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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 5ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (52/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 5/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
 

             ΘΔΜΑ : ύνηαξη  πίνακα αναμόπθωζηρ (1η) ςποσπεωηική». 
 
 
ήκεξα ηελ 9ε Μαξηίνπ 2021 εκέξα Σξίηε  θαη από ώξα 15:00 έσο 18:00 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.1092/5-
3-21 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 
12, 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.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,10.) Θενδσξνπνύινπ νθία,11.) 
Μέιινο Ησάλλεο,12.) ακπάλεο Γεκήηξηνο 
 
 
 
 

 
Απόνηερ 
1.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,2.) Καξλέδεο ππξίδσλ,3.) Αλδξένπ Υξπζνύια, 4.).)νύρια 
ηπιηαλή,5.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,6.).) Παληειήο Βαζίιεηνο,7.) Αζαλαζίνπ 
άββαο,8.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,9.) Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
 
Οςδείρ 
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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 κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Απιθμόρ θέμαηορ 1Ο /ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   52/21 
 

               ΘΔΜΑ : ύνηαξη  πίνακα αναμόπθωζηρ (1η) ςποσπεωηική». 
 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλλ θ. 
νύρια σηήξην, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ αξηζ. 53/21 
απόθαζε ηεο Ο.Δ, γλσξίδνληαο ζην Γ.. ηα θάησζη: 
 
«Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 18026/15-02-2021 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ έηνπο 2021. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2021 ζπληάρζεθε εληόο ηνπ 2020 κε κήλα αλαθνξάο ηνλ 

Οθηώβξην 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 

31/12/2020 ζα πξέπεη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2021 λα ηξνπνπνηεζεί κε αλακόξθσζε. 

Η 1
ε
 αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ππνρξεσηηθή,πξνβιέπεηαη από ην 

άξζξν 5 ηεο ππ’ αξηζκόλ 46735/01-08-2020 θνηλήο απόθαζεο ησλ ππνπξγώλ 

εζσηεξηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Δήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξ. 7028/2004 απόθαζεο (Β΄ 253)» (ΦΔΚ 3170, Β’) θαη αθνξά ζηελ ππνρξέσζε 

αλακόξθσζεο ζηελ ΟΜΑΓΑ Ι, ζηελ ΟΜΑΓΑ ΙΙ, ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν θαη ζηηο 

ππνρξεώζεηο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ. 

Αλαιπηηθά : 

«Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2020 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2021, νη Δήκνη θαη 

ηα Ννκηθά Πξόζσπα ππνρξενύληαη λα επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο 

θαηήξηηζαλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλακόξθσζή ηνπ, κε 

ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο εηδηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 3, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε ηνπο, όπσο 

απηά ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31-12-2020, πξνθεηκέλνπ απηόο λα θαηαζηεί 

ξεαιηζηηθόο»  

Σέινο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν IVηεο ππ’ αξηζκ. 

72349/ΔΓΚ.108/16-10-19 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα «Παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο», ε 

αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απνηειεί νπζηαζηηθά ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 

κε ηελ νπνία ςεθίδεηαη απηόο. Ωο εθ ηνύηνπ, γηα ηηο αλακνξθώζεηο αθνινπζείηαη ε 

ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 8 & 9 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

4172/2013, όπσο πιένλ ηζρύνπλ. πλεπώο, θαηαηίζεληαη πξνο ςήθηζε θαη 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, εθόζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο». 
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Ωο εθ ηνύηνπ ε ζπδήηεζε θαη ε ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί 

επί ηεο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ηελ νπνία ζπλππνγξάθεη ε δηνίθεζε 

ηνπ Γήκνπ θαη επί ησλ ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ ηπρόλ ζα 

ππνβιεζνύλ. Έγθπξεο ζεσξνύληαη νη ςήθνη ππέξ ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο, είηε ππέξ 

ηεο θαηαηεζείζαο από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία είηε ππέξ ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ, 

πνπ θαηαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

4172/2013, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1
α
 θαη 1β 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ηζρύνπλ. 

 

 

Αλαιπηηθά, νη κεηαβνιέο πνπ θξίλνληαη επηβεβιεκέλεο, ηόζν από ηελ θείκελε 

ηζρύνπζα λνκνζεζία όζν θαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, αθνξνύλ ηηο 

αθόινπζεο θαηεγνξίεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ: 

Α) ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΩΝ Η  

Οη Γήκνη θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα επαλαϋπνινγίδνπλ ην αλώηαην πνζό πνπ κπνξεί 

λα εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2021 γηα ηελ ΟΜΑΓΑ I (ζπλνιηθό άζξνηζκα ηεο 

νκάδαο) κε βάζε ηελ αξρή όηη ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ εγγεγξακκέλσλ εζόδσλ ηεο 

ΟΜΑΓΑ Ι ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2021 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην από ηηο 

εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά ν θνξέαο ζηνπο θσδηθνύο απηήο ηεο 

νκάδαο γηα ηα έηε 2019 ή 2020. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εγγξαθεί, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία κέρξη ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζηελ ΟΜΑΓΑ Ι πνζά 

κεγαιύηεξνπ ύςνπο από απηό ηεο εθηέιεζεο ηνπ έηνπο 2019 θαη ην έηνο 2020 θιείζεη 

ηειηθά κε ρακειόηεξε εθηέιεζε, ν πξνϋπνινγηζκόο ππνρξεσηηθά αλακνξθώλεηαη 

κέρξη ην ύςνο πνζνύ ηνπ 2019.  

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ : 

Οη εηζπξάμεηο ηεο νκάδαο Ι ζηηο 31/12/2020 αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 997.188,21 € θαη 

ζηηο 31/12/2019 ζην ύςνο ησλ 1.466.364,65 €ελώ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ ηνπ 2021 έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο ύςνπο 1.360.157,00 €. 

 

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ I. 
Ειςπραχθζντα 

31/12/2019 
Προυπ/ςθζντα 2021 Διαφορζσ 

1 ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 1.092,48 5.050,00 € -  3.957,52 € 

2 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 2.760,45 11.000,00 € -   8.239,55 € 

3 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 620.677,57 607.767,00 € 12.910,57 € 

4 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 474.565,01 126.000,00 € 348.565,01 € 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΦΟΡΕ 113.538,33 125.000,00 € - 11.461,67 € 

7 
ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ (εξαιρουμζνου του ΚΑΕ 0718 
«Επιχορθγιςεισ νομικϊν προςϊπων από Διμουσ») 

22.001,49 286.000,00 € -263.998,51 € 

14 

ΔΩΡΕΕ - ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΕ - ΚΛΘΡΟΔΟΙΕ *ΕΞΑΙΡΟΤΜΕΝΩΝ των 
εςόδων των κεφαλαίων αυτοτελοφσ διαχείριςθσ, τα οποία δεν 

ζχουν νομικι προςωπικότθτα (παρ. 1 του άρκρου 96 του 
α.ν. 2039/1939)] 

1221,6 2.000,00 € -  778,40 € 

15 ΠΡΟΑΤΞΘΕΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 35895,95 47.000,00 € -   11.104,05 € 

21 ΕΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΘ ΦΟΡΑ - ΣΑΚΣΙΚΑ 194303,09 150.340,00 € 43.963,09 € 

22 ΕΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΘ ΦΟΡΑ 308,68 -   € 308,68 € 

ΥΝΟΛΟ : 1.466.364,65 1.360.157,00 € 106.207,65 € 

 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ην ύςνο ηεο νκάδαο Η ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

εζόδσλ έηνπο 2021 δελ ππεξβαίλεη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ έηνπο 2019 θη σο εθ ηνύηνπ 

δύλαηαη λα αλακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

Β) ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΩΝ II  

Οη Γήκνη θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα εγγξάθνπλ ζηελ ΟΜΑΓΑ II (ΚΑΔ 32) ηα 

πξαγκαηηθά πνζά θαη, ζύκθσλα κε απηά, επαλαϋπνινγίδνπλ ην επηηξεπόκελν 

ειάρηζην πνζό πνπ πξέπεη λα εγγξαθεί ζηνλ ΚΑΔ 85 «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 

εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο» 

κε βάζε ηελ αξρή όηη ε ζπλνιηθή δηαθνξά ησλ εγγεγξακκέλσλ πνζώλ ζηνλ 
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πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 γηα ηνπο ΚΑΔ 32 θαη 85 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

κέγηζην από ηηο εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν θνξέαο ζηνλ ΚΑΔ 32 γηα ηα έηε 

2019 ή 2020. ηελ πεξίπησζε, πνπ ην εγγεγξακκέλν πνζό ζηνλ ΚΑΔ 85 είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ επηηξεπόκελνπ ειαρίζηνπ πνζνύ, είλαη ππνρξεσηηθή ε άκεζε 

αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζζέληνο πνζνύ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ.  

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο Μεζάλσλ: 

Β.1. Δηζπξαθηέα ππόινηπα ζηηο 31/12/2020  

Σα εηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησκέλεο νθεηιέο ηξίησλ θαηά ηελ 01/01/2021 

αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 1.672.541,43 € θαη πξνέξρνληαη από ππόινηπα θαηαιόγσλ πνπ 

βεβαηώζεθαλ γηα 1
ε
 θνξά έσο ηηο 31/12/2020. 

Αλαιπηηθά : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Βεβαιϊςεισ 

2020 

Διαγραφζσ / 
Παραγραφζ

σ 2020 

Ειςπραχθζντα 
(Γραμμάτια) 

2020 

Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2020 

0111 Μιςκϊματα από αςτικά ακίνθτα (άρκρο 253 ΔΚΚ) 3.562,44 € -   € 2.362,44 € 1.200,00 € 

0311 
Σζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (άρκρο 25 Ν 

1828/89) 
457.872,24 € -   € 455.544,24 € 2.328,00 € 

0321 Δικαιϊματα ςφνδεςθσ και επαναςφνδεςθσ με το δίκτυο 5.040,32 € -   € 4.995,22 € 45,10 € 

0322 Σζλοσ φδρευςθσ 80.936,16 € 1.382,62 € 47.983,59 € 31.569,95 € 

0342 Σζλθ χριςεωσ υπονόμων 2.208,77 € 0,56 € 1.288,77 € 919,44 € 

0718 Επιχορθγιςεισ νομικϊν προςϊπων από Διμουσ 6.971,56 € -   € 1.025,34 € 5.946,22 € 

1511 
Προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ χρεϊν (άρκρο 6 

ΝΔ 356/74, άρκρο 16 Ν 2130/93) 
39.155,41 € -   € 38.863,31 € 292,10 € 

1512 
Πρόςτιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 

(άρκρο 31 Ν 2130/93) 
41.346,40 € -   € 7.876,40 € 33.470,00 € 

1519 
Λοιπά πρόςτιμα και χρθματικζσ ποινζσ επιβαλλόμενεσ 

βάςει ειδικϊν διατάξεων 
3.659,88 € -   € 3.367,78 € 292,10 € 

2112 Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ 169.589,19 € 7.123,07 € 76.562,36 € 85.903,76 € 

2114 Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 6.818,74 € 4,30 € 3.983,25 € 2.831,19 € 

3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 1.265,65 € -   € 203,63 € 1.062,02 € 

3212.001 
Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΣΡΟΙΗΘΝΑ & 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
1.501.138,59 € 35.336,57 € 253.831,48 € 1.211.970,54 € 

3214.001 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 28.665,00 € 2.105,15 € 8.691,14 € 17.868,71 € 

3218.001 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΣΡΟΙΗΘΝΑ 
75.829,21 € -   € 13.152,62 € 62.676,59 € 

3218.002 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΜΕΘΑΝΩΝ 
6.867,95 € 165,31 € 363,49 € 6.339,15 € 

3219 Λοιπά ζςοδα 103.608,91 € 463,14 € 8.945,09 € 94.200,68 € 

4124.002 ΦΠΑ 13% 99.073,01 € 5.268,03 € 18.345,25 € 75.459,73 € 

4124.003 ΦΠΑ 24% 79.490,44 € 689,78 € 40.634,51 € 38.166,15 € 

φνολα 2.713.099,87 € 52.538,53 € 988.019,91 € 1.672.541,43 € 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2020 
Προυπ/ςθεντα 2021 Διαφορά 

3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 3.390,02 € 1.158,86 € 2.231,16 € 

3212.001 
Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΣΡΟΙΗΘΝΑ & 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
1.329.489,35 € 1.313.993,67 € 15.495,68 € 

3214.001 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 21.619,34 € 17.043,08 € 4.576,26 € 

3218.001 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΣΡΟΙΗΘΝΑ 
62.676,59 € 75.829,21 € -  13.152,62 € 

3218.002 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΜΕΘΑΝΩΝ 
6.339,15 € 6.867,95 € -528,80 € 

3219 Λοιπά εςόδα 249.026,98 € 104.193,11 € 144.833,87 € 

φνολα 1.672.541,43 € 1.519.085,88 € 153.455,55 € 
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Β.2. Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ   

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ην ζύλνιν ηνπ ινγαξηαζκνύ 85 θαηά 

ηελ 01/01/2021 αλήιζε ζην ύςνο ησλ € ζύκθσλα κε ηα θάησζη : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα 

31/12/2020 

Ειςπραχθζντα 
31/12/2019 

Ειςπραχθζντα 
31/12/2020 

Πρόβλεψη μη 
είςπραξησ 

ειςπρακτζου 
υπολοίπου 

3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 3.390,02 € -   € 203,63 € 3.390,02 € 

3212.001 
Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΣΡΟΙΗΘΝΑ & 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
1.329.489,35 € 168.095,86 253.831,48 € 1.161.393,49 € 

3214.001 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 21.619,34 € 3.464,59 8.691,14 € 18.154,75 € 

3218.001 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΣΡΟΙΗΘΝΑ 
62.676,59 € 19.176,76 13.152,62 € 43.499,83 € 

3218.002 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων 

επιτθδευματιϊν Δ.Ε ΜΕΘΑΝΩΝ 
6.339,15 € 521,13 363,49 € 5.818,02 € 

3219 Λοιπά ζςοδα 249.026,98 € 10.542,13 8.945,09 € 238.484,85 € 

ΥΝΟΛΑ : 1.672.541,43 € 201.800,47 € 285.187,45 € 1.470.740,96 € 

 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε αλακόξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα : 

Κωδικόσ Περιγραφή 

Πρόβλεψη μη 
είςπραξησ 

ειςπρακτζου 
υπολοίπου 

Ποςό 8511 2021 Διαφορά 

00.8511 
Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων 

υπολοίπων 
287.802,70 € 166.671,15 € 121.131,55 € 

20.8511 
Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων 

υπολοίπων 
3.390,02 € 1.100,49 € 2.289,53 € 

25.8511 
Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων 

υπολοίπων 
1.179.548,24 € 1.058.292,01 € 121.256,23 € 

ΥΝΟΛΑ : 1.470.740,96 € 1.226.063,65 € 244.677,31 € 

 

Γ) ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νξηζηηθνύ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ζπληάζζεηαη επίζεκε 

θαηάζηαζε ζπκθσλίαο δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθνύ ππνινίπνπ κε εκεξνκελία 31-12-

2020, ε νπνία απνηειεί πξνζαξκνγή ζηα βηβιία ηνπ θνξέα, ηνπ ππνινίπνπ ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο –όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα αληίγξαθα θίλεζεο (extrait) 

ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ– ιακβάλνληαο ππόςε θπξίσο ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ, 

ηηο εηζπξαθηέεο ή πιεξσηέεο επηηαγέο, θαζώο θαη κε εληαικαηνπνηεζείζεο 

ζπλαιιαγέο ηνπ θνξέα. Η αλσηέξσ θαηάζηαζε ζπλνδεύεηαη από ηα αληίγξαθα 

θίλεζεο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ. 

Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ: 

ηηο 31/12/2020 ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ Γήκνπ αλήιζε ζην πνζό ησλ 

1.243.209,26 € θαη αλαιύεηαη σο αθνινύζσο : 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ Τπόινηπα 31/12/2020 

ΣΑΚΣΙΚΑ 636.991,34 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΔΙΓΙΚΔΤΣΑ 171.154,02 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΑ 409.931,52 € 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΡΟ 

ΑΠΟΓΟΗ 
25.132,38 € 

ΤΝΟΛΟ 1.243.209,26 € 

 

Σν αλσηέξσ πνζό αλαθέξεηαη θαη ζην ππ’ αξηζκ. ΓΡΥ 1/2021γξακ. είζπξαμεο ηνπ 

Γήκνπ πνπ αθνξά ηελ κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ 2020 ζην 2021. 
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ηελ νκάδα 5 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ ηνπ 2021 έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 810.164,30 €.   

Αλαιπηηθά :  

ΚΑΕ Περιγραφή 
Προυπ/ςμόσ 

2021 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων 

παρελκόντων ετϊν 
125.813,53 € 

5113 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ ειδικευμζνων δαπανϊν 170.443,95 € 

5119 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του 

Διμου 
513.906,82 € 

φνολο 810.164,30 € 

 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη λαηξνπνπνηεζνύλ – αλακνξθσζνύλ νη πηζηώζεηο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θσδηθώλ εζόδσλ ηεο νκάδαο 5 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2021, ζύκθσλα 

κε ηνλ θάησζη πίλαθα : 

ΚΑΕ Περιγραφή Προυπ/ςμόσ 2021 
1

ο
Γραμ. Είςπρ. 

2021 
Μεταβολή 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για 

τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων παρελκόντων ετϊν 
125.813,53 € 636.991,34 € 511.177,81 € 

5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για 

πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ για επενδυτικζσ δαπάνεσ 
170.443,95 € -   € - 170.443,95 € 

5119 
Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για 

τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
513.906,82 € -   € -513.906,82 € 

5121 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για 

τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων παρελκόντων ετϊν 
-   € 40.367,83 € 40.367,83 € 

5123 
Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για 

τθν κάλυψθ ειδικευμζνων δαπανϊν. 
-   € 369.563,69 € 369.563,69 € 

5129 
Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για 

τθν κάλυψθ εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
-   € 196.286,40 € 196.286,40 € 

ΥΝΟΛΟ : 810.164,30 € 1.243.209,26 € 433.044,96 € 

 

Γ) ΠΛΖΡΩΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΟΔ  

ηνλ ΚΑΔ 81 ΠΛΗΡΩΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΟΔ εγγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο (π.δ. 315/1999) ηεο 31-12-2020, κε εμαίξεζε εθείλεο γηα ηηο νπνίεο 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο παξαγξαθήο θαη έρνπλ δξνκνινγεζεί νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Γηα ηε δηαγξαθή ησλ παξαγξακκέλσλ ππνρξεώζεσλ ησλ νξγαληζκώλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθαξκόδνληαη νη εηδηθόηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί 

κε ηελ ππ’ αξ. 7/8783/7-2-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. ηηο 

πεξηπηώζεηο ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο γηα 

απνπιεξσκή ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2021 εγγξάθεηαη ην 

ζπλνιηθό πνζό πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί εληόο ηνπ έηνπο, όπσο απηό πξνθύπηεη από 

ηε ζρεηηθή πξάμε πνιπεηνύο αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ. 

Αλαιπηηθά γηα ηνλ ΓήκνΣξνηδελίαο Μεζάλσλ: 

ύκθσλα κε ην Ηζνδύγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηεο 31/12/2020 ην ππόινηπν ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ αλήιζε ζην ύςνο ησλ 1.505.182,51 €, ην νπνίν 

αλαιύεηαη ζηνπο θάησζη θσδηθνύο : 

Κ.Α.Δ. Περιγραυή 
Ουειλές 

31/12/2020 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 10.524,28 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 24.816,15 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων 1.430,76 € 

00.8114 Φόροι - Σζλθ 55,81 € 

00.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 85.350,46 € 

00.8116 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 26,71 € 
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10.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 1.385,66 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων 7.769,00 € 

10.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 19.351,61 € 

10.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 406,72 € 

15.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) -   € 

15.8122 Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 334.251,16 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων 2.450,00 € 

20.8115 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 15.630,93 € 

20.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 23.504,15 € 

20.8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 

δαπάνεσ 
71.176,00 € 

25.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 2.687,29 € 

25.8115 Πλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΠΟΕ) 38.795,02 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 831.389,62 € 

25.8122 Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 8.015,63 € 

30.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 8.107,02 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 949,76 € 

70.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 17.108,77 € 

φνολο 1.505.182,51 € 

 

 

Παξάιιεια ζε θσδηθνύο αξηζκνύο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ππάξρνπλ νη θάησζη 

πξνβιέςεηο : 

Κ.Α.Δ. Περιγραυή Προσπ/σμός 2021 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 
               20.000,00 
€  

00.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 
               30.000,00 
€  

10.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 
                  1.500,00 
€  

10.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 
               20.000,00 
€  

15.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 
                  1.500,00 
€  

15.8122 Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 
             347.984,82 
€  

20.8115 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
                  7.000,00 
€  

20.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 
               15.000,00 
€  

25.8115 Πλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΠΟΕ) 
               40.277,06 
€  

25.8122 Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 
                  2.250,00 
€  

25.8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 
                  2.986,47 
€  

30.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 
               20.000,00 
€  

70.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ)                21.530,64 
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€  

φνολο 
             530.028,99 
€  

 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ – αλακνξθσζνύλ νη πηζηώζεηο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θσδηθώλ ησλ θσδηθώλ πνπ αθνξνύλ ηηο νθεηιέο ησλ παξειζόλησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ : 

Κ.Α.Δ. Περιγραυή 
Ουειλές 

31/12/2020 
Προσπ/σμός 

2021 
Μεταβολή 

00.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 10.524,28 € -   € 10.524,28 € 

00.8112 Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 24.816,15 € 20.000,00 € 4.816,15 € 

00.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων 1.430,76 € -   € 1.430,76 € 

00.8114 Φόροι - Σζλθ 55,81 € -   € 55,81 € 

00.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 85.350,46 € 30.000,00 € 55.350,46 € 

00.8116 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 26,71 € -   € 26,71 € 

10.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 1.385,66 € 1.500,00 € -     114,34 € 

10.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων 7.769,00 € -   € 7.769,00 € 

10.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 19.351,61 € 20.000,00 € -    648,39 € 

10.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 406,72 € -   € 406,72 € 

15.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) -   € 1.500,00 € -    1.500,00 € 

15.8122 Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 334.251,16 € 347.984,82 € -  13.733,66 € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων 2.450,00 € -   € 2.450,00 € 

20.8115 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 15.630,93 € 7.000,00 € 8.630,93 € 

20.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 23.504,15 € 15.000,00 € 8.504,15 € 

20.8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 

δαπάνεσ 
71.176,00 € -   € 71.176,00 € 

25.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 2.687,29 € -   € 2.687,29 € 

25.8115 Πλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΠΟΕ) 38.795,02 € 40.277,06 € -     1.482,04 € 

25.8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 831.389,62 € -   € 831.389,62 € 

25.8122 Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 8.015,63 € 2.250,00 € 5.765,63 € 

25.8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ 

δαπάνεσ 
-   € 2.986,47 € -   2.986,47 € 

30.8115 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 8.107,02 € 20.000,00 € -  11.892,98 € 

35.8117 Λοιπά ζξοδα 949,76 € -   € 949,76 € 

70.8117 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 17.108,77 € 21.530,64 € -    4.421,87 € 

φνολο 1.505.182,51 € 530.028,99 € 975.153,52 € 

 

 

 

 

Δ) ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΔ (ΠΟΛΤΔΣΔΗ) ΤΜΒΑΔΗ 

Μεηά από έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

δαπαλώλ 2020 δελ έρνπλ εγγξαθεί κεξηθώο ή πιήξσο πηζηώζεηο γηα ην αλεθηέιεζην 

ππόινηπν πνιπεηώλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάθζεθαλ έσο ηηο 31/12/2020, ζύκθσλα κε 

ηνλ θάησζη πίλαθα :  

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΑΔΑΜ ΥΜΒΑΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΥΜΒΑΗ 

2021 

ΠΟΟ 
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

25.6277 
ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΟΙΜΟΤ 
ΝΕΡΟΤ 

20SYMV007123794 29/7/2021 1.985,07 € -   € -     1.985,07 € 

25.6275 
ΚΑΘ/ΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΑΠΟΧ/Θ 
20SYMV007390136 28/6/2021 7.126,80 € 7.000,00 € -         126,80 € 
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00.6117.006 ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 20SYMV007416492 27/9/2021 19.076,94 € -   € -   19.076,94 € 

25.6262.002 
ΚΑΘ/ΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΑΠΟΧ/Θ 
20SYMV007390136 28/6/2021 7.563,40 € 7.000,00 € -         563,40 € 

70.7326.005 
ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΨΙΛΩΘ & 
ΚΑΘ/ΜΟΤ ΒΛΑΣΘΘ 

20SYMV007361877 22/5/2021 17.193,17 € -   € -   17.193,17 € 

10.6266 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
20AWRD007078358 22/7/2021 9.500,00 € 9.500,00 € -   € 

00.6116 
ΕΠΙΔΟΘ ΤΠΘΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
20SYMV007062365 31/5/2021 5.338,00 € 10.000,00 € 4.662,00 € 

00.6117.001 
ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΔΘΛΩΘ ΣΟ 
ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

20SYMV006971444 31/7/2021 13.856,00 € 18.600,00 € 4.744,00 € 

20.7325.001 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΘΛ/ΜΟΤ 
20SYMV006489162 26/3/2021 2.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 

20.7325.028 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΘΛ/ΜΟΤ 
20SYMV006489162 26/3/2021 2.000,00 € 2.000,00 € -   € 

20.6634 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘ/ΣΑ 
20SYMV006489110 26/3/2021 2.711,96 € 3.000,00 € 288,04 € 

00.6117.005 ΠΡ. ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ 21SYMV007975466 31/3/2021 4.836,00 € 

24.800,00 € 5.332,00 € 
00.6117.005 ΠΡ. ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ 21SYMV007961793 31/3/2021 4.836,00 € 

00.6117.005 ΠΡ. ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ 20SYMV007964741 31/3/2021 4.836,00 € 

00.6117.005 ΠΡ. ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ 20SYMV007956919 31/3/2021 4.960,00 € 

10.6266 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

ΣΑΠ 
20SYMV007843125 31/3/2021 3.300,00 € 5.500,00 € 2.200,00 € 

10.7135 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

ΣΑΠ 
20SYMV007843125 31/3/2021 3.000,00 € 2.500,00 € -         500,00 € 

64.7331.003 
ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ 

20SYMV007648451 9/4/2021 23.064,00 € 24.000,00 € 936,00 € 

25.7312.066 
ΧΘΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΑΠΟΝΙΣΡΟΠΟΙΘΣΘ 
20SYMV007440070 7/10/2021 4.878,76 € -   € -     4.878,76 € 

00.6224 
ΤΠΘΡΕΙΕ 

ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
20SYMV007416525 1/10/2021 4.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 

 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ εηζεγνύκαζηε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ηελ 1
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 σο αθνινύζσο : 

 

Α. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ εζόδσλ : 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή 
Προυπ/θζντα 

2021 
Προτεινόμενη 

Μεταβολή 
Διαμορφωθεντ

α 

2119 Σακτικά ζςοδα από λοιπά ζςοδα 300,00 € 10.000,00 € 10.300,00 € 

2115 Σακτικά ζςοδα από τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ 40,00 € 3.000,00 € 3.040,00 € 

0452 
Σζλοσ επί των ακακαρίςτων εςόδων των κζντρων διαςκζδαςθσ, 
εςτιατορίων και ςυναφϊν καταςτθμάτων (άρκρο 20 Ν 2539/97) 

15.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 

0111 Μιςκϊματα από αςτικά ακίνθτα (άρκρο 253 ΔΚΚ) 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 

0461 Σζλοσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων (άρκρο 3 Ν 1080/80) 16.000,00 € 10.000,00 € 26.000,00 € 

0468 Σζλοσ αδειϊν οικοδομϊν (άρκρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 18.000,00 € 10.000,00 € 28.000,00 € 

0712 Μιςκϊματα καλαςςίων εκτάςεων (άρκρο 15 Ν 2130/93) 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 

4124.001 Λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου 35.000,00 € 50.000,00 € 85.000,00 € 

5111 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ 

υποχρεϊςεων παρελκόντων ετϊν 
125.813,53 € 511.177,81 € 636.991,34 € 

5112 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για πιςτϊςεισ 

προοριηόμενεσ για επενδυτικζσ δαπάνεσ 
170.443,95 € -  170.443,95 € -   € 

5119 
Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ 

εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
513.906,82 € -  513.906,82 € -   € 

5121 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν κάλυψθ 

υποχρεϊςεων παρελκόντων ετϊν 
-   € 40.367,83 € 40.367,83 € 
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5123 
Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν κάλυψθ 

ειδικευμζνων δαπανϊν. 
-   € 369.563,69 € 369.563,69 € 

5129 
Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν κάλυψθ 

εν γζνει δαπανϊν του διμου. 
-   € 196.286,40 € 196.286,40 € 

3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 1.158,86 € 2.231,16 € 3.390,02 € 

3212.001 Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΣΡΟΙΗΘΝΑ & ΜΕΘΑΝΩΝ 1.313.993,67 € 15.495,68 € 1.329.489,35 € 

3214.001 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ 17.043,08 € 4.576,26 € 21.619,34 € 

3218.001 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΣΡΟΙΗΘΝΑ 
75.829,21 € -  13.152,62 € 62.676,59 € 

3218.002 
Σακτικά ζςοδα επί των ακακαρίςτων εςόδων επιτθδευματιϊν Δ.Ε 

ΜΕΘΑΝΩΝ 
6.867,95 € -      528,80 € 6.339,15 € 

1322.022 
«ΧΕΔΙΑ ΦΟΡΣΙΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (.Φ.Θ.Ε.) ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΕΙΟ» ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΡΑΕΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΗΤΓΙΟΤ 2020» 

- 29.760,00 € 29.760,00 € 

1326.012 
Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ του Διμου (ΧΡΘΜ/Θ ΑΠΟ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 

ΑΣΣΙΚΘ) 
42.449,03 € 

101.997,75 € 
 

144.446,78 € 

3219 Λοιπά εςόδα 104.193,11 € 144.833,87 € 249.026,98 € 

φνολο 
 

821.258,26 € 432.233,76 € 

 

 

 

 

 

Β. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ εμόδσλ : 

 

Κ.Α.Δ. Περιγραφή 
Προχπολογις

μόσ 2021 
Προτεινόμενη 

Μεταβολή 
Διαμορφ
ωθζντα 

00.611
1 

Αμοιβζσ και ζξοδα ελευκζρων επαγγελματιϊν 8.000,00 € 8.000,00 € 
16.000,00 

€ 

00.611
7.002 

Τπθρεςίεσ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ 
εγγράφων,πρωτοκόλλου,ψθφιακϊν υπογραφϊν κλπ. 

5.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 

00.611
7.006 

Αμοιβζσ και ζξοδα λογιςτι -   € 19.076,94 € 
19.076,94 

€ 

00.614
2.002 

Αμοιβζσ νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου -   € 2.000,00 € 2.000,00 € 

00.626
6 

υντιρθςθ Εφαρμογϊν λογιςμικοφ 15.000,00 € 9.800,00 € 
24.800,00 

€ 

00.811
1 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ -   € 10.524,28 € 
10.524,28 

€ 

00.811
2 

Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και τρίτων 20.000,00 € 4.816,15 € 
24.816,15 

€ 

00.811
3 

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων -   € 1.430,76 € 1.430,76 € 

00.811
4 

Φόροι - Σζλθ -   € 55,81 € 55,81 € 

00.811
5 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 30.000,00 € 55.350,46 € 
85.350,46 

€ 

00.811
6 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) -   € 26,71 € 26,71 € 

00.822
4 

Λοιπζσ αποδόςεισ κρατιςεων υπζρ του Δθμοςίου 35.000,00 € 50.000,00 € 
85.000,00 

€ 

00.851
1 

Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 166.671,15 € 121.131,55 € 
287.802,7

0 € 

10.606
1 

Παροχζσ ζνδυςθσ -   € 2.000,00 € 2.000,00 € 

10.621
1 

Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και 
κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 

10.000,00 € 15.000,00 € 
25.000,00 

€ 
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10.713
5 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 2.500,00 € 3.000,00 € 5.500,00 € 

10.811
1 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 1.500,00 € 
-                               

114,34 € 
1.385,66 € 

10.811
3 

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων -   € 7.769,00 € 7.769,00 € 

10.811
5 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 20.000,00 € 
-                               

648,39 € 
19.351,61 

€ 

10.811
7 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) -   € 406,72 € 406,72 € 

15.606
1 
 

Παροχζσ ζνδυςθσ - € 2.000,00 € 2.000,00 € 

15.621
1 

Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και 
κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 

-   € 20.000,00 € 
20.000,00 

€ 

15.626
2 

υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 18.000,00 € 6.000,00 € 
24.000,00 

€ 

15.732
6.007 

ΒΕΛΣΙΩΘ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΠΑΙΔΙΚΘ ΧΑΡΑ ΟΙΚ. ΔΡΤΟΠΘ ΣΟΤ ΔΣΜ 74.000,00 € 400,00 € 
74.400,00 

€ 

15.732
6.002 

 

«ΧΕΔΙΑ ΦΟΡΣΙΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (.Φ.Θ.Ε.) ΠΡΑΙΝΟ 
ΣΑΜΕΙΟ» ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΡΑΕΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΗΤΓΙΟΤ 2020» 
- € 29.760,00 € 

29.760,00 
€ 

15.811
7 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 1.500,00 € 
-                            

1.500,00 € 
-   € 

15.812
2 

Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 347.984,82 € 
-                         

13.733,66 € 
334.251,1

6 € 

20.606
1 

Παροχζσ ζνδυςθσ -   € 6.000,00 € 6.000,00 € 

20.614
2.001 

Εργαςίεσ αποκομιδισ και κακαριότθτασ Διμου Σροιηθνίασ-Μεκάνων 341.500,00 € 
-                         

30.000,00 € 
311.500,0

0 € 

20.663
4 

Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 

20.713
3 

Ζπιπλα- ςκζυθ(κάδοι απορριμμ.,κλπ) 5.000,00 € 19.800,00 € 
24.800,00 

€ 

20.811
3 

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων -   € 2.450,00 € 2.450,00 € 

20.811
5 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7.000,00 € 8.630,93 € 
15.630,93 

€ 

20.811
7 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 15.000,00 € 8.504,15 € 
23.504,15 

€ 

20.812
3 

Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ -   € 71.176,00 € 
71.176,00 

€ 

20.851
1 

Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 1.100,49 € 2.289,53 € 3.390,02 € 

25.606
1 

Παροχζσ ζνδυςθσ 2.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 

25.626
2.002 

υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (πλθν κτιρίων 
ζργων)-Τπ.Αποχζτευςθσ 

7.000,00 € 7.500,00 € 
14.500,00 

€ 

25.627
5 

Δαπάνεσ κακαριςμοφ φρεατίων, δεξαμενϊν κ.λ.π. 7.000,00 € 7.000,00 € 
14.000,00 

€ 

25.627
7 

Λοιπζσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, κακαριότθτα -   € 4.000,00 € 4.000,00 € 

25.713
4 

ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι "ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ & ΜΕΙΩΘ ΣΩΝ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ  ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ" 
832.105,87 € 

-                       
832.105,87 € 

-   € 

25.731
2.003 

Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ του Διμου (ΧΡΘΜ/Θ ΑΠΟ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 
ΑΣΣΙΚΘ) 

42.449,03 € 
101.997,75 € 

 
144.446,7

8 € 

25.731
2.066 

Δαπάνεσ λειτουργία απονιτροποιθτι τθσ Δ.Ε. Μεκάνων -   € 4.878,76 € 4.878,76 € 



[12] 

 

25.741
2.007 

φνταξθ μελετϊν για τθν ζνταξθ ζργων του Διμου ςτο Πρόγραμμα 
LEADER (ζργα φδρευςθσ,αποχ/ςθσ,αντ/κα ζργα κλπ) 

10.000,00 € 7.980,00 € 
17.980,00 

€ 

25.811
1 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ -   € 2.687,29 € 2.687,29 € 

25.811
5 

Πλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΠΟΕ) 40.277,06 € 
-                            

1.482,04 € 
38.795,02 

€ 

25.812
1 

Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων -   € 831.389,62 € 
831.389,6

2 € 

25.812
2 

Πλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 2.250,00 € 5.765,63 € 8.015,63 € 

25.812
3 

Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 2.986,47 € 
-                            

2.986,47 € 
-   € 

25.851
1 

Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 
1.058.292,01 

€ 
121.256,23 € 

1.179.548,
24 € 

30.669
4 

Προμικεια μπετό- οικοδομικϊν υλικϊν 10.000,00 € 14.000,00 € 
24.000,00 

€ 

30.811
5 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 20.000,00 € 
-                         

11.892,98 € 
8.107,02 € 

35.811
7 

Λοιπά ζξοδα -   € 949,76 € 949,76 € 

45.626
2 

υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

70.732
6.005 

Κακαριςμόσ Δθμοτικϊν & Αγροτικϊν Οδϊν για πυραςφάλεια -   € 17.193,17 € 
17.193,17 

€ 

70.627
9.002 

 
ΤΝΣΘΡΘΘ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ 2.000,00€ 7.000,00 € 9.000,00 € 

70.641
4 

Μεταφορζσ 2.500,00 € 2.000,00 € 4.500,00 € 

70.811
7 

Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 21.530,64 € 
-                            

4.421,87 € 
17.108,77 

€ 

00.649
2 

Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα εκτζλεςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων ι 
ςυμβιβαςτικϊν πράξεων 

30.000,00 € 10.000,00 € 
40.000,00 

€ 

70.616
2 

Λοιπά ζξοδα τρίτων 10.000,00 € 15.000,00 € 
25.000,00 

€ 

10.624
2.002 

Αμοιβι για ζκδοςθ διαχειριςτικισ Επάρκειασ του Διμου -   € 10.000,00 € 
10.000,00 

€ 

00.644
3 

Δαπάνεσ δεξιϊςεων & εκνικϊν  ι  τοπικϊν εορτϊν 5.000,00 € 15.000,00 € 
20.000,00 

€ 

30.666
2 

Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων 10.000,00 € 10.000,00 € 
20.000,00 

€ 

30.665
4 

Προμικεια Λοιποφ υλικοφ -   € 5.000,00 € 5.000,00 € 

00.611
7.004 

Αμοιβζσ Ορκωτοφ Λογιςτι 10.000,00 € 10.000,00 € 
20.000,00 

€ 

10.626
1.001 

υντιρθςθ - επιςκευι κτιρίων και ακινιτων ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ 

2.000,00 € 10.000,00 € 
12.000,00 

€ 

10.614
2.003 

Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτισ απαιτοφμενεσ, 
βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου, διαδικαςίεσ για τθν εκπόνθςθ των 

περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ και τθν παρεπόμενθ τροποποίθςθ του 
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου 

-   € 15.000,00 € 
15.000,00 

€ 

10.626
2.001 

υντιρθςθ & επιςκευι άλλων πλθν κτιρίων 
ζργων/ςυντιρ.&επιςκ.περιβαλ.χϊρουγραφ.Σακτικοφπολθσ&προμ.υλικϊ

ν 
1.000,00 2.146,68 € 3.146,68 € 

φνολο 
 

834.258,26 € 
445.233,7

6€ 

 

Με όιεο ηηο  παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ, απηό 

παξακέλεη ακεηάβιεην ζην πνζό ησλ 39.531,06 €. 
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ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
 
              Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  Ο μ ό θ ω ν α  

Δγθξίλεη  ηελ 1
ε
 ζύληαμε πίλαθα αλακόξθσζεο (ππνρξεσηηθή) ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ έηνπο 2021, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Aλη/ξρνπ 

θ. νύρια θαη ηελ 53/21 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Παξώλ ςήθηζαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Γ., Λαδάξνπ Κ., Μέιινο Ι. θαη ακπάλεο Γ. , 

κε ην ζθεπηηθό ηεο κε ςήθηζεο ηνπ πξνϋπ/ζκνύ. 

 

 
 

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 52/2021 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


