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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 26ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζκφ 26/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ύνηαξηρ Πίνακα Αναμόπθωζηρ Πποϋπ/ζμού (7/20)».   
 

 
ήκεξα ηελ 20ε  Οθησβξίνπ  2020 εκέξα Σξίηε θαη  απφ θαη 19:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε, δηα δψζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά 
κατόπιν της υπ’αξηζκ.4817/16-10-20 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδφζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) & 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 15 , ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξφεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο ,4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε  Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.))νχρια ηπιηαλή,  7.)Παληειήο Βαζίιεηνο, 
8..)Αλδξένπ Υξπζνχια,9.)  Αλαζηαζηάδεο Γεψξγηνο,10.) Θενδσξνπνχινπ νθία,11.)  
Καξαγηάλλεο Γεψξγηνο,12.)  νχριαο σηήξηνο,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο (απνρψξεζε ζην 
10ν ζέκα),14.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρψξεζε ζην 5ν ζέκα),15.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
 

 
Απόνηερ 
1) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Λεζηψηεο ππξίδσλ,3.) Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνχια 
,4.)Καξλέδεο ππξίδσλ,5.) Κεξακίδαο Γεψξγηνο, 6..)Μέιινο Ησάλλεο 
 
(Οη θ.θ. Κεξακίδαο θαη Καξλέδεο ελεκέξσζαλ ηειεθσληθά ηνλ Πξφεδξν γηα ηνλ ιφγν ηεο 
απνπζίαο ηνπο) 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
1)Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεψξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,  
 
Απόνηερ 
 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνχπνιεο,2.) Μπισλφπνπινο Γεψξγηνο, Κ.Γξπφπεο, 
3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπφιεσο , 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο , Κ.Σξνηδήλνο , 5.)Λίιινο 
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ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6) Μνχγηνπ Μαξία, Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,7.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο, 
Κ.Γαιαηά. 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθφο  Γεκνηηθφο Τπάιιεινο  θ. Κφιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 5ος Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 172/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ύνηαξηρ Πίνακα Αναμόπθωζηρ Πποϋπ/ζμού (7/20)».   
 
 
Ο Πξφεδξνο αθνχ έζεζε ζην Γ.. ην 5ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. 
νχρια ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ.  149/20 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο , κε ηελ νπνία 
πξνέβε  ζε ζχληαμε πίλαθα αλακφξθσζεο (7ε) ,πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ. 
 ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

1)Σελ ππ αξηζ.149/20 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

2)Σελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

3)Σελ εηζήγεζε ηνπ Αλη/ξρνπ, 

 

Α Π Ο Φ Α  ΙΕ Δ Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Δγγξάθεη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο εζφδσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε  

ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο αθνινχζσο: 

 

- Ο  Κ.Α. 1211.004  κε ηίηιν «Δπηρ/ζε γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ  ζρνιηθψλ 

θαζαξηζηξηψλ» απμάλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ  7.960,00 επξψ. 

- Ο  Κ.Α. 1328.002 κε ηίηιν «Βειηίσζε, αλαβάζκηζε παηδηθήο ραξάο νηθ. Γξπφπεο ηνπ 

ΓΣΜ (επηρ/ζε απφ Τπνπξγείν Δλέξγεηαο) απμάλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ 59.520,00 

επξψ. 

- Ο  Κ.Α. 1328.003 κε ηίηιν «Αλαδηακφξθσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ & ρψξσλ 

πξαζίλνπ   ηνπ ΓΣΜ (επηρ/ζε απφ Τπνπξγείν Δλέξγεηαο) απμάλεηαη θαηά ην πνζφ 

ησλ  104.000,00 επξψ. 

- Ο  Κ.Α. 1328.004 κε ηίηιν «Δθπφλεζε κειεηψλ & πινπνίεζε κέηξσλ & κέζσλ 

ππξ/ζηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  ηεο ρψξαο  (επηρ/ζε απφ ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ) 

απμάλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ   66.340,00 επξψ. 

 

      Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην απμάλεηαη θαηά   237.820,00 επξψ. 

 

Β. Δγγξάθεη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο εμφδσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε κείσζε  

ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο εμήο: 

 



[3] 

 

          -      Μεηαθνξά πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν  Κ.Α. 00.6434 κε ηίηιν «Γαπάλεο  

                δεκνζίσλ ζρέζεσλ» 

           -    Μεηαθνξά πνζνχ  74.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α.  20.7425.001   κε ηίηιν 

                «Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ & θαζαξηζκφο  θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 

- Μεηαθνξά πνζνχ  6.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν  Κ.Α. 15.6041 κε ηίηιν                

 « Απνδνρέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  1.960,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν  Κ.Α. 15.6054 κε ηίηιν                 

    «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 4.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.6414.001 κε ηίηιν 

«Μεηαθνξέο γηα ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο» 

-  Μεηαθνξά πνζνχ 3.500,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 30.6041 κε ηίηιν «Σαθηηθέο 

απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ηερληθήο ππεξεζίαο» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 1.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 30.6054 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο  έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ηερληθήο ππεξεζίαο» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο & 

έμνδα ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 50.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6492 κε ηίηιν «Γηθαζηηθά 

έμνδα & έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ » 

- Μεηαθνξά πνζνχ 800,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 30.6055 κε ηίηιν «Λνηπέο 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο»  

- Μεηαθνξά πνζνχ 730,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6051.004  κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο αηξεηψλ Τπέξ ΣΤΓΚΤ»   

- Μεηαθνξά πνζνχ 1.720,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6051.006  κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο αηξεηψλ Τπέξ  χληαμεο»   

- Μεηαθνξά πνζνχ 2.700,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6121.001  κε ηίηιν 

«Αληηκηζζία Γεκάξρνπ»   

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.500,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 10.6011.008  κε ηίηιν 

«Μφληκνη ππάιιεινη ΚΔΠ»   

 

- Μεηαθνξά πνζνχ 1.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 10.6051.005  κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππέξ χληαμεο» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 1.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 10.6052  κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο   πξνζσπηθνχ ανξίζηνπ ρξφλνπ » 

- Μεηαθνξά πνζνχ 1.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 15.6021.001  κε ηίηιν 

«Σαθηηθέο απνδνρέο   πξνζσπηθνχ ανξίζηνπ ρξφλνπ » 

- Μεηαθνξά πνζνχ 74.400,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 15.7326.007   κε ηίηιν 

«Βειηίσζε, αλαβάζκηζε παηδηθήο ραξάο νηθ. Γξπφπεο ηνπ ΓΣΜ (επηρ/ζε απφ 

Τπνπξγείν Δλέξγεηαο)» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  66.340,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 15.7331.002   κε ηίηιν 

«Δθπφλεζε κειεηψλ & πινπνίεζε κέηξσλ & κέζσλ ππξ/ζηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  

ηεο ρψξαο  (επηρ/ζε απφ ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ) 

- Μεηαθνξά πνζνχ  130.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 15.7334.001   κε ηίηιν 
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«Αλαδηακφξθσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ & ρψξσλ πξαζίλνπ   ηνπ ΓΣΜ (επηρ/ζε 

απφ Τπνπξγείν Δλέξγεηαο)» 

-   Μεηαθνξά πνζνχ 500,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.6051.001  κε ηίηιν                   

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππέξ  ΣΤΓΚΤ» 

-  Μεηαθνξά πνζνχ  900,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.6051.002  κε ηίηιν 

               «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππέξ  ΣΑΚΤ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  900,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.6051.003  κε ηίηιν 

               «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππέξ  ΣΔΑΓΤ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  900,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.6051.004  κε ηίηιν 

               «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππέξ  χληαμεο» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  600,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.6051.001  κε ηίηιν 

               «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππέξ  ΣΤΓΚΤ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  1.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.6052  κε ηίηιν 

               «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο  πξνζσπηθνχ ανξίζηνπ ρξφλνπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  6.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.6671 κε ηίηιν 

               «Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  7.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.6662.010  κε ηίηιν 

               «Πξνκήζεηα Ζ/Μ εμνπιηζκνχ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  102.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.003  κε ηίηιν 

               «Μεηαηφπηζε δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ ΓΣΜ (ρξεκ/ζε απφ ΠΔΡ/ΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ)» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  4.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 30.6694  κε ηίηιν 

               «Πξνκήζεηα κπεηφ-νηθνδνκηθψλ πιηθψλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.066 κε ηίηιν 

«Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο απνληηξνπνηεηή Μεζάλσλ»  

- Μεηαθνξά πνζνχ 4.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.6672 κε ηίηιν «Αλη/θα 

κερ/ησλ ηνπ Γήκνπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ  58.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 30.7323.013  κε ηίηιν 

               «Σζηκεληνζηξψζεηο δξφκσλ & αζθαιηνζηξψζεηο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ  

                Γήκνπ (ΑΣΑ)»  

- Μεηαθνξά  πνζνχ 10.555,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.068 κε ηίηιν  

« Ζ/Μ εμνπιηζκφο γεσηξήζεσλ»  

 

Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην κεηψλεηαη θαηά   633.005,00 επξψ. 

 

   Γ.  Δγγξάθεη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο εμφδσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ 

απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο εμήο: 

 

- Μείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ Κ.Α. 30.7323.002 κε ηίηιν «Βειηίσζε & ζπληήξεζε 

πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ  θαηά ην πνζφ ησλ 55.000,00 επξψ. 

- Μείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ  Κ.Α. 69.7312.003 κε ηίηιν «Ζιεθηξνθσηηζκφο ζηνπο νηθ. 

Δπαγγειηζκφο & Βαζχ (ρξεκ/ζε απφ ΠΓΔ)  θαηά ην πνζφ ησλ 102.000,00 επξψ. 
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- Μεηαθνξά ηνπ πθηζηάκελνπ Κ.Α. 20.7325.007 κε ηίηιν «Ζ/Φ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ» 

θαηά ην πνζφ ησλ 3.000,00 επξψ. 

- Μείσζε  ηνπ πθηζηάκελνπ Κ.Α. 20.7325.027 κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηχνπ Ζ/Φ 

νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ» θαηά ην πνζφ ησλ 3.000,00 επξψ. 

- Μείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ Κ.Α. 25.7312.005 κε ηίηιν «Αλη/ζε ππνβξπρίσλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ Γήκνπ» θαηά ην πνζφ ησλ 4.000,00 επξψ. 

- Μείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ Κ.Α. 20.7331.001 κε ηίηιν «Δξγαζίεο αλη/ζεο & επέθηαζεο 

εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο» θαηά ην πνζφ ησλ 4.000,00 επξψ. 

- Μείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ Κ.Α. 25.7312.062 κε ηίηιν «Δξγαζίεο αλη/ζεο  δηθηχνπ 

χδξεπζεο» θαηά ην πνζφ ησλ 10.000,00 επξψ. 

- Μείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ Κ.Α. 25.8511 κε ηίηιν «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο» θαηά ην 

πνζφ ησλ 211.700,03 επξψ. 

 

Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην   απμάλεηαη θαηά  392.700,03 επξψ. 

 

Μεηά ηελ αλακφξθσζε ην απνζεκαηηθφ ηνπ Γήκνπ, δηακνξθψζεθε ζηα   7.413,58 επξψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 172/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 
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