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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 14ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (73/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 11/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : «ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ οικ. έηοςρ 2022 (5η) 
 
ήκεξα ηελ 10ε Ηνπλίνπ  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.2701/6-6-22 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 13, 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.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)νύρια ηπιηαλή,10.) Αλδξένπ Υξπζνύια,11.) Γαινπληδή– ακπάλε 
Υξπζνύια, 12.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο,13.) Παληειήο Βαζίιεηνο 
 
 
 
 
 
Απόνηερ 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Η. ,3.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,4.)Καξαγηάλλεο 
Κ.,5.)Καξαγηάλλεο Γ.,6.)  Καξλέδεο ππξίδσλ, 7.)Θενδσξνπνύινπ νθία,8.)Αζαλαζίνπ . 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
Οπδείο 
 
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 
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Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 8.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,9.)Νηάλνο 
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,10.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Απιθμόρ θέμαηορ 1Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   73/22 
 
 
  ΘΔΜΑ : «ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ οικ. έηοςρ 2022 (5η) 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
νύρια ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 143/22 ζρεηηθή απόθαζε ηεο Ο.Δ.: 

        Ηζηοπικό : 

 

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, 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 Η, ηελ ΟΜΑΓΑ ΗΗ, 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 5

εο
 αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ θαη 

δαπαλώλ γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο : 
 
 
Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΛΟΓΩ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΩΝ 
 
Α. 1.Δγγραθή επιτορήγηζης για ηην Παροτή Κοινωνικών σπηρεζιών από ηις Γομές ΚΓΑΠ 
 
ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκόλ πξση. 32473/08-04-2022έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα 
«Αλαγγειία Πίζησζεο» θαηαηέζεθε ζηνλ ηξαπεδηθό Λνγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ πνζό ζπλνιηθνύ ύςνπο 
79.437,00 € πνπ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ γηα ηελΠαξνρή Κνηλσληθώλ ππεξεζηώλ Από ηηο 
Γνκέο ΚΓΑΠ. Γηα ην αλσηέξσ πνζό δελ έρεη γίλεη πξόβιεςε θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, σο εθ ηνύηνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εγγξάςνπκε ην αλσηέξσ πνζό ζηνλ 
Κσδηθό εζόδσλ 4319.001 κε αληίζηνηρε πίζησζε ηνπ θσδηθνύ δαπαλώλ 00.6738 ζύκθσλα κε ηνλ 
Κάησζη πίλαθα:  
 

Κ.Α.Δ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ 
2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

4319.001 
Απόδνζε Δπηρνξήγεζεο γηα ηελ Παξνρή 
Κνηλσληθώλ ππεξεζηώλ από ηηο Γνκέο ΚΓΑΠ 

-   € 79.437,00 € 79.437,00 € 

ύνολο 
 

79.437,00 € 
 

     

Κ.Α.Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ 
2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

00.6738 
Υξεκαηνδόηεζε θνηλσθειώλ δεκνηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

170.000,00€ 79.437,00 € 249.437,00 € 
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ύνολο 
 

79.437,00 € 
 

 
 
Α.2.Δγγραθή ποζού από ανακύκλωζη ζσζκεσών 
 
Δγγξάθεηαη ην πνζό ησλ 318,88 € σο έζνδν από ηελ αλαθύθισζε δηαθόξσλ ζπζθεπώλ ηνπ Γήκνπ. 
Γηα ην αλσηέξσ πνζό δελ έρεη γίλεη πξόβιεςε θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2022, σο εθ ηνύηνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εγγξάςνπκε ην αλσηέξσ πνζό ζηνλ Κσδηθό 
εζόδσλ 0714  ζύκθσλα κε ηνλ Κάησζη πίλαθα:  
 
 
 

Κ.Α.Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ 
2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

0714 Έζνδα από αλαθύθισζε ζπζθεπώλ ηνπ Γήκνπ 0,00 € 318,88 € 318,88 € 

ύνολο 
 

318,88 € 318,88 € 

 
 
Α.3. ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ«ΒΙΩΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΩ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΠΟΓΗΛΑΣΩΝ» 
ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκόλ 5074/16-05-2022 (ΑΓΑ: Ω2ΟΠ46ΜΣΛΡ-ΣΛΛ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο «Βηώζηκε κηθξνθηλεηηθόηεηα κέζσ ζπζηήκαηνο 
θνηλόρξεζησλ πνδειάησλ ζε Γήκνπο ηεο Φώξαο (εθηόο Γήκσλ Μεηξνπνιηηηθώλ Κέληξσλ)» κε Κσδηθό 
ΟΠΣ 5163963 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Υπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε 2014-2020», Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ αλακέλεηαη λα Υξεκαηνδνηεζεί θαηά ην πνζό 
ησλ 255.812,76 € ην νπνίν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή αλακέλεηαη λα 
εμεηδηθεπηεί ζε δύν ππό-έξγα 
 
Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022 σο αθνινύζσο : 

Κ.Α.Δ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔ
ΝΣΑ 2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔ
ΝΣΑ 

1322.030 
Δπηρνξήγεζε ελίζρπζεο κηθξνθηλεηηθόηεηαο κέζσ 
ζπζηήκαηνο θνηλόρξεζησλ πνδειάησλ 

-   € 255.812,76 € 255.812,76 € 

ύνολο 
 

255.812,76 € 
 

     
Κ.Α.Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔ
ΝΣΑ 2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔ
ΝΣΑ 

60.7326.001 
ΔΝΗΥΤΖ ΜΗΚΡΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ ΜΔΘΑΝΩΝ 

-   € 247.812,76 € 247.812,76 € 

60.6117.002 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 
ΜΗΚΡΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΖΝΗΑ 
ΜΔΘΑΝΩΝ 

-   € 8.000,00 € 8.000,00 € 

ύνολο 
 

255.812,76 € 
 

 
 
Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 
ΣΖΝ ΔΤΡΤΘΜΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  
Β.2. 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. 
Αναλςηικά: 
 
Β.1.Ωρ ππορ ηιρ μη ανηαποδοηικέρ ςπηπεζίερ (Τπηπεζία 00, 10, 15, 30 & 70) 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθένηα Μεηαβολή 
Γιαμοπθυθέ
νηα 

00.6055 Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 10.000,00 € -    5.000,00 € 5.000,00 € 

00.6031.001 Σαθηηθέο απνδνρέο εηδηθνύ ζπλεξγάηε 55.000,00 € -8.000,00 € 47.000,00€ 

00.6111 Ακνηβέο & έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ  50.000,00 €   -10.000,00 € 40.000,00 € 

00.6142.003 
Ακνηβή ζπκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζε 
ειεθηξνληθνύο δηαγσληζκνύο 

5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

00.6142.004 
Ακνηβή ζπκβνύινπ θαη ειεγθηηθνύ θνξέα γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
ηνπ Γήκνπ βάζεη αλαγλσξηζκέλσλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο 

10.000,00 € -    3.800,00 € 6.200,00 € 
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00.6142.005 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ζύληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηελ ππνζηήξημε ζηελ 
κεζνδνινγία εζσηεξηθώλ ειέγρσλ, ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
θηλδύλσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ ειέγρνπ θαη 
ηελ δηελέξγεηα θαη ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ 

0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

00.6431 Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 25.000,00 € -  13.000,00 € 12.000,00 € 

00.6492 Γηθαζηηθά έμνδα & έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ  20.000,00 €     -5.000,00 € 15.000,00 € 

00.6433 
Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα & έμνδα θηινμελίαο 
θπζηθώλ πξνζώπσλ & αληηπξνζσπεηώλ 

25.000,00 € -10.000,00 € 15.000,00€ 

00.6521.001 Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ (ΣΠΓ) 106.320,52 € -39.000,00 € 67.320,52 € 

00.6526.001 Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ (ΣΠΓ)  246.957,35 € -90.000,00 € 156.957,35 € 

10.6261.009 
Λνηπέο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ 
θαηαζηεκάησλ 

30.000,00 € -    10.000,00 € 20.000,00 € 

15.6471 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  40.000,00€ -5.000,00 € 35.000,00 € 

15.7135.001 Πξνκήζεηα αζιεηηθώλ νξγάλσλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ 15.000,00 €    20.000,00 € 35.000,00 € 

15.7135.002 Λνηπόο εμνπιηζκόο 5.000,00 €     25.000,00 € 30.000,00 € 

20.6041.001 
Σαθηηθέο απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ππεξεζίαο θαζ/ηαο 
&ει/ζκνπ 

150.000,00 € 5.000,00 € 155.000,00 € 

20.6211 Αληίηηκν ει. Ρεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ  40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00€ 

20.6411 Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεηώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ  5.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 

20.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 8.983,28 € 5.216,72 € 14.200,00 € 

20.6265 
πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 
ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

-   € 36.500,00 € 36.500,00 € 

20.6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

20.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 8.000,00 € 15.000,00 € 23.000,00 € 

20.6721 Δηζθνξέο ππέξ ζπλδέζκσλ (Δ..Γ.Κ.Ν.Α) 103.000,00 € 30.000,00 € 133.000,00 € 

20.6699.002 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιώζηκσλ εηδώλ Τπ. Ζι/ζκνπ 4.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00€ 

20.7325.027 
 

Δπέθηαζε δηθηύνπ Ζ/ζκνπ όινπ ηνπ Γήκνπ  0,00€ 40.000,00 € 40.000,00 € 

30.6262.001 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ 37.200,00 € -15.000,00 € 22.200,00 € 

30.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 25.000,00 € -    10.000,00 € 15.000,00 € 

30.6699.001 Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ηε ΓΔ Σξνηδήλαο 0,00 €   9.000,00 € 9.000,00 € 

30.6699.002 Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ηε ΓΔ Μεζάλσλ 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

30.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 15.000,00 € -    5.000,00 € 10.000,00 € 

30.6694 Πξνκήζεηα κπεηό- νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 18.088,00 € -    16.000,00 €  2.088,00 € 

30.6695 Πξνκήζεηα 3Α,αζθάιηνπ, πιαθώλ πεδνδξνκίνπ 30.000,00 € -    10.000,00 € 20.000,00 € 

35.6265 πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

35.7135.001 Λνηπόο εμνπιηζκόο 10.000,00 € -    3.000,00 € 7.000,00 € 

64.7135.001 Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ζηάζεηο ιεσθνξείσλ 31.500,00 € 5.700,00 € 37.200,00 € 

70.6266 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ  0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

70.6279.001 Καζαξηζκόο δεκνηηθώλ & αγξνηηθώλ νδώλ γηα ππξαζθάιεηα                    0,00 € 30.000,00 € 30.000,00€ 

70.7131.003 Πξνκήζεηα κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ππξαζθάιεηα 50.000,00 € -30.000,00 € 20.000,00€ 

ύνολο 
 

-   € 
 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Ωο πξνο ηελ Υπεξεζία Καζαξηόηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ (Υπεξεζία 20), ε αύμεζε ησλ 
δαπαλώλ ζα θαιπθζεί από ηαθηηθά έζνδα ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 4915/2022 - ΦΔΚ 63/Α/24-3-2022, 
Άρθρο 15 "Πξνϋπνινγηζκνί Ο.Τ.Α. θαη λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ" πνπ αλαθέξεη «1. Δηδηθά γηα ηελ 
θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022, νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη (ΚΑΠ) 
επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ δήκσλ, θαζώο θαη ην εηδηθό ηέινο ηεο παξ. Α’1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 
3468/2006 (Α’ 129), κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη πξνο αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ πνπ 
δηαπηζηώλνληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο θαη δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ην ρξεκαηηθό 
ππόινηπν, ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα έζνδά ηνπο. Από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο δελ δύλαηαη λα πξνέιζεη 
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζε ή έκκεζε, επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 
2. Σε πεξηπηώζεηο αδπλακίαο θάιπςεο ιεηηνπξγηθώλ ή επελδπηηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ 
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2022, ε 
νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ δήκνπ δύλαηαη λα ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ή λα εηζεγείηαη 
ηελ αλακόξθσζε απηνύ, κε κεηαθνξά πάζεο θύζεσο αλεηδίθεπησλ πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ εζόδσλ ηεο παξ. 1, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. Η απόθαζε 
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ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, όπνπ απαηηείηαη, απνηεινύλ 
δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε νπνία εγθξίλεηαη 
ππνρξεσηηθά από ην νηθείν Γεκνηηθό Σπκβνύιην.»& ζύκθσλα κε ηνλ λόκν4917/2022-ΦΔΚ 67/Α/31-3-
2022Άπθπο ηπιακοζηόπνπ αλαθέξεη:  

«Ρύθμιζη θεμάηων προϋπολογιζμού Ο.Σ.Α. 
Καηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74), πεξί ηεο ρξήζεο ηνπ εληαίνπ 
αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, έσο ηελ 30ή.6.2022, νη δήκνη κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηνύλ έζνδα από αληαπνδνηηθά θαη πάζεο θύζεσο ηέιε θαη δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε άιισλ 
αλαγθώλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζνζθέιηζεο αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπο, θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο. Η απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ε 
ζρεηηθή απόθαζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, όπνπ απαηηείηαη, απνηεινύλ δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ 
θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά από ην νηθείν Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην.» 
 
 
 

Ως προς ηην Τπηρεζία Ύδρεσζης - Αποτέηεσζης (Τπηρεζία 25) 
 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθένηα Μεηαβολή Γιαμοπθυθένηα 

25.6262.002 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κόληκσλ εγθ/ζεσλ 8.569,20 € 3.000,00 € 11.569,20 € 

25.6262.009 
Δπηζθεπή & ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ  

12.060,27 € -1.500,00 € 10.560,27 € 

25.6279.001 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε πδξεπηηθώλ γεσηξήζεσλ 8.000,00 € - 3.000,00 € 5.000,00 € 

25.6279.002 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε όκβξησλ πδάησλ 2.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 

25.6495.001 Λνηπέο δαπάλεο 3.000,00 € - 2.500,00 € 500,00 € 

25.7135.001 
Πξνκήζεηα άιινπ θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ ππ. 
Ύδξεπζεο  

2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

ύνολο 
 

-   € 
 

 

Με όιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ, απηό δηακνξθώλεηαη  ζην πνζό 
ησλ 5.719,80€. 

 
Θεζμικό Πλαίζιο : 

Ζ 5ε 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 πξόοδεκηνπξγίαλ 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. 
 
Λαμβάνονηαρ ςπότη ηα ανυηέπυ και ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4623/2019 και ηην 108/2019 Δγκύκλιο 
ηος ΤΠ.Δ., παπακαλούμε για ηην λήτη ζσεηικήρ απόθαζηρ. 

 
 
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 : 

Οκόθσλα εγθξίλεη ηελ 5ε/2022 αλακόξθσζε πξνϋπ/ζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ 143/22 απόθαζε 

ηεο Ο.Δ. θαη αλαιπηηθά: 

 

 
Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΛΟΓΩ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΩΝ 
 
Α. 1.Δγγραθή επιτορήγηζης για ηην Παροτή Κοινωνικών σπηρεζιών από ηις Γομές ΚΓΑΠ 
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ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκόλ πξση. 32473/08-04-2022έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα 
«Αλαγγειία Πίζησζεο» θαηαηέζεθε ζηνλ ηξαπεδηθό Λνγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ πνζό ζπλνιηθνύ ύςνπο 
79.437,00 € πνπ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ γηα ηελΠαξνρή Κνηλσληθώλ ππεξεζηώλ Από ηηο 
Γνκέο ΚΓΑΠ. Γηα ην αλσηέξσ πνζό δελ έρεη γίλεη πξόβιεςε θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, σο εθ ηνύηνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εγγξάςνπκε ην αλσηέξσ πνζό ζηνλ 
Κσδηθό εζόδσλ 4319.001 κε αληίζηνηρε πίζησζε ηνπ θσδηθνύ δαπαλώλ 00.6738 ζύκθσλα κε ηνλ 
Κάησζη πίλαθα:  
 

Κ.Α.Δ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ 
2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

4319.001 
Απόδνζε Δπηρνξήγεζεο γηα ηελ Παξνρή 
Κνηλσληθώλ ππεξεζηώλ από ηηο Γνκέο ΚΓΑΠ 

-   € 79.437,00 € 79.437,00 € 

ύνολο 
 

79.437,00 € 
 

     

Κ.Α.Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ 
2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

00.6738 
Υξεκαηνδόηεζε θνηλσθειώλ δεκνηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

170.000,00€ 79.437,00 € 249.437,00 € 

ύνολο 
 

79.437,00 € 
 

 
 
Α.2.Δγγραθή ποζού από ανακύκλωζη ζσζκεσών 
 
Δγγξάθεηαη ην πνζό ησλ 318,88 € σο έζνδν από ηελ αλαθύθισζε δηαθόξσλ ζπζθεπώλ ηνπ Γήκνπ. 
Γηα ην αλσηέξσ πνζό δελ έρεη γίλεη πξόβιεςε θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2022, σο εθ ηνύηνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εγγξάςνπκε ην αλσηέξσ πνζό ζηνλ Κσδηθό 
εζόδσλ 0714  ζύκθσλα κε ηνλ Κάησζη πίλαθα:  
 
 
 

Κ.Α.Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ 
2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

0714 Έζνδα από αλαθύθισζε ζπζθεπώλ ηνπ Γήκνπ 0,00 € 318,88 € 318,88 € 

ύνολο 
 

318,88 € 318,88 € 

 
 
Α.3. ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ«ΒΙΩΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΩ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΠΟΓΗΛΑΣΩΝ» 
ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκόλ 5074/16-05-2022 (ΑΓΑ: Ω2ΟΠ46ΜΣΛΡ-ΣΛΛ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο «Βηώζηκε κηθξνθηλεηηθόηεηα κέζσ ζπζηήκαηνο 
θνηλόρξεζησλ πνδειάησλ ζε Γήκνπο ηεο Φώξαο (εθηόο Γήκσλ Μεηξνπνιηηηθώλ Κέληξσλ)» κε Κσδηθό 
ΟΠΣ 5163963 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Υπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε 2014-2020», Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ αλακέλεηαη λα Υξεκαηνδνηεζεί θαηά ην πνζό 
ησλ 255.812,76 € ην νπνίν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή αλακέλεηαη λα 
εμεηδηθεπηεί ζε δύν ππό-έξγα 
 
Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022 σο αθνινύζσο : 

Κ.Α.Δ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔ
ΝΣΑ 2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔ
ΝΣΑ 

1322.030 
Δπηρνξήγεζε ελίζρπζεο κηθξνθηλεηηθόηεηαο κέζσ 
ζπζηήκαηνο θνηλόρξεζησλ πνδειάησλ 

-   € 255.812,76 € 255.812,76 € 

ύνολο 
 

255.812,76 € 
 

     
Κ.Α.Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔ
ΝΣΑ 2022 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘΔ
ΝΣΑ 

60.7326.001 
ΔΝΗΥΤΖ ΜΗΚΡΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ ΜΔΘΑΝΩΝ 

-   € 247.812,76 € 247.812,76 € 

60.6117.002 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 
ΜΗΚΡΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΖΝΗΑ 
ΜΔΘΑΝΩΝ 

-   € 8.000,00 € 8.000,00 € 

ύνολο 
 

255.812,76 € 
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Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 
ΣΖΝ ΔΤΡΤΘΜΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  
Β.2. 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. 
Αναλςηικά: 
 
Β.1.Ωρ ππορ ηιρ μη ανηαποδοηικέρ ςπηπεζίερ (Τπηπεζία 00, 10, 15, 30 & 70) 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθένηα Μεηαβολή 
Γιαμοπθυθέ
νηα 

00.6055 Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 10.000,00 € -    5.000,00 € 5.000,00 € 

00.6031.001 Σαθηηθέο απνδνρέο εηδηθνύ ζπλεξγάηε 55.000,00 € -8.000,00 € 47.000,00€ 

00.6111 Ακνηβέο & έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ  50.000,00 €   -10.000,00 € 40.000,00 € 

00.6142.003 
Ακνηβή ζπκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζε 
ειεθηξνληθνύο δηαγσληζκνύο 

5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

00.6142.004 
Ακνηβή ζπκβνύινπ θαη ειεγθηηθνύ θνξέα γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
ηνπ Γήκνπ βάζεη αλαγλσξηζκέλσλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο 

10.000,00 € -    3.800,00 € 6.200,00 € 

00.6142.005 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ζύληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηελ ππνζηήξημε ζηελ 
κεζνδνινγία εζσηεξηθώλ ειέγρσλ, ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
θηλδύλσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ ειέγρνπ θαη 
ηελ δηελέξγεηα θαη ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ 

0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

00.6431 Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 25.000,00 € -  13.000,00 € 12.000,00 € 

00.6492 Γηθαζηηθά έμνδα & έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ  20.000,00 €     -5.000,00 € 15.000,00 € 

00.6433 
Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα & έμνδα θηινμελίαο 
θπζηθώλ πξνζώπσλ & αληηπξνζσπεηώλ 

25.000,00 € -10.000,00 € 15.000,00€ 

00.6521.001 Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ (ΣΠΓ) 106.320,52 € -39.000,00 € 67.320,52 € 

00.6526.001 Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ (ΣΠΓ)  246.957,35 € -90.000,00 € 156.957,35 € 

10.6261.009 
Λνηπέο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ 
θαηαζηεκάησλ 

30.000,00 € -    10.000,00 € 20.000,00 € 

15.6471 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  40.000,00€ -5.000,00 € 35.000,00 € 

15.7135.001 Πξνκήζεηα αζιεηηθώλ νξγάλσλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ 15.000,00 €    20.000,00 € 35.000,00 € 

15.7135.002 Λνηπόο εμνπιηζκόο 5.000,00 €     25.000,00 € 30.000,00 € 

20.6041.001 
Σαθηηθέο απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ππεξεζίαο θαζ/ηαο 
&ει/ζκνπ 

150.000,00 € 5.000,00 € 155.000,00 € 

20.6211 Αληίηηκν ει. Ρεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ  40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00€ 

20.6411 Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεηώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ  5.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 

20.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 8.983,28 € 5.216,72 € 14.200,00 € 

20.6265 
πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 
ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

-   € 36.500,00 € 36.500,00 € 

20.6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

20.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 8.000,00 € 15.000,00 € 23.000,00 € 

20.6721 Δηζθνξέο ππέξ ζπλδέζκσλ (Δ..Γ.Κ.Ν.Α) 103.000,00 € 30.000,00 € 133.000,00 € 

20.6699.002 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιώζηκσλ εηδώλ Τπ. Ζι/ζκνπ 4.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00€ 

20.7325.027 
 

Δπέθηαζε δηθηύνπ Ζ/ζκνπ όινπ ηνπ Γήκνπ  0,00€ 40.000,00 € 40.000,00 € 

30.6262.001 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ 37.200,00 € -15.000,00 € 22.200,00 € 

30.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 25.000,00 € -    10.000,00 € 15.000,00 € 

30.6699.001 Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ηε ΓΔ Σξνηδήλαο 0,00 €   9.000,00 € 9.000,00 € 

30.6699.002 Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ηε ΓΔ Μεζάλσλ 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

30.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 15.000,00 € -    5.000,00 € 10.000,00 € 

30.6694 Πξνκήζεηα κπεηό- νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 18.088,00 € -    16.000,00 €  2.088,00 € 

30.6695 Πξνκήζεηα 3Α,αζθάιηνπ, πιαθώλ πεδνδξνκίνπ 30.000,00 € -    10.000,00 € 20.000,00 € 

35.6265 πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

35.7135.001 Λνηπόο εμνπιηζκόο 10.000,00 € -    3.000,00 € 7.000,00 € 
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64.7135.001 Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ζηάζεηο ιεσθνξείσλ 31.500,00 € 5.700,00 € 37.200,00 € 

70.6266 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ  0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

70.6279.001 Καζαξηζκόο δεκνηηθώλ & αγξνηηθώλ νδώλ γηα ππξαζθάιεηα                    0,00 € 30.000,00 € 30.000,00€ 

70.7131.003 Πξνκήζεηα κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ππξαζθάιεηα 50.000,00 € -30.000,00 € 20.000,00€ 

ύνολο 
 

-   € 
 

 
ΗΜΔΙΩΗ: Ωο πξνο ηελ Υπεξεζία Καζαξηόηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ (Υπεξεζία 20), ε αύμεζε ησλ 
δαπαλώλ ζα θαιπθζεί από ηαθηηθά έζνδα ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 4915/2022 - ΦΔΚ 63/Α/24-3-2022, 
Άρθρο 15 "Πξνϋπνινγηζκνί Ο.Τ.Α. θαη λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ" πνπ αλαθέξεη «1. Δηδηθά γηα ηελ 
θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022, νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη (ΚΑΠ) 
επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ δήκσλ, θαζώο θαη ην εηδηθό ηέινο ηεο παξ. Α’1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 
3468/2006 (Α’ 129), κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη πξνο αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ πνπ 
δηαπηζηώλνληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο θαη δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ην ρξεκαηηθό 
ππόινηπν, ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα έζνδά ηνπο. Από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο δελ δύλαηαη λα πξνέιζεη 
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζε ή έκκεζε, επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 
2. Σε πεξηπηώζεηο αδπλακίαο θάιπςεο ιεηηνπξγηθώλ ή επελδπηηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ 
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2022, ε 
νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ δήκνπ δύλαηαη λα ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ή λα εηζεγείηαη 
ηελ αλακόξθσζε απηνύ, κε κεηαθνξά πάζεο θύζεσο αλεηδίθεπησλ πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ εζόδσλ ηεο παξ. 1, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. Η απόθαζε 
ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, όπνπ απαηηείηαη, απνηεινύλ 
δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε νπνία εγθξίλεηαη 
ππνρξεσηηθά από ην νηθείν Γεκνηηθό Σπκβνύιην.»& ζύκθσλα κε ηνλ λόκν4917/2022-ΦΔΚ 67/Α/31-3-
2022Άπθπο ηπιακοζηόπνπ αλαθέξεη:  
«Ρύθμιζη θεμάηων προϋπολογιζμού Ο.Σ.Α. 
Καηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74), πεξί ηεο ρξήζεο ηνπ εληαίνπ 
αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, έσο ηελ 30ή.6.2022, νη δήκνη κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηνύλ έζνδα από αληαπνδνηηθά θαη πάζεο θύζεσο ηέιε θαη δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε άιισλ 
αλαγθώλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζνζθέιηζεο αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπο, θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο. Η απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ε 
ζρεηηθή απόθαζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, όπνπ απαηηείηαη, απνηεινύλ δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ 
θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά από ην νηθείν Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην.» 
 
 
 
Ως προς ηην Τπηρεζία Ύδρεσζης - Αποτέηεσζης (Τπηρεζία 25) 
 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθένηα Μεηαβολή Γιαμοπθυθένηα 

25.6262.002 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κόληκσλ εγθ/ζεσλ 8.569,20 € 3.000,00 € 11.569,20 € 

25.6262.009 
Δπηζθεπή & ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ  

12.060,27 € -1.500,00 € 10.560,27 € 

25.6279.001 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε πδξεπηηθώλ γεσηξήζεσλ 8.000,00 € - 3.000,00 € 5.000,00 € 

25.6279.002 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε όκβξησλ πδάησλ 2.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 

25.6495.001 Λνηπέο δαπάλεο 3.000,00 € - 2.500,00 € 500,00 € 

25.7135.001 
Πξνκήζεηα άιινπ θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ ππ. 
Ύδξεπζεο  

2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

ύνολο 
 

-   € 
 

 

Με όιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ, απηό δηακνξθώλεηαη  ζην πνζό 
ησλ 5.719,80€. 

 

Οη θ.θ. Παληειήο, Λαδάξνπ, νύρια η., Αλδξένπ, Κεξακίδαο θαη Γαινπληδή ςήθηζαλ 

«παξώλ». 

 

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 73/2022 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
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                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


