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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (59/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ :   ύληαμε  πίλαθα αλακόξθσζεο (2ε) 
 
ήκεξα ηελ 20ε Απξηιίνπ  2021 εκέξα Σξίηε  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.1955/16-4-21 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 19, 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.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,13..) Καξλέδεο ππξίδσλ,14.) Αλδξένπ 
Υξπζνύια, 15)..νύρια ηπιηαλή,16.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,17.) Παληειήο Βαζίιεηνο,18.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,19. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
 
Απόνηερ 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.)ακπάλεο Γεκήηξηνο 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
 
Οςδείρ 
 
 
Απόνηερ 
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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   59/21 
 
 ΘΔΜΑ :   ύνηαξη  πίνακα αναμόπθωζηρ (2η) 

 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ην ιόγν ζηνλ θ. 
νύρια ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 130/21 ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο : 
 
 
Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 18026/15-2-2021 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο 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 πκβνπιίνπ ηνπ  Γήκνπ 
Σξνηδελίαο– Μεζάλσλ ε 1

ε
 ππνρξεσηηθή Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2021,όπσο απηή 

πξνβιέπεηαη από ηελ ππ’ αξηζκόλ 46735/01-08-2020 θνηλήο 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. 
ηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 θαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - 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 νη θάησζη: 
 
 
 
Ι. Ωρ Ππορ ηο Σκέλορ ηυν εζόδυν 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπ/νηα 

2020 
Πποηεινόμεν

η Αύξηζη 
Πποηεινόμενη 

μείυζη 
Γιαμοπθυθέν 

ποζό 

1219.001 

ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ (ΔΠΙΥ/Η ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ 

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ ΟΑΔΓ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

30.000,00 € 15.000,00 € -   € 45.000,00 € 

Σύνολο 30.000,00 € 15.000,00 € -   € 45.000,00 € 

 
Σημείυζη: Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε αύμεζε εμόδσλ ζηνπο Κσδηθνύο 10.6054 & 20.6054. 

 
 
ΙΙ. Ωρ ππορ ηιρ ςπηπεζίερ 00, 10, 15, 30, 40 και 70 (μη ανηαποδοηικέρ) 
 

Κυδικόρ Πεπιγπαθή Πποϋπολ/νηα 
Πποηεινόμενη 

Αύξηζη 
Πποηεινόμεν

η μείυζη 
Γιαμοπθυθέν 

ποζό 

00.6032 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο -   € 600,00 € 
 

600,00 € 
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10.6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 10.000,00 € 5.000,00 € 
 

15.000,00 € 

00.6111 Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 16.000,00 € 10.000,00 € 
 

26.000,00 € 

00.6117.001 
Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ  
18.600,00 € 14.000,00 € 

 
32.600,00 € 

10.6211 
Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, 

πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

25.000,00 € 20.000,00 € 
 

45.000,00 € 

00.6221 Σαρπδξνκηθά ηέιε 12.000,00 € 10.000,00 € 
 

22.000,00 € 

00.6224 Λνηπέο επηθνηλσλίεο 5.000,00 € 5.000,00 € 
 

10.000,00 € 

15.6262 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κόληκσλ εγθ/ζεσλ  24.000,00 €    800,00 € 
 

24.800,00 € 

30.6262 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ 
5.000,00 € 6.000,00 € 

 
11.000,00 € 

00.6451 
πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη 

ειεθηξνληθά κέζα 
2.000,00 € 2.000,00 € 

 
4.000,00 € 

10.7134 
Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 

ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 
2.500,00 € 2.602,25 € 

 
5.102,25 € 

00.8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 10.524,28 € 
 

9.324,28 € 1.200,00 € 

00.8112 Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 24.816,15 € 
 

14.862,76 € 9.953,39 € 

30.7413.002 Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε δεκνηηθώλ νδώλ -   € 7.000,00 € -   € 7.000,00 € 

00.6492 
Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ 

απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 
40.000,00 € 

 
15.000,00 € 25.000,00 € 

10.6117.001 
Ακνηβή ζπκβνύινπ γηα έληαμε ζε 
ρξεκαηνδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα 

24.800,00 € 
 

12.000,00 € 12.800,00 € 

15.6117.003 

Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 
γηα ηελ ελνπνίεζε, πξνζηαζία & αλάδεημε 

θπζηθώλ & πνιηηηζηηθώλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 
ηνπ Γήκνπ 

24.800,00 € 
 

24.800,00 € -   € 

15.7332.001 
Καηαζθεπή ππνδνκώλ  & αληηθαηάζηαζε 
ριννηάπεηα ζην δεκνηηθό Γήπεδν Γαιαηά 

-   € 2.984,79 € 
 

2.984,79 € 

ύλνιν 220.240,43 € 85.987,04 € 75.987,04 € 207.255,64 € 

 
ΙΙ. Ωρ ππορ ηιρ ςπηπεζίερ 20, 25 & 45 (ανηαποδοηικέρ) 
 
 

Κυδικόρ Πεπιγπαθή 
Πποϋπολ/νηα 

όπυρ 
Γιαμοπθώθηκαν 

Πποηεινόμενη 
Αύξηζη 

Πποηεινόμενη 
μείυζη 

Γιαμοπθυθέν 
ποζό 

20.6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 5.000,00 € 10.000,00 € -   € 15.000,00 € 

20.6263.001 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 24.000,00 € 
 

6.858,13 € 17.141,87 € 

20.6271 Δηζθνξά ππέξ πλδέζκσλ 100.000,00 € 5.000,00 € -   € 105.000,00 € 

20.7133 Έπηπια- ζθεύε(θάδνη απνξξηκκ., θιπ) 24.800,00 € 
 

20.000,00 € 4 .800,00 € 

20.6262.999 
Γαπάλεο θαηαζθεπήο, επέθηαζεο θαη 

ζπκπιήξσζεο ινηπώλ πιελ  θηηξίσλ έξγσλ 
-   € 37.000,00 € 

 
37.000,00 € 

20.8115 ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ 15.630,93 € 
 

4.941,87 € 10.689,06 € 

25.6262.001 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ)-Τπ. 

Ύδξεπζεο 
10.000,00 € 5.000,00 € 

 
15.000,00 € 

20.6262.004 πληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ 20.000,00 € 
 

6.000,00 € 14.000,00 € 

25.6262.007 
Δπηζθεπή  θαη ζπληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ 
70.800,00 € 

 
45.000,00 € 25.800,00 € 

25.6279.001 
Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε πδξεπηηθώλ 

γεσηξήζεσλ 
5.000,00 € 

 
3.000,00 € 2.000,00 € 

25.6279.002 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε όκβξησλ πδάησλ 5.000,00 € 1.000,00 € -   € 6.000,00 € 

25.6633.001 
Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ(απνιπκαληηθνύ 

πιηθνύ, ρεκηθνύ πγξνύ θιπ)-Τπεξ. Ύδξεπζεο 
7.000,00 € 7.000,00 € -   € 14.000,00 € 

25.6642 
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα 

θίλεζε αληιηνζηαζίσλ 
1.000,00 € 8.000,00 € 

 
9.000,00 € 

25.6662.002 
Πξνκήζεηα Γηαθόξσλ πιηθώλ γηα 

απνθαηάζηαζε Βιαβώλ 
-   € 2.000,00 € 

 
2.000,00 € 

25.6662.003 
Πξνκήζεηα αζθάιηνπ γηα απνθαηάζηαζε 
βιαβώλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο όινπ ηνπ 

2.000,00 € 
 

1.000,00 € 1.000,00 € 
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Γήκνπ 

25.6662.004 Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 10.000,00 € 10.000,00 € -   € 20.000,00 € 

25.6662.006 

Πξνκήζεηα βαλώλ δηθηύσλ(εληάζζεηαη ζην 
πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 
ΤΠ.Δ.) 

2.000,00 € 8.000,00 € -   € 10.000,00 € 

25.6662.009 
Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

αληι/ζησλ απνρ/ζεο 
10.000,00 € 

 
5.000,00 € 5.000,00 € 

25.6662.010 

Πξνκήζεηα Η/Μ Δμνπιηζκνύ (εληάζζεηαη ζην 
πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 
ΤΠ.Δ.) 

18.360,27 € 5.600,00 € -   € 23.960,27 € 

25.6662.011 

Πξνκήζεηα Η/Μ εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίσλ 
δηθηύνπ ύδξεπζεο(εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο  
ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από ΤΠ.Δ.)  

6.000,00 € 18.800,00 € -   € 24.800,00 € 

25.6662.012 

Πξνκήζεηα ζσιήλσλ γεσηξήζεσλ(εληάζζεηαη 
ζην πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 

ΤΠ.Δ.) 

5.000,00 € 3.000,00 € -   € 8.000,00 € 

25.6662.013 

Πξνκήζεηα πδξνκεηξεηώλ (εληάζζεηαη ζην 
πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 
ΤΠ.Δ.) 

- € 15.000,00 € - € 15.000,00 € 

25.6662.014 

Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ LED 
(εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο  
επηρ/ζε από ΤΠ.Δ.) 

- € 15.000,00 € - € 15.000,00 € 

25.7112.001 Αγνξέο Οηθνπέδσλ θαη εδαθώλ -   € 35.000,00 € -   € 35.000,00 € 

25.7131.001 

Πξνκήζεηα άιισλ κεραλεκάησλ-Τπ. 
Ύδξεπζεο (εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  

επηρ/ζε από ΤΠ.Δ.) 

1.000,00 € 5.500,00 € -   € 6.500,00 € 

25.8122 
Πιεξσκέο επελδπηηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ -

ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΑ) 
8.015,63 € 

 
8.015,00 € 0,63 € 

25.7312.002 
Δθηέιεζε εξγαζηώλ  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο (ρξεκ/ζε από  
ΤΠ.Δ.) 

95.000,00 € 
 

70.900,00 € 24.100,00 € 

      
9111 Απνζεκαηηθό 39.531,06 € 

 
15.185,00 € 24.346,06 € 

Σύνολο 485.137,89 € 190.900,00 € 185.900,00 € 490.137,89 € 

 
Σημείυζη: Το ποζό πος έσει μειυθεί από ηην Πίζηυζη ηος Κ.Α.Γ. 25.7312.002 και αθοπά 
επισοπήγηζη ηος Φαινόμενος ηηρ Λειτςδπίαρ έσει μεηαθεπθεί ζηοςρ κυδικούρ : 25.6662.010, 
25.6662.011,  25.6662.012, 25.6662.013, 25.6662.014, 25.6662.006 & 25.7131.001 ανηιζηοίσυρ.  
 
Βάζει ηυν ανυηέπυ ηο Αποθεμαηικό διαμοπθώνεηαι ζηο ύτορ ηυν 24.346,06 € 
 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 
 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
                                           Απνθαζίδεη : 
 
Οκόθσλα ηελ έγθξηζε ηεο 2ε αλακόξθσζεο έηνπο 2021 ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 
Ι. Ωρ Ππορ ηο Σκέλορ ηυν εζόδυν 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπ/νηα 

2020 
Πποηεινόμεν

η Αύξηζη 
Πποηεινόμενη 

μείυζη 
Γιαμοπθυθέν 

ποζό 

1219.001 

ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ (ΔΠΙΥ/Η ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ 

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ ΟΑΔΓ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

30.000,00 € 15.000,00 € -   € 45.000,00 € 
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Σύνολο 30.000,00 € 15.000,00 € -   € 45.000,00 € 

 
Σημείυζη: Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε αύμεζε εμόδσλ ζηνπο Κσδηθνύο 10.6054 & 20.6054. 

 
 
ΙΙ. Ωρ ππορ ηιρ ςπηπεζίερ 00, 10, 15, 30, 40 και 70 (μη ανηαποδοηικέρ) 
 

Κυδικόρ Πεπιγπαθή Πποϋπολ/νηα 
Πποηεινόμενη 

Αύξηζη 
Πποηεινόμεν

η μείυζη 
Γιαμοπθυθέν 

ποζό 

00.6032 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο -   € 600,00 € 
 

600,00 € 

10.6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 10.000,00 € 5.000,00 € 
 

15.000,00 € 

00.6111 Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 16.000,00 € 10.000,00 € 
 

26.000,00 € 

00.6117.001 
Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ  
18.600,00 € 14.000,00 € 

 
32.600,00 € 

10.6211 
Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, 

πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

25.000,00 € 20.000,00 € 
 

45.000,00 € 

00.6221 Σαρπδξνκηθά ηέιε 12.000,00 € 10.000,00 € 
 

22.000,00 € 

00.6224 Λνηπέο επηθνηλσλίεο 5.000,00 € 5.000,00 € 
 

10.000,00 € 

15.6262 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κόληκσλ εγθ/ζεσλ  24.000,00 €    800,00 € 
 

24.800,00 € 

30.6262 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ 
5.000,00 € 6.000,00 € 

 
11.000,00 € 

00.6451 
πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη 

ειεθηξνληθά κέζα 
2.000,00 € 2.000,00 € 

 
4.000,00 € 

10.7134 
Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 

ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 
2.500,00 € 2.602,25 € 

 
5.102,25 € 

00.8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 10.524,28 € 
 

9.324,28 € 1.200,00 € 

00.8112 Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 24.816,15 € 
 

14.862,76 € 9.953,39 € 

30.7413.002 Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε δεκνηηθώλ νδώλ -   € 7.000,00 € -   € 7.000,00 € 

00.6492 
Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ 

απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 
40.000,00 € 

 
15.000,00 € 25.000,00 € 

10.6117.001 
Ακνηβή ζπκβνύινπ γηα έληαμε ζε 
ρξεκαηνδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα 

24.800,00 € 
 

12.000,00 € 12.800,00 € 

15.6117.003 

Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 
γηα ηελ ελνπνίεζε, πξνζηαζία & αλάδεημε 

θπζηθώλ & πνιηηηζηηθώλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 
ηνπ Γήκνπ 

24.800,00 € 
 

24.800,00 € -   € 

15.7332.001 
Καηαζθεπή ππνδνκώλ  & αληηθαηάζηαζε 
ριννηάπεηα ζην δεκνηηθό Γήπεδν Γαιαηά 

-   € 2.984,79 € 
 

2.984,79 € 

ύλνιν 220.240,43 € 85.987,04 € 75.987,04 € 207.255,64 € 

 
ΙΙ. Ωρ ππορ ηιρ ςπηπεζίερ 20, 25 & 45 (ανηαποδοηικέρ) 
 
 

Κυδικόρ Πεπιγπαθή 
Πποϋπολ/νηα 

όπυρ 
Γιαμοπθώθηκαν 

Πποηεινόμενη 
Αύξηζη 

Πποηεινόμενη 
μείυζη 

Γιαμοπθυθέν 
ποζό 

20.6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 5.000,00 € 10.000,00 € -   € 15.000,00 € 

20.6263.001 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 24.000,00 € 
 

6.858,13 € 17.141,87 € 

20.6271 Δηζθνξά ππέξ πλδέζκσλ 100.000,00 € 5.000,00 € -   € 105.000,00 € 

20.7133 Έπηπια- ζθεύε(θάδνη απνξξηκκ., θιπ) 24.800,00 € 
 

20.000,00 € 4 .800,00 € 

20.6262.999 
Γαπάλεο θαηαζθεπήο, επέθηαζεο θαη 

ζπκπιήξσζεο ινηπώλ πιελ  θηηξίσλ έξγσλ 
-   € 37.000,00 € 

 
37.000,00 € 

20.8115 ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ 15.630,93 € 
 

4.941,87 € 10.689,06 € 

25.6262.001 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ)-Τπ. 

Ύδξεπζεο 
10.000,00 € 5.000,00 € 

 
15.000,00 € 

20.6262.004 πληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ 20.000,00 € 
 

6.000,00 € 14.000,00 € 
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25.6262.007 
Δπηζθεπή  θαη ζπληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ 
70.800,00 € 

 
45.000,00 € 25.800,00 € 

25.6279.001 
Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε πδξεπηηθώλ 

γεσηξήζεσλ 
5.000,00 € 

 
3.000,00 € 2.000,00 € 

25.6279.002 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε όκβξησλ πδάησλ 5.000,00 € 1.000,00 € -   € 6.000,00 € 

25.6633.001 
Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ(απνιπκαληηθνύ 

πιηθνύ, ρεκηθνύ πγξνύ θιπ)-Τπεξ. Ύδξεπζεο 
7.000,00 € 7.000,00 € -   € 14.000,00 € 

25.6642 
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα 

θίλεζε αληιηνζηαζίσλ 
1.000,00 € 8.000,00 € 

 
9.000,00 € 

25.6662.002 
Πξνκήζεηα Γηαθόξσλ πιηθώλ γηα 

απνθαηάζηαζε Βιαβώλ 
-   € 2.000,00 € 

 
2.000,00 € 

25.6662.003 
Πξνκήζεηα αζθάιηνπ γηα απνθαηάζηαζε 
βιαβώλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο όινπ ηνπ 

Γήκνπ 
2.000,00 € 

 
1.000,00 € 1.000,00 € 

25.6662.004 Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 10.000,00 € 10.000,00 € -   € 20.000,00 € 

25.6662.006 

Πξνκήζεηα βαλώλ δηθηύσλ(εληάζζεηαη ζην 
πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 
ΤΠ.Δ.) 

2.000,00 € 8.000,00 € -   € 10.000,00 € 

25.6662.009 
Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

αληι/ζησλ απνρ/ζεο 
10.000,00 € 

 
5.000,00 € 5.000,00 € 

25.6662.010 

Πξνκήζεηα Η/Μ Δμνπιηζκνύ (εληάζζεηαη ζην 
πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 
ΤΠ.Δ.) 

18.360,27 € 5.600,00 € -   € 23.960,27 € 

25.6662.011 

Πξνκήζεηα Η/Μ εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίσλ 
δηθηύνπ ύδξεπζεο(εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο  
ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από ΤΠ.Δ.)  

6.000,00 € 18.800,00 € -   € 24.800,00 € 

25.6662.012 

Πξνκήζεηα ζσιήλσλ γεσηξήζεσλ(εληάζζεηαη 
ζην πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 

ΤΠ.Δ.) 

5.000,00 € 3.000,00 € -   € 8.000,00 € 

25.6662.013 

Πξνκήζεηα πδξνκεηξεηώλ (εληάζζεηαη ζην 
πξόγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε από 
ΤΠ.Δ.) 

- € 15.000,00 € - € 15.000,00 € 

25.6662.014 

Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ LED 
(εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο  
επηρ/ζε από ΤΠ.Δ.) 

- € 15.000,00 € - € 15.000,00 € 

25.7112.001 Αγνξέο Οηθνπέδσλ θαη εδαθώλ -   € 35.000,00 € -   € 35.000,00 € 

25.7131.001 

Πξνκήζεηα άιισλ κεραλεκάησλ-Τπ. 
Ύδξεπζεο (εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  

επηρ/ζε από ΤΠ.Δ.) 

1.000,00 € 5.500,00 € -   € 6.500,00 € 

25.8122 
Πιεξσκέο επελδπηηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ -

ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΑ) 
8.015,63 € 

 
8.015,00 € 0,63 € 

25.7312.002 
Δθηέιεζε εξγαζηώλ  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο (ρξεκ/ζε από  
ΤΠ.Δ.) 

95.000,00 € 
 

70.900,00 € 24.100,00 € 

      
9111 Απνζεκαηηθό 39.531,06 € 

 
15.185,00 € 24.346,06 € 

Σύνολο 485.137,89 € 190.900,00 € 185.900,00 € 490.137,89 € 

 
Σημείυζη: Το ποζό πος έσει μειυθεί από ηην Πίζηυζη ηος Κ.Α.Γ. 25.7312.002 και αθοπά 
επισοπήγηζη ηος Φαινόμενος ηηρ Λειτςδπίαρ έσει μεηαθεπθεί ζηοςρ κυδικούρ : 25.6662.010, 
25.6662.011,  25.6662.012, 25.6662.013, 25.6662.014, 25.6662.006 & 25.7131.001 ανηιζηοίσυρ.  
 
Βάζει ηυν ανυηέπυ ηο Αποθεμαηικό διαμοπθώνεηαι ζηο ύτορ ηυν 24.346,06 € 
 

 

Οη θ.θ. Κεξακίδαο, Παληειήο, νύρια, Αλδξένπ, Γαινπληδή Λαδάξνπ θαη Καξαγηάλλεο Γ. 
ςήθηζαλ παξώλ. 
Ο θ. Καξαγηάλλεο Κ. δελ απάληεζε 
Οθ. Αζαλαζίνπ ςήθηζε θαηά. 
 



[7] 

 

 
                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 59/2021 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


