριφζρεια Αττικισ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ 
Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ Μεκάνων» με Κωδικό ΟΡΣ 5074732 και 

ζνταξθ ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Αττικι 2014-2020» (ΑΔΑ: 652Υ7Λ7-

Β6Ε) 

-   € 100.000,00 € 100.000,00 € 

1326.014 Μειέηε επέθηαζεο –αλαζεώξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρ. Πόιεο  

Γαιαηά ΓΣΜ (ΠΡ. ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ) 
239.003,88 € 13.979,48 € 252.983,36 € 

φνολο 3.931.590,74 € 1.339.558,31 € 5.271.149,05 € 

 

Β. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ εμόδσλ : 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

00.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 49.569,52 € 7.419,45 € 56.988,97 € 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ -   € 100,00 € 100,00 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 51.075,95 € -   32.259,95 € 18.816,00 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 7.950,32 € 10.314,42 € 18.264,74 € 

00.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 22.377,42 € 5.733,16 € 28.110,58 € 

00.6117.005 Ραροχι υπθρεςιϊν προσ το Διμο Τροιηθνίασ -   € 2.976,00 € 2.976,00 € 
00.6461 Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 
00.6111 Έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ  50.000,00 € -7.000,00 € 43.000,00 € 

00.6738 
Χρθματοδοτιςεισ κοινωφελϊν δθμοτικϊν επιχειριςεων 

(άρκρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ) 
100.000,00 € 70.000,00 € 170.000,00 € 

10.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 12.400,00 € -    12.400,00 € -   € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 27.298,74 € -      8.914,34 € 18.384,40 € 

10.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 661,80 € -         661,80 € -   € 

10.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 8.496,31 € -      8.496,31 € -   € 

10.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.000,00 € 1.166,40 € 4.166,40 € 

10.6142.001 
Συμβουλευτικι υποςτιριξθ των οικονομικϊν λειτουργιϊν 

του Διμου 
24.800,00 € 12.400,00 € 37.200,00 € 

10.6261.001 
Συντιρθςθ - επιςκευι κτιρίων και ακινιτων ςε όλεσ τισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
-   € 7.000,00 € 7.000,00 € 

15.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων 3.455,00 € 44.152,40 € 47.607,40 € 
30.7412.001 Μειέηε επέθηαζεο –αλαζεώξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρ. Πόιεο  

Γαιαηά ΓΣΜ (ΠΡ. ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ) 
246.837,75 € 15.859,60 € 262.697,35 € 

30.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 29.512,00 € -  29.512,00 € -   € 

30.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.242,80 € -    5.166,80 € 24.076,00 € 

30.8115 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 2.038,00 € -    2.038,00 € -   € 

30.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 26.033,70 € -   21.239,81 € 4.793,89 € 

30.8123 ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΑ ΕΓΑ -   € 171.405,20 € 171.405,20 € 

35.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων, παροχζσ τρίτων 8.200,00 € -       8.200,00 € -   € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 1.500,00 € -          419,86 € 1.080,14 € 

35.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 3.500,00 € -     3.500,00 € -   € 

45.8122 Ζργα 10.000,00 € -  10.000,00 € -   € 

70.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 3.272,50 € -   3.272,50 € -   € 

70.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 3.117,42 € 288,38 € 3.405,80 € 

70.8115 Διάφορα ζξοδα 796,81 € 186,00 € 982,81 € 

υνολο μη ανταποδοτικϊν υπηρεςιϊν 725.636,04 € 200.919,64 € 926.555,68 € 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

20.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 2.653,77 € -          522,67 € 2.131,10 € 

20.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων -   € 49.600,00 € 49.600,00 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Ραροχζσ τρίτων -   € 3.108,20 € 3.108,20 € 

20.8115 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ -   € 2.928,00 € 2.928,00 € 

20.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) -   € 179,15 € 179,15 € 

20.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 80.000,00 € -     33.084,55 € 46.915,45 € 

20.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ -   € 24.739,26 € 24.739,26 € 

20.7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 35.000,00 € 2.200,00 € 37.200,00 € 

20.7413.001 
Μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ δικτφου φωτιςμοφ οδϊν 

και κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν Δ.Ε. Τροιηινοσ 
13.800,00 € -     13.800,00 € -   € 

20.6117.001 Υπθρεςίεσ ςφμβουλου για τθ ςφνταξθ και προετοιμαςία -   € 13.800,00 € 13.800,00 € 
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φάκελου για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ δικτφου φωτιςμοφ 
οδϊν και κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν Δ.Ε. Τροιηινοσ 

20.6277 
Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, 

κακαριότθτα 
-   € 20.011,75 € 20.011,75 € 

20.6634 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότασ και ευπρεπιςμοφ -   € 2.000,00 € 2.000,00 € 

20.6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν 

και κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 
40.000,00 € -    38.000,00 € 2.000,00 € 

20.6263 Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 20.000,00 € -      8.516,72 € 11.483,28 € 

φνολο υπηρεςίασ 20 191.453,77 € 24.642,42 € 216.096,19 € 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

25.8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 1.528.038,68 € -       6.295,48 € 1.521.743,20 € 

25.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 29.700,00 € -          140,98 € 29.559,02 € 

25.8115 Ρλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΡΟΕ) 2.670,48 € -     2.670,48 € -   € 

25.8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 16.470,76 € 7.042,12 € 23.512,88 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 5.000,00 € -           325,20 € 4.674,80 € 

25.8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ) 168.547,78 € -  156.545,61 € 12.002,17 € 

25.7412.007 
Σφνταξθ μελετϊν για τθν ζνταξθ ζργων του Διμου ςτο 

Ρρόγραμμα LEADER (ζργα φδρευςθσ,αποχ/ςθσ,αντ/κα ζργα 
κλπ) 

10.000,00 € 14.800,00 € 24.800,00 € 

25.7312.003 
Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 

και Διμου Ρόρου 
-   € 48.306,25 € 48.306,25 € 

25.6262.002 
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 

(πλθν κτιρίων ζργων)-Υπ.Αποχζτευςθσ 
-   € 8.569,20 € 8.569,20 € 

25.6277 
Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, 

κακαριότθτα 
1.000,00 € 10.600,00 € 11.600,00 € 

25.6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν 

και κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 
270.000,00 € 1.504,86 € 271.504,86 € 

25.7413.005 Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθνύ αγσγνύ ζύλδεζεο από 

Ληκλνδεμακελή Καξαηδά ζε λέα δεμακελή  
26.526,00 € -2.569,20 € 23.956,80 € 

φνολο υπηρεςίασ 25 2.057.953,70 € - 77.724,52 € 1.980.229,18 € 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΝΣΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΣΑ 

60.7321.001 
Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςχολικϊν 

υποδομϊν του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων (Ρρόγραμμα 
Αντϊνθσ Τρίτςθσ) (ΚΑΕ 1315) 

-   € 840.500,00 € 840.500,00 € 

60.7326.001 
Αναβάκμιςθ - Διαμόρφωςθ αφλειων χϊρων ςχολικϊν 

υποδομϊν Γαλατά του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 
-   € 133.997,13 € 133.997,13 € 

60.7135.001 
Αναβάκμιςθ με τθν προμικεια αςτικοφ εξοπλιςμοφ Ραιδικϊν 
Χαρϊν Γαλατά και Μεκάνων του Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 

-   € 55.527,20 € 55.527,20 € 

60.6117.001 
Υπθρεςίεσ ςφμβουλου για τθ ςφνταξθ και προετοιμαςία 

φάκελου υποβολισ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ του Διμου 
Τροιηθνίασ-Μεκάνων 

-   € 4.836,00 € 4.836,00 € 

60.7321.002 Ενεργειακή Αναβάθμιςη Δημοτικοφ Καταςτήματοσ Μεθάνων -   € 150.000,00 € 150.000,00 € 

φνολο υπηρεςίασ 60 -   € 1.184.860,33 € 1.184.860,33 € 

90-9111 Αποκεματικό 2.757,20 € 6.860,44 € 9.617,64 € 

Σελικό ςφνολο 
 

1.339.558,31 € 
 

 

Με όιεο ηηο  παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ, απηό παξακέλεη 

ακεηάβιεην ζην πνζό ησλ 9.617,64 €. 

εκείσζε: 

Ωο πξνο ηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο  

 Πνζό ύςνπο 24.736,26 € ζηνλ θσδηθό 20.8123 αθνξά επηρνξεγνύκελν έξγν 

από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πνζό ην νπνίν αλακέλεη λα ιάβεη ν Γήκνο σο 

επηρνξήγεζε.  

 Πνζό ύςνπο 48.306,25 € ζηνλ θσδηθό 25.7312.003 αθνξά ην ζπλερηδόκελν 

έξγν «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-

ΜΔΘΑΝΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ)», 
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γηα ην νπνίν δελ είρε γίλεη αληίζηνηρε θαηαρώξεζε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό 

εζόδσλ θαη δαπαλώλ θαη ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά ην 

ελαπνκείλαλ πνζό γηα ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο ύκβαζεο. Σν 

αληίζηνηρν πνζό έρεη θαηαρσξεζεί θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ ζηνλ 

Κσδηθό 1326.012  

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππάξρεη πιήξεο Ηζνζθέιηζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ 

σο πξνο ηα έζνδα θαη σο πξνο ηα έμνδα.  

 
Οη θ.θ. Παληειήο, νύρια, Αλδξένπ, Κεξακίδαο, Γαινπληδή θαη Καξλέδεο ςήθηζαλ «παξώλ» 

Ο θ. Αζαλαζίνπ ςήθηζε θαηά, κε ην ζθεπηηθό όηη δελ ςήθηζε ηνλ πξνϋπ/ζκό. 

 
                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 20/2022 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


