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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 9ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (44/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 9/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : «ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ οικ. έηοςρ 2022 (3η) 
 
 
ήκεξα ηελ 8ε Απξηιίνπ 2022 εκέξα Παξαζθεπή  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.1596/4-4-22 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 
 
Παπόνηερ      

 
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.) Λαδάξνπ 
Κσλ/λνο,12.) Θενδσξνπνύινπ νθία,13.) νύρια ηπιηαλή,14.) Αλδξένπ Υξπζνύια 
(πξνζήιζε κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο) 
 
 
 
 
Απόνηερ 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Η. ,3.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,4.)Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο,5.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,6.) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια, 7.)Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
1.)Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 
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Απόνηερ: 
 
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 
 
Απιθμόρ θέμαηορ 1Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   44/22 
 
  ΘΔΜΑ : «ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ οικ. έηοςρ 2022 (3η) 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην όγδνν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
νύρια ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 88/22 ζρεηηθή απόθαζε ηεο Ο.Δ.: 
 
«Ηζηνξηθό : 
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 Ινύιην 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, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 
Α.Ο.Δ.13/2022 (ΑΓΑ: Ω3Ξ0ΩΖΛ-Π0Λ) ε 1ε ππνρξεσηηθή Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
2022,όπσο απηή 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 θαηά ηελ ζύληαμή ηεο εμεηάζηεθαλθαη 
ηξνπνπνηήζεθαλ(όπνπ απηό θξίζεθε επηβεβιεκέλν), νη πηζηώζεηο ησλ θσδηθώλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ 
ΟΜΑΓΑ Ι, ηελ ΟΜΑΓΑ ΙΙ, ην ρξεκαηηθό ππόινηπν θαη ηηο ππνρξεώζεηο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ. 
 
ηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2022, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ 
νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πξνέθπςε ε αλάγθε απμνκείσζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ θαη ε 
δεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ.Γηα ηνλ ζθνπό απηόθξίζεθε επηβεβιεκέλε ε ππνβνιή εηζήγεζεο πξνο ηελ 
Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο 3

εο
 αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ θαη δαπαλώλ γηα ηνπο θάησζη 

ιόγνπο : 
Α.ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 
ΣΖΝ ΔΤΡΤΘΜΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  
Α.1. Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, 
δηαπηζηώζεθε ε αλάγθε αλαθαηαλνκήο ησλ πηζηώζεσλ θάπνησλ θσδηθώλ δαπαλώλ, κέζσ ηεο εθ λένπ 
αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ,πξνθεηκέλνπ απηόο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαξθώο 
κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ. 
Αλαιπηηθά: 
 
Β.1.Ωο πξνο ηηο κε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο (Τπεξεζία 00, 10, 15, 30 & 70) 
 
 

Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα Μεηαβνιή 
Γηακνξθσζέλ
ηα 

10.6042 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο 
ακνηβέο 

-   € 500,00 € 500,00 € 

10.6261.007 
Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη επηζθεπή θνπθσκάησλ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ 

37.200,00 € -   4.000,00 € 33.200,00 € 

10.7135.002 Λνηπόο εμνπιηζκόο 7.000,00 € -   3.000,00 € 4.000,00 € 

15.6042 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο 
ακνηβέο 

-   € 500,00 € 500,00 € 
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30.7333.003 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ 
ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΓ. 
ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ   ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΗ 
ΜΔΘΑΝΩΝ 

41.000,00 € - 40.000,00 € 1.000,00 € 

30.7336.001 Αλάπιαζε Ληκλνδεμακελήο Καξαηδά 24.800,00 € - 24.800,00 € -   € 

30.6662 
Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

10.000,00 € -   1.000,00 € 9.000,00 € 

30.7323.010 Οδνπνηία Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ -   € 74.400,00 € 74.400,00 € 

35.6692 Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ 5.000,00 € -   1.000,00 € 4.000,00 € 

60.7321.002 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΣ/ΣΟ 
ΜΔΘΑΝΩΝ (ΔΠΥ ΠΡ. ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020) 

150.000,00 € 7.000,00 € 157.000,00 € 

9111 Απνζεκαηηθό 9.617,64 € -   8.600,00 € 1.017,64 € 

ύλνιν 
 

-   € 
 

 
 
Α.2.Ωο πξνο ηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο (Τπεξεζία 20 & 25) 
 
Ωο πξνο ηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ (Τπεξεζία 20) 
 

Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή 
Πξνϋπνινγηζ
ζέληα 

Μεηαβνιή 
Γηακνξθσζέλ
ηα 

20.6042.001 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 

-   € 3.000,00 € 3.000,00 € 

20.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 26.200,00 € -   3.000,00 € 23.200,00 € 

ύλνιν 
 

-   € 
 

 
 
Ωο πξνο ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο (Τπεξεζία 25) 
 
 

Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή 
Πξνϋπνινγηζζέλη
α 

Μεηαβνιή 
Γηακνξθσ
ζέληα 

25.6673 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 1.000,00 € -   800,00 € 200,00 € 

25.6042.001 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 

-   € 800,00 € 800,00 € 

ύλνιν 
 

-   € 
 

 
Με όιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ, απηό παξακέλεη κεηαβάιιεηαη θαη 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.017,64 €. 
 
Θεζκηθό Πιαίζην : 
Η 3ε Αλακόξθσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Β.Γ. 17-5-/15-6/1959(Λνγηζηηθό 
Γήκσλ), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 παξ. 2, 236 παξ. 1 θαη 234παξ. 3 ηνπ 
Ν.3463/06 σο αθνινύζσο γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 234 Ν.3463/06 αιιά θαη ε αλάγθε 
αλακόξθσζεο θσδηθώλ (Κ.Α.) γηα ηελ εθπιήξσζε πξνζεζκηώλ πνπ απνξξένπλ από ζπκβάζεηο θαη 
θαλνληζηηθέο πξάμεηο.  
 
ύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6/1959 νξίδεηαη όηη: «Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ 
πξνϋπνινγηζκώ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηώζεσο σο 
εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή θαηαζηάληνοαλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο πηζηώζεσο 
αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγίαλ πηζηώζεσλ 
δη’ εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαοαλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ». 
 
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15.06.1959, νξίδεηαη όηη, ε κεηαθνξά ησλ πηζηώζεσλ, 
γίλεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ηελ 108/2019 Δγθύθιην 
ηνπ ΤΠ.Δ., παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 
 

Απνθαζίδεη  Οκόθσλα 
 

1. Σελ 3
ε 

Αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε 

παξαπάλσ εηζήγεζε, 

2. Σελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζην Γ.. ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ πξνο έγθξηζε, 

3. Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Ο.Γ.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ, 

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, θαζώο θαη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα πξνο εθηέιεζε». 
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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 ππ αξηζ. 88/22 απόθαζε ηεο Ο.Δ., πνπ αθνξά «ύληαμε πίλαθα 
αλακόξθσζεο νηθ. έηνπο 2022 (3ε)» θαη έρεη σο εμήο: 
 
Α.ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 
ΣΖΝ ΔΤΡΤΘΜΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  
Α.1. Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, 
δηαπηζηώζεθε ε αλάγθε αλαθαηαλνκήο ησλ πηζηώζεσλ θάπνησλ θσδηθώλ δαπαλώλ, κέζσ ηεο εθ λένπ 
αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ,πξνθεηκέλνπ απηόο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαξθώο 
κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ. 
Αλαιπηηθά: 
 
Β.1.Ωο πξνο ηηο κε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο (Τπεξεζία 00, 10, 15, 30 & 70) 
 
 

Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα Μεηαβνιή 
Γηακνξθσζέλ
ηα 

10.6042 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο 
ακνηβέο 

-   € 500,00 € 500,00 € 

10.6261.007 
Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη επηζθεπή θνπθσκάησλ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ 

37.200,00 € -   4.000,00 € 33.200,00 € 

10.7135.002 Λνηπόο εμνπιηζκόο 7.000,00 € -   3.000,00 € 4.000,00 € 

15.6042 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο 
ακνηβέο 

-   € 500,00 € 500,00 € 

30.7333.003 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ 
ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΓ. 
ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ   ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΗ 
ΜΔΘΑΝΩΝ 

41.000,00 € - 40.000,00 € 1.000,00 € 

30.7336.001 Αλάπιαζε Ληκλνδεμακελήο Καξαηδά 24.800,00 € - 24.800,00 € -   € 

30.6662 
Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

10.000,00 € -   1.000,00 € 9.000,00 € 

30.7323.010 Οδνπνηία Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ -   € 74.400,00 € 74.400,00 € 

35.6692 Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ 5.000,00 € -   1.000,00 € 4.000,00 € 

60.7321.002 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΣ/ΣΟ 
ΜΔΘΑΝΩΝ (ΔΠΥ ΠΡ. ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020) 

150.000,00 € 7.000,00 € 157.000,00 € 

9111 Απνζεκαηηθό 9.617,64 € -   8.600,00 € 1.017,64 € 

ύλνιν 
 

-   € 
 

 
 
Α.2.Ωο πξνο ηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο (Τπεξεζία 20 & 25) 
 
Ωο πξνο ηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ (Τπεξεζία 20) 
 

Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή 
Πξνϋπνινγηζ
ζέληα 

Μεηαβνιή 
Γηακνξθσζέλ
ηα 

20.6042.001 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 

-   € 3.000,00 € 3.000,00 € 

20.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 26.200,00 € -   3.000,00 € 23.200,00 € 

ύλνιν 
 

-   € 
 

 
 
Ωο πξνο ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο (Τπεξεζία 25) 
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Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή 
Πξνϋπνινγηζζέλη
α 

Μεηαβνιή 
Γηακνξθσ
ζέληα 

25.6673 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 1.000,00 € -   800,00 € 200,00 € 

25.6042.001 
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 

-   € 800,00 € 800,00 € 

ύλνιν 
 

-   € 
 

 
Με όιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ, απηό παξακέλεη κεηαβάιιεηαη θαη 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.017,64 €. 
 

Οη θ.θ. Παληειήο Βαζίιεηνο, Καξλέδεο ππξίδσλ,  Λαδάξνπ Κσλ/λνο, νύρια ηπιηαλή 

ςήθηζαλ «παξώλ». 

Ο θ. Αζαλαζίνπ ςήθηζε θαηά. 

 

 

 

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 44/2022 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


