
[1] 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  
      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 1οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (1/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 1/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ. 

 
ΘΔΜΑ : Έγκριζη προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων έηοσς 2021 
 
 
ήκεξα ηελ 13ε Ηαλνπαξίνπ  2021 εκέξα Σεηάξηε θαη από ώξα 20:00 έσο 22:30 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  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηωλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη 
θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.89/8-1-21 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 18, 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.) Θενδσξνπνύινπ 
νθία,8.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,9.)  νύριαο σηήξηνο,10.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 11.)νύρια 
ηπιηαλή ,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο,13 .) Παληειήο Βαζίιεηνο, 14.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο ,15.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,16.) Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 17.)ακπάλεο Γεκήηξηνο, 
18.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
 
 

 
Απόνηες 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο,3.)Μέιινο Ησάλλεο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
 
Οσδείς 
 
Απόνηες 
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο 
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ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 1ο  Ζ/Γ.                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2021 
 
ΘΔΜΑ : Έγκριζη προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων έηοσς 2021 
 
                 
 Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο  ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια, 

ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην ζέκα θαη γλσξίδεη ζην ώκα όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ζπληάρζεθε: 

1.ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ. 46735/23-7-20 (ΦΔΚ 3170/Β΄/1-8-20) 

2.Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ αξηζ. 5/20 απόθαζή ηεο εηζεγήζεθε, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010, ην πξνζρέδην 

ηνπ πξνϋπ/ζκνύ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

3.Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζηελ ζπλέρεηα ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ αξηζ. 5/20 

απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ηελ ππ αξηζ. 1253/23-12-20 γλώκε ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, θαζώο θαη ηηο πξναλαθεξόκελεο 

δηαηάμεηο ζπλέηαμε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010,ην ζρέδην ηνπ πξνϋπ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, ην νπνίν θαη 

ππέβαιιε ζην Γ. κε ηελ ππ αξηζ. 224/20 απόθαζή ηεο πξνο έγθξηζε: 
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Κσδηθόο Πεξηγξαθή 

Οηθ. έηνο 2021 

Κσδηθόο Πεξηγξαθή 

 Οηθ. έηνο 2021 

Φεθηζζέληα Δγθξηζέληα Φεθηζζέληα Δγθξηζέληα 

0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 2.397.483,65 2.397.483,65    6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ  3.122.498,48 3.122.498,48 

1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 8.113.137,90 8.113.137,90 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ  8.159.689,55 8.159.689,55 

2 ΔΟΓΑ 
ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΔΣΧΝ  
(Π.Ο.Δ) ΠΟΤ 
ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ 
ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ 
ΦΟΡΑ 

150.340,00 150.340,00 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  2.773.092,64 2.773.092,64 

3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ 
Π.Ο.Δ. 

1.519.085,88 1.519.085,88 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  52.531,06 52.531,06 

4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ 
ΤΠΔΡ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ  
ΔΠΗΣΡΟΦΔ 
ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

1.117.600,00 1.117.600,00      

5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

810.164,30 810.164,30 

 Γεληθά ύλνια:  14.107.811,73 14.107.811,73   Γεληθά 
ύλνια: 

14.107.811,73 14.107.811,73 
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ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν δήηεζε θαη πήξε ν θ. Κ. Καξαγηάλλεο ν νπνίνο δήισζε: 

 

«Η Εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ καο δόζεθε είλαη πξόρεηξε , δελ ππάξρεη 
νύηε ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ( ζπγθεληξσηηθό λνύκεξν) , νύηε θαη πίλαθαο κε ηα επί 
κέξνπο  έζνδα (ηαθηηθά έζνδα, έθηαθηα έζνδα, ρξεκαηνδνηνύκελα έξγα θιπ) θαη αληίζηνηρνο 
πίλαθαο κε ηηο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε εηθόλα γηα ηελ πνξεία ηνπ Δήκνπ. Σα 
πεξηζζόηεξα  λέα έξγα πνπ θαίλνληαη δελ έρνπλ απνθάζεηο έληαμεο θαη ωο εθ ηνύηνπ δελ 
εγθξηζνύλ από ηελ Απνθεληξωκέλε Δηνίθεζε κε ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη. 
Έλαο πξνϋπνινγηζκόο αλαμηόπηζηνο , ρσξίο θακία αλαπηπμηαθή πξννπηηθή γηα ηνλ 
ηόπν ,  ρσξίο λα καο δνζεί ν πξνϋπνινγηζκόο ηππσκέλνο ε ειεθηξνληθά παξά κόλν ε 
εηζεγεηηθή έθζεζε . Γηαηί άξαγε καο θξύβεηε θάηη;  
Σν ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ αλαγξαθή  έξγωλ ζηηο δαπάλεο 
(ρξεκαηνδνηεκέλα , ρωξίο απνθάζεηο έληαμεο ) ρωξίο λα θαίλνληαη ζε αληίζηνηρνπο θωδηθνύο 
εζόδωλ θαη ακέζωο δεκηνπξγείηαη ην εξώηεκα πωο είλαη δπλαηόλ λα εγθξηζεί απηόο ν 
πξνϋπνινγηζκόο . Μήπωο ν πξνϋπνινγηζκόο πνπ έρεη ζπληαρζεί είλαη δηαθνξεηηθόο από ηελ 
εηζεγεηηθή έθζεζε; Άιια καο δείρλεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε (θαη απηά ιαλζαζκέλα) θαη 
άιιν πξνϋπνινγηζκό ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα έγθξηζε;  
Αλαθέξω ελδεηθηηθά θάπνηα από ηα έξγα πνπ θαίλνληαη ωο δαπάλεο ρωξίο λα ππάξρνπλ ζηα 
έζνδα. 1) νδνπνηία ΔΣΜ (ΠΕΡ/ΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ) , θωδηθόο δαπαλώλ 7325.004, 
πξνϋπνινγηζκνύ 900.000,00 επξώ. 2) νδνπνηία ζηε ζέζε ‘κεγάιν πνηάκη» Γαιαηά , θωδηθόο 
δαπαλώλ 7323.122, πξνϋπνινγηζκόο 280.000,00 επξώ 3) Μειέηε νδνπνηίαο ζηε ζέζε 
«Μεγάιν Πνηάκη» Γαιαηά , θωδηθόο δαπαλώλ 7413.012, πξνϋπνινγηζκόο 70.000,000 επξώ 
θαη πιήζνο άιιωλ κηθξόηεξωλ έξγωλ. 
Επεηδή ινηπόλ ππάξρνπλ όια απηά ζα δεηήζσ λα ππνγξαθνύλ όιεο νη ζειίδεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Απνθεληξωκέλε Δηνίθεζε από εκέλα θαη από 
ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ηνπ ζπλδπαζκνύ«πκθωλία γηα ηελ Σξνηδελία θαη ηα Μέζαλα». 
Λακβάλνληαο ππόςε πξνηείλσ σο επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνλλα κελ 
ςεθίζεη ν ζπλδπαζκό κνπ ηνλ πξνηεηλόκελν πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2021 , κέζσ ηεο 
εηζεγεηηθήο έθζεζεο πνπ καο δώζαηε , παξά κόλν  ςεθίδνπκε ηνπο θσδηθνύο πνπ 
αθνξνύλ  έξγα κε εμαζθαιηζκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη εληάμεηο ηα νπνία παξαδώζακε 
σο απεξρόκελε Γεκνηηθή Αξρή ην 2019 
 
 
Γηα ηνπ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2021 ςεθίδνπκε κόλν ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο 
εζόδσλ ε εμόδσλ  (θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θωδηθνύο ηωλ δαπαλώλ ε εζόδωλ) πνπ αθνξνύλ 
έξγα κε εμαζθαιηζκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη εληάμεηο ηα νπνία παξαδώζακε ωο 
απεξρόκελε Δεκνηηθή Αξρή ην 2019. 

 Επείγνπζεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηωλ δεκνηηθώλ νδώλ κεηά ηελ ζενκελία ηεο 

29εο επηεκβξίνπ 2018 πνπ έπιεμε ηνλ Δήκν Σξνηδελίαο-Μεζάλωλ  ΚΩΓ. ΔΟΓΩΝ 

1321.018, Π1=900.000,00 επξώ. 

 Πξνκήζεηα νινθιεξωκέλνπζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο πόζηκνπ 

λεξνύ θαη κείωζεο ηωλ δηαξξνώλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-

Μεζάλωλ. ΚΩΓ. ΔΟΓΩΝ 1315.001 (ζπλερηδόκελν έξγν),Π2=832.105,87 επξώ 

 Πξνκήζεηα ,ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ θαη δαπέδωλ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Δήκνπ.ΚΩΓ. ΔΟΓΩΝ 1322.009 (ζπλερηδόκελν έξγν), Π3=196.208,30 

επξώ. 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βπζηζκέλωλ θάδωλ απνξξηκάηωλ (LEADER), ΚΩΓ. 

ΔΟΓΩΝ 1321.010 (ζπλερηδόκελν έξγν), Π4=294.000,00 επξώ. 

 Δγθαηάζηαζε ηεζζάξωλ κνλάδωλ επεξγαζίαο λεξνύ Δ.Ε. Σξνηδήλαο (ΕΠΑ), ΚΩΓ. 

ΔΟΓΩΝ 1328.001 (ζπλερηδόκελν έξγν), Π5=156.000,00 επξώ. 

 Πξνκήζεηα αλαβάζκηζεο Λεηηνπξγίαο ΕΕΛ Μεζάλωλ (Φηιόδεκνο Ι) , ΚΩΓ. ΔΞΟΓΩΝ 

7336.019, Π6=987.794,00 επξώ 
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 Αλαζεώξεζε θαη επέθηαζε ζρεδίνπ πόιεο θαη Πξάμεο εθαξκνγήο Γαιαηά,ΚΩΓ. 

ΔΞΟΓΩΝ 7412.001 (ζπλερηδόκελε κειέηε), Π7=434.102,55 επξώ. 

 Πξάμε εθαξκνγήο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ νηθηζκνύ Βξσκνιίκλεο 

Μεζάλσλ , (ζπλερηδόκελε κειέηε), Π8=178.720,66 επξώ. 

 
ΤΝΟΛΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΩΝ: 3.978.931,38 ΔΤΡΩ» 
 
Ο θ. Αζαλαζίνπ κεηαμύ άιισλ δήισζε όηη ππάξρεη απζαηξεζία, θαη λνζεία από ηελ 
δεκνηηθή αξρή θαζώο δελ ηεξήζεθαλ ηα πξνβιεπόκελα ηνπ ζρεηηθνύ ΦΔΚ (3170/β΄/1-
8-20).Γελ ζηάιζεθε ζηηο παξαηάμεηο ν πξνϋπνινγηζκόο παξά κόλν ε εηζεγεηηθή 
έθζεζε, δελ ζπλεδξίαζε ε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ,ππάξρνπλ πιαζκαηηθά 
ζηνηρεία, δελ θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πξνεγνύκελσλ εηώλ 
θαζώο θαη ιάζνο ή θαη δηπινί θσδηθνί πνπ αθνξνύλ ην ίδην αληηθείκελν. Σέινο ηόληζε 
όηη παξαλνκνύλ θαη είλαη εθηεζεηκέλνη ηόζν ε δεκνηηθή αξρή ,όζν θαη ν ζπλεξγάηεο 
ηνπ Γήκνπ θ. Καξαγηιάλεο (πνπ βνήζεζε ζηελ ζύληαμε ηνπ παξόληνο πξνϋπ/ζκνύ). 
Ο θ. Καξαγηιάλεο, ν νπνίνο παξεπξίζθεην ζηε ζπλεδξίαζε, δήηεζε από ηνλ θ. 
Αζαλαζίνπ λα αλαθαιέζεη ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ηνπ θαη αθνύ έδσζε θάπνηεο 
δηεπθξηλίζεηο, επί ησλ εξσηήζεσλ, ηόληζε όηη όια έγηλαλ θαη είλαη ζύκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. Σν ηειεπηαίν ππνζηήξημαλ ηόζν ν θ. Γήκαξρνο ,όζν θαη ν 
αξκόδηνο Αλη/ξρνο θ. νύριαο. 
Ο θ. Καξλέδεο δήισζε όηη ε θαηάζεζε ηνπ πξνϋπ/ζκνύ είλαη εθπξόζεζκε, εγείξνληαο 
θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ γηα ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη 31-12-2019 θαη 31-
12-2020 αληίζηνηρα θαη ζε παιαηόηεξεο δειώζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ. 
 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.                
 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε, 
 

 
1) ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. νύρια,  

2) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010,  

3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/2013, 

4) ηελ ΚΤΑ νηθ. 46735/23.07.2020 (ΦΔΚ 3170/Β/31-8-2020),   Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

5) ηελ ππ αξηζ. 5/2019 απόθαζε ηεο  Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ,  

6) ηελ ππ’ αξηζ. 1253/23-12-2020  γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο 

ησλ ΟΣΑ, 

7) ην ππνβιεζέλ από ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 224/2020 

απόθαζή ηεο, ζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Σξνηδελίαο- Μεζάλσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2021, 

8)  ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ. 

9) Σα ππ αξηζ. 72349/16-10-19 & 90814/19-12-19 έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  

 
 

                                           Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   
Οκόθσλα ,αθνύ δελ ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο ελαιιαθηηθέο από ηνπο ζπλδπαζκνύο ηεο 
αληηπνιίηεπζεο (παξ.9), εγθξίλεη ηνλ πξνϋπ/ζκό ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2021, όπσο ζπληάρζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 224/20 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ θαη ν νπνίνο ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο:       
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Κσδηθόο Πεξηγξαθή 

Οηθ. έηνο 2021 

Κσδηθόο Πεξηγξαθή 

 Οηθ. έηνο 2021 

Φεθηζζέληα Δγθξηζέληα Φεθηζζέληα Δγθξηζέληα 

0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 2.397.483,65 2.397.483,65    6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ  3.122.498,48 3.122.498,48 

1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 8.113.137,90 8.113.137,90 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ  8.159.689,55 8.159.689,55 

2 ΔΟΓΑ 
ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΔΣΧΝ  
(Π.Ο.Δ) ΠΟΤ 
ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ 
ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 

150.340,00 150.340,00 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  2.773.092,64 2.773.092,64 

3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ 
Π.Ο.Δ. 

1.519.085,88 1.519.085,88 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  52.531,06 52.531,06 

4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ 
ΤΠΔΡ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ  
ΔΠΗΣΡΟΦΔ 
ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

1.117.600,00 1.117.600,00      

5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

810.164,30 810.164,30 

 Γεληθά ύλνια:  14.107.811,73 14.107.811,73   Γεληθά 
ύλνια: 

14.107.811,73 14.107.811,73 
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      Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Καξαγηάλλεο Γ., Παληειήο Β., Αλδξένπ Υξ., Λαδάξνπ Κ., ακπάλεο Γ., ςήθηζαλ ππέξ  

ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ 

Οη θ.θ. νύρια η. & Γαινπληδή Υξ.  ςήθηζαλ παξώλ. 

Οi θ.k.  Αζαλαζίνπ & Καξλέδεο ςήθηζαλ θαηά γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλέθεξαλ πξηλ 

  

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 1/2021 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


