ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ 17ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Α.Α (112/21)
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 17/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ πποϋπ/ζμού έηοςρ 2021 (4η ).

ήκεξα ηελ 27ε Απγνύζηνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη από ώξα 21:00 έσο 23:59 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, 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.4464/20-8-21 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 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.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,10.) Παληειήο
Βαζίιεηνο,11.) Θενδσξνπνύινπ νθία,12.) Αζαλαζίνπ άββαο,13.) νύρια ηπιηαλή
Απόνηερ
1.)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Ησάλλεο,3.) Αλδξένπ Υξπζνύια,4.) Γαινπληδή–
ακπάλε Υξπζνύια 5.),Κεξακίδαο Γεώξγηνο,6 .)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,7.) ακπάλεο
Γεκήηξηνο,8.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο.

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παπόνηερ
Οςδείρ

[1]

Απόνηερ
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 ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο
Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,
Κ. Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο
Απιθμόρ θέμαηορ 1Ο ΖΜ.Γ

Α.Α 112/21

ΘΔΜΑ : ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ πποϋπ/ζμού έηοςρ 2021 (4η ).
Ειζηγούμενος ο Πρόεδρος ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ην ιόγν ζηνλ θ.
νύρια , ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηηο ππ’ αξ. 260 & 283/21
απνθάζεηο ηεο Ο.Δ. , θαζώο θαη ηελ εγθύθιην 117/19-12-2019 θαη πξνηείλεη ηελ έγθξηζή ηνπο:
«Σαο γλσξίδνπκε όηη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 18026/15-02-2021 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα
ηεο
Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο
Αηηηθήο
επηθπξώζεθε
ν
πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο Μεζάλσλ
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2021 ζπληάρζεθε εληόο ηνπ 2020 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 31/12/2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ
ππ’ αξηζκό 52/21 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο –
Μεζάλσλ ε 1ε ππνρξεσηηθή Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2021,όπσο
απηή πξνβιέπεηαη από ηελ ππ’ αξηζκόλ 46735/01-08-2020θνηλήο απόθαζεο ησλ
ππνπξγώλ εζσηεξηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ κε Παροτή οδηγιών για ηην καηάρηιζη ηοσ

προϋπολογιζμού ηων Δήμων, οικονομικού έηοσς 2021 – μερική ηροποποίηζη ηης
σπ’ αρ. 7028/2004 απόθαζης (Β΄ 253)» (ΦΔΚ 3170, Β’) θαη αθνξά ζηελ ππνρξέσζε
αλακόξθσζεο ζηα ίδηα έζνδα, ζηηο απαηηήζεηο ΠΟΔ, ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν θ.ιπ.
Σηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 θαη
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ,
πξνέθπςε ε αλάγθε απμνκείσζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ θαη ε
δεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη ε εθ λένπ αλακόξθσζε
απηνύ.
Η αλακόξθσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Β.Γ. 17-5-/15-6/1959 κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ.
Οη αλάγθεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κέρξη ζήκεξα είλαη ζύκθσλα κε ηηο 260/21 &
283/21 απνθάζεηο ηεο Ο.Δ. νη θάησζη:
Α.
Ι. Ως Προς ηο Σκέλος ηων εζόδων

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμενη
Αφξηςη

1312
0619.001

Επιςκευι & ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων
Κάλυψθ δαπανϊν λειτουργίασ ΚΕΠ

17.850,00 €
3.200,00 €

2.750,00 €
2.000,00 €

20.600,00 €
5.200,00 €

21.050,00 €

4.750,00 €

25.800,00 €

Σφνολο

[2]

Προτεινόμε
νη μείωςη

Διαμορφωθέν
ποςό

Σημείωζη:

1. Σύμθυνα με ηο ςπ’ απιθμόν ππυη. 49911/6-07-2021 (Α.Γ.Α. 66Γ446ΜΤΛ6-6Θ7)
έγγπαθο ηος Υποςπγείος εζυηεπικών με θέμα «Δπιζκεςή & ζςνηήπηζη
ζσολικών κηιπίυν (ΟΣΚ)», ο Γήμορ λαμβάνει επισοπήγηζη ύτοςρ 20.600,00 € για
ηο οποίο δεν είσε γίνει ππόβλετη καηά ηη ζύνηαξη ηος Πποϋπολογιζμού
οικονομικού έηοςρ 2021. Για ηο λόγο αςηό ενιζσύεηαι ο Κ.Α.Δ 1312 με ηίηλο
«Δπιζκεςή & ζςνηήπηζη ζσολικών κηιπίυν (ΟΣΚ) με ηο ποζό ηυν 2.750,00 €
ΙΙ. Ως προς ηις σπηρεζίες 00, 10, 15, 30, 40 και 70 (μη ανηαποδοηικές)
Κ.Α.Δ.
00.6738

Περιγραφή
Χρθματοδοτιςεισ κοινωφελϊν δθμοτικϊν
επιχειριςεων (άρκρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)
Σφνολο

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμενη
Αφξηςη

69.950,00 €

40.000,00 €

69.950,00 €

40.000,00 €

Περιγραφή

00.6111

Αμοιβζσ και ζξοδα ελευκζρων επαγγελματιϊν
δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από τθν είςπραξθ
τελϊν και φόρων
Λοιπζσ ςυνδρομζσ
Λοιπζσ δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων
Δαπάνεσ δεξιϊςεων & εκνικϊν ι τοπικϊν εορτϊν
Δικαςτικά ζξοδα & ζξοδα εκτζλεςθσ δικαςτικϊν
αποφάςεων
Χρεολφςια δανείων εςωτερικοφ (ΣΠΔ)
Αντίτιμο θλ. Ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν
& κοιν. χϊρων
Μίςκωμα ΚΕΠ
Ζξοδα λοιπϊν δθμοςιεφςεων
υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων
εγκαταςτάςεων
υντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων ακινιτων του
Διμου
Προμικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ & επιςκευισ
λοιπϊν εγκ/ςεων

00.6151.001
00.6453
00.6434
00.6443
00.6492
00.6526.001
10.6211
10.6232.003
10.6463
15.6262
30.6261
30.6662
30.7135
35.7135
30.6695
35.6272
70.6414
70.7413.021

Διαμορφωθ
έν ποςό
109.950,00 €

- €

109.950,00 €

30.000,00 €

Προτεινόμ
ενη
Αφξηςη
10.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €
40.000,00 €

8.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €

8.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

5.000,00 €

139.060,68 €

50.000,00 €

89.060,68 €

Προυπ/ντα
2021

Κ.Α.Δ.

Προτεινόμ
ενη
μείωςη

Προτεινόμεν
η μείωςη

Διαμορφωθ
έν ποςό
40.000,00 €

45.000,00 €

10.000,00 €

55.000,00 €

3.200,00 €
500,00 €

2.000,00 €
3.000,00 €

5.200,00 €
3.500,00 €

29.800,00 €

11.550,00 €

41.350,00 €

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ

1.500,00 €

2.000,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

-

8.200,00 €

8.200,00 €

8.000,00 €
102.750,00
€

12.500,00€
3.000,00 €
380.310,68
€

Προμικεια 3Α,αςφάλτου, πλακϊν πεηοδρομίου
Παροχι υπθρεςίασ με γερανοφόρο όχθμα για κοπι
δζντρων
Μεταφορζσ γενικά
Σοπογραφικζσ εργαςίεσ
Σφνολο

€

4.500,00 €
7.000,00 €
400.560,68€

ΙΙΙ. Ως προς ηις σπηρεζίες 20& 25 (ανηαποδοηικές)
[3]

4.000,00 €
123.000,00
€

Κ.Α.Δ.
20.6262.003
20.6277
20.6262.004
20.6495.002
20.7133
20.8117

25.6277
25.6642

Προυπ/ντα
2021

Περιγραφή
υντιρθςθ & επιςκευι λοιπϊν μόνιμων
εγκ/ςεων
Λοιπζσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ,
φωτιςμό, κακ/τα
υντιρθςθ δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ του
Διμου
Δαπάνεσ καταςτροφισ κατεςτραμμζνων κάδων
απορριμμάτων
Προμικεια επίπλων-ςκευϊν (κάδων
απορριμμάτων)
Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν
δαπανϊν (ΠΟΕ)

Προτεινόμεν
η Αφξηςη

10.000,00 €
8.000,00 €

23.504,15 €

€

4.000,00 €

4.500,00 €

9.000,00 €

Σφνολο

73.304,15 €

5.000,00 €

5.000,00 €

- €

20.000,00 €

2.410,00 €

11.590,00 €

- €

2.000,00 €

4.000,00 €

800,00 €

2.593,02 €

20.911,13 €

2.000,00 €

4.800,00 €

Λοιπζσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ,
φωτιςμό, κακ/τα
Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για
κίνθςθ αντλιοςταςίων

Διαμορφωθ
έν ποςό

12.000,00 €

14.000,00 €
0,00 €

Προτεινόμεν
η μείωςη

18.500,00 €

8.500,00 €
4.500,00 €

4.500,00 €

18.503,02 €

73.301,13 €

Βάζει ηων ανωηέρω ηο Αποθεμαηικό διαμορθώνεηαι ζηο ύψος ηων 282,20 €
Β.
Ι. Ως Προς ηο Σκέλος ηων εζόδων

Κ.Α.Ε.
1219.007

Περιγραφή

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμενη
Αφξηςη

Επιχ/ςθ για τθ χοριγθςθ οικ. ενίςχυςθσ
πολιτϊν που πλιττονται από φυςικζσ
καταςτροφζσ (επιχ/ςθ από ΤΠ.Ε.)

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

Σφνολο

Προτεινόμε
νη μείωςη

Σημείωζη:

2. Σύμθυνα με ηην ΚΥΑ 33862/19(ΦΔΚ 1699/Β/16-5-2019) έσει ςποβληθεί ζηη
Γιεύθςνζη Οικονομικήρ και Αναπηςξιακήρ Πολιηικήρ/Τμήμα Δπισοπηγήζευν
Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ηος Υποςπγείος Δζυηεπικών ηο πποβλεπόμενο, από ηην
παπ. 1Α ηος άπθπος 2 ηηρ 5808/02-03-2018 κοινή ςποςπγική απόθαζη (ΦΔΚ 772
Β΄), αίηημα επισοπήγηζηρ και ενηόρ ηος πποβλεπόμενος από ηην υρ άνυ διάηαξη
σπονικού διαζηήμαηορ ύτοςρ 6.000,00 € για ηο οποίο δεν είσε γίνει ππόβλετη
καηά ηη ζύνηαξη ηος Πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021. Για ηο λόγο αςηό
εγγπάθεηαι ο Κ.Α.Δ 1219.007 με ηίηλο «Επιχ/ςθ για τθ χοριγθςθ οικ. ενίςχυςθσ
πολιτϊν που πλιττονται από φυςικζσ καταςτροφζσ (επιχ/ςθ από ΤΠ.Ε.) με το ποςό
6.000,00 € .

[4]

Διαμορφωθέν
ποςό

ΙΙ. Ως προς ηις σπηρεζίες 00, 10, 15, 30, 40 και 70 (μη ανηαποδοηικές)
Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

00.6739
.001

Χοριγθςθ οικ. ενίςχυςθσ πολιτϊν που
πλιττονται από φυςικζσ καταςτροφζσ (ΤΠ.Ε.)
Σφνολο

Προτεινόμενη
Αφξηςη

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

00.6495.00
1

Άλλεσ δαπάνεσ που δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε
κάποια από τισ πιο πάνω τάξεισ
υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων
εγκαταςτάςεων

15.6262
30.7422

70.8116
70.6279.00
1
70.6682
70.7131.00
3
70.8117

Προτεινόμ
ενη
μείωςη

Προυπ/ντα
2021

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμ
ενη
Αφξηςη

4.000,00 €

10.000,00 €

14.000,00 €

41.350,00 €

2.00,00 €

43.350,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

Δαπάνεσ κατεδάφιςθσ αυκαίρετων ι και
επικίνδυνων κτιςμάτων

0,00 €

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων ΠΟΕ
Κακαριςμόσ δθμοτικϊν & αγροτικϊν δρόμων για
πυραςφάλεια
Λοιπά υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ-Τλικά
πυραςφάλειασ
Προμικεια μθχανοκίνθτου εξοπλιςμοφ για
πυραςφάλεια
Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν
ΠΟΕ
Σφνολο

Διαμορφωθ
έν ποςό

5.112,53 €

Προτεινόμεν
η μείωςη

5.100,00 €

Διαμορφωθ
έν ποςό

12,53 €

3.400,00€

20.000,00 €

23.400,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00€

50.000,00 €
420,28 €
62.932,81 €

45.500,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

400,00 €

20,28 €

45.500,00 €

62.932,81 €

Βάζει ηων ανωηέρω ηο Αποθεμαηικό διαμορθώνεηαι ζηο ύψος ηων 282,20 €
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην Σπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.
Σνύρια,

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Οκόθσλα εγθξίλεη ηελ 4ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπ/ζκνύ ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ ν
νπνίνο έρεη σο εμήο:
Α.
Ι. Ως Προς ηο Σκέλος ηων εζόδων

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμενη
Αφξηςη

1312
0619.001

Επιςκευι & ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων
Κάλυψθ δαπανϊν λειτουργίασ ΚΕΠ

17.850,00 €
3.200,00 €

2.750,00 €
2.000,00 €

[5]

Προτεινόμε
νη μείωςη

Διαμορφωθέν
ποςό
20.600,00 €
5.200,00 €

Σφνολο

21.050,00 €

4.750,00 €

25.800,00 €

Σημείωζη:

3. Σύμθυνα με ηο ςπ’ απιθμόν ππυη. 49911/6-07-2021 (Α.Γ.Α. 66Γ446ΜΤΛ6-6Θ7)
έγγπαθο ηος Υποςπγείος εζυηεπικών με θέμα «Δπιζκεςή & ζςνηήπηζη
ζσολικών κηιπίυν (ΟΣΚ)», ο Γήμορ λαμβάνει επισοπήγηζη ύτοςρ 20.600,00 € για
ηο οποίο δεν είσε γίνει ππόβλετη καηά ηη ζύνηαξη ηος Πποϋπολογιζμού
οικονομικού έηοςρ 2021. Για ηο λόγο αςηό ενιζσύεηαι ο Κ.Α.Δ 1312 με ηίηλο
«Δπιζκεςή & ζςνηήπηζη ζσολικών κηιπίυν (ΟΣΚ) με ηο ποζό ηυν 2.750,00 €
ΙΙ. Ως προς ηις σπηρεζίες 00, 10, 15, 30, 40 και 70 (μη ανηαποδοηικές)
Κ.Α.Δ.
00.6738

Περιγραφή
Χρθματοδοτιςεισ κοινωφελϊν δθμοτικϊν
επιχειριςεων (άρκρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)
Σφνολο

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμενη
Αφξηςη

69.950,00 €

40.000,00 €

69.950,00 €

40.000,00 €

Περιγραφή

00.6111

Αμοιβζσ και ζξοδα ελευκζρων επαγγελματιϊν
δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από τθν είςπραξθ
τελϊν και φόρων
Λοιπζσ ςυνδρομζσ
Λοιπζσ δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων
Δαπάνεσ δεξιϊςεων & εκνικϊν ι τοπικϊν εορτϊν
Δικαςτικά ζξοδα & ζξοδα εκτζλεςθσ δικαςτικϊν
αποφάςεων
Χρεολφςια δανείων εςωτερικοφ (ΣΠΔ)
Αντίτιμο θλ. Ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν
& κοιν. χϊρων
Μίςκωμα ΚΕΠ
Ζξοδα λοιπϊν δθμοςιεφςεων
υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων
εγκαταςτάςεων
υντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων ακινιτων του
Διμου
Προμικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ & επιςκευισ
λοιπϊν εγκ/ςεων

00.6151.001
00.6453
00.6434
00.6443
00.6492
00.6526.001
10.6211
10.6232.003
10.6463
15.6262
30.6261
30.6662
30.7135
35.7135
30.6695
35.6272
70.6414
70.7413.021

Διαμορφωθ
έν ποςό
109.950,00 €

- €

109.950,00 €

30.000,00 €

Προτεινόμ
ενη
Αφξηςη
10.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €
40.000,00 €

8.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €

8.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

5.000,00 €

139.060,68 €

50.000,00 €

89.060,68 €

Προυπ/ντα
2021

Κ.Α.Δ.

Προτεινόμ
ενη
μείωςη

Προτεινόμεν
η μείωςη

Διαμορφωθ
έν ποςό
40.000,00 €

45.000,00 €

10.000,00 €

55.000,00 €

3.200,00 €
500,00 €

2.000,00 €
3.000,00 €

5.200,00 €
3.500,00 €

29.800,00 €

11.550,00 €

41.350,00 €

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ

1.500,00 €

2.000,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

-

8.200,00 €

8.200,00 €

8.000,00 €
-

12.500,00€
3.000,00 €

Προμικεια 3Α,αςφάλτου, πλακϊν πεηοδρομίου
Παροχι υπθρεςίασ με γερανοφόρο όχθμα για κοπι
δζντρων
Μεταφορζσ γενικά
Σοπογραφικζσ εργαςίεσ
[6]

€

4.500,00 €
7.000,00 €

4.000,00 €

Σφνολο

400.560,68€

102.750,00
€

123.000,00
€

380.310,68
€

ΙΙΙ. Ως προς ηις σπηρεζίες 20& 25 (ανηαποδοηικές)

Κ.Α.Δ.
20.6262.003
20.6277
20.6262.004
20.6495.002
20.7133
20.8117

25.6277
25.6642

Προυπ/ντα
2021

Περιγραφή
υντιρθςθ & επιςκευι λοιπϊν μόνιμων
εγκ/ςεων
Λοιπζσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ,
φωτιςμό, κακ/τα
υντιρθςθ δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ του
Διμου
Δαπάνεσ καταςτροφισ κατεςτραμμζνων κάδων
απορριμμάτων
Προμικεια επίπλων-ςκευϊν (κάδων
απορριμμάτων)
Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν
δαπανϊν (ΠΟΕ)

Προτεινόμεν
η Αφξηςη

10.000,00 €
8.000,00 €

23.504,15 €

€

4.000,00 €

4.500,00 €

9.000,00 €

Σφνολο

73.304,15 €

5.000,00 €

5.000,00 €

- €

20.000,00 €

2.410,00 €

11.590,00 €

- €

2.000,00 €

4.000,00 €

800,00 €

2.593,02 €

20.911,13 €

2.000,00 €

4.800,00 €

Λοιπζσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ,
φωτιςμό, κακ/τα
Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για
κίνθςθ αντλιοςταςίων

Διαμορφωθ
έν ποςό

12.000,00 €

14.000,00 €
0,00 €

Προτεινόμεν
η μείωςη

18.500,00 €

8.500,00 €
4.500,00 €

4.500,00 €

18.503,02 €

73.301,13 €

Βάζει ηων ανωηέρω ηο Αποθεμαηικό διαμορθώνεηαι ζηο ύψος ηων 282,20 €
Β.
Ι. Ως Προς ηο Σκέλος ηων εζόδων

Κ.Α.Ε.
1219.007

Περιγραφή

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμενη
Αφξηςη

Επιχ/ςθ για τθ χοριγθςθ οικ. ενίςχυςθσ
πολιτϊν που πλιττονται από φυςικζσ
καταςτροφζσ (επιχ/ςθ από ΤΠ.Ε.)

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

Σφνολο

Προτεινόμε
νη μείωςη

Σημείωζη:

4. Σύμθυνα με ηην ΚΥΑ 33862/19(ΦΔΚ 1699/Β/16-5-2019) έσει ςποβληθεί ζηη
Γιεύθςνζη Οικονομικήρ και Αναπηςξιακήρ Πολιηικήρ/Τμήμα Δπισοπηγήζευν
Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ηος Υποςπγείος Δζυηεπικών ηο πποβλεπόμενο, από ηην
παπ. 1Α ηος άπθπος 2 ηηρ 5808/02-03-2018 κοινή ςποςπγική απόθαζη (ΦΔΚ 772
Β΄), αίηημα επισοπήγηζηρ και ενηόρ ηος πποβλεπόμενος από ηην υρ άνυ διάηαξη
σπονικού διαζηήμαηορ ύτοςρ 6.000,00 € για ηο οποίο δεν είσε γίνει ππόβλετη
καηά ηη ζύνηαξη ηος Πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021. Για ηο λόγο αςηό
[7]

Διαμορφωθέν
ποςό

εγγπάθεηαι ο Κ.Α.Δ 1219.007 με ηίηλο «Επιχ/ςθ για τθ χοριγθςθ οικ. ενίςχυςθσ
πολιτϊν που πλιττονται από φυςικζσ καταςτροφζσ (επιχ/ςθ από ΤΠ.Ε.) με το ποςό
6.000,00 € .

ΙΙ. Ως προς ηις σπηρεζίες 00, 10, 15, 30, 40 και 70 (μη ανηαποδοηικές)
Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

00.6739
.001

Χοριγθςθ οικ. ενίςχυςθσ πολιτϊν που
πλιττονται από φυςικζσ καταςτροφζσ (ΤΠ.Ε.)
Σφνολο

Προτεινόμενη
Αφξηςη

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

00.6495.00
1

Άλλεσ δαπάνεσ που δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε
κάποια από τισ πιο πάνω τάξεισ
υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων
εγκαταςτάςεων

15.6262
30.7422

70.8116
70.6279.00
1
70.6682
70.7131.00
3
70.8117

Προτεινόμ
ενη
μείωςη

Προυπ/ντα
2021

Προυπ/ντα
2021

Προτεινόμ
ενη
Αφξηςη

4.000,00 €

10.000,00 €

14.000,00 €

41.350,00 €

2.00,00 €

43.350,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

Δαπάνεσ κατεδάφιςθσ αυκαίρετων ι και
επικίνδυνων κτιςμάτων

0,00 €

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων ΠΟΕ
Κακαριςμόσ δθμοτικϊν & αγροτικϊν δρόμων για
πυραςφάλεια
Λοιπά υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ-Τλικά
πυραςφάλειασ
Προμικεια μθχανοκίνθτου εξοπλιςμοφ για
πυραςφάλεια
Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν
ΠΟΕ
Σφνολο

5.112,53 €

Προτεινόμεν
η μείωςη

5.100,00 €

Διαμορφωθ
έν ποςό

12,53 €

3.400,00€

20.000,00 €

23.400,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00€

50.000,00 €
420,28 €
62.932,81 €

45.500,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

400,00 €

20,28 €

45.500,00 €

62.932,81 €

Βάζει ηων ανωηέρω ηο Αποθεμαηικό διαμορθώνεηαι ζηο ύψος ηων 282,20 €

Οη θ.θ. Παληειήο, Λαδάξνπ θαη νύρια ςήθηζαλ παξώλ.
Οη θ.θ. Αζαλαζίνπ θαη Καξλέδεο δελ απάληεζαλ.
Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 112/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
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Διαμορφωθ
έν ποςό

ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ

[9]

