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ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 
 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 19/2017 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

ΘΔΜΑ: «Έγκριση πίνακα αναμόρυωσης έτοσς 2017 (5η)».  
 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ  Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 2α ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ 
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκφζηα  
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  αξηζ. 5818/28-9-
2017 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνχ 
δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα 15, ήηνη: 
 
  Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόντες 
1.) Μπηζηίλα Γέζπνηλα, 2.) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 3.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 4.) Οηθνλφκνπ 
Αλάξγπξνο, 5.) Καξλέδεο ππξίδσλ, 6.) Μπαθάιε Μαξίλα (απνρψξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο), 7.) ηάηθνπ - Κνπηνπδή Μαξία, 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Υξηζηφθαο Δπζηξάηηνο, 9.) ακπάλεο Γεκήηξηνο, 10.) Καλέιινπ Διέλε,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11.) Αλδξένπ Υξπζνχια, 12.) Οηθνλφκνπ ηξάηνο, 13.) Αλαγλσζηφπνπινο Γεψξγηνο, 14.) 
Ρειάθε Θενδψξα, 15.) Αζαλαζίνπ άββαο. 
 Απόντες 
1.) Καθνχξεο Νηθφιανο, 2.) Μπφγξεο Νηθφιανο, 3.) Μπάθαο Νεθηάξηνο, 4.) Γαξζηλφο 
Ν.ηξάηνο, 5.) Κεξακίδαο Γεψξγηνο, 6.) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ. 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κωνσταντίνος Γ. Καραγιάννης , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπφπεο, 2.- Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο, 3.- 
Φπρνγηνχ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξφπνιεο, 4.- Κνπηζνπκπέιεο Γεψξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο.  
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 2.- Εεξβφο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ, 3.- Καπέιινο 
Πνιπδεχθεο Σ.Κ. Καξαηδά, 4.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 5.- Υαηδίλαο Γεψξγηνο Σ.Κ. 
Μεγαινρσξίνπ, 6.- Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνχπνιεο. 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
 
 

  Αριθμός Θέματος: 1ο Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 160/2017 
 
ΘΔΜΑ: «Έγκριση πίνακα αναμόρυωσης έτοσς 2017 (5η)». 
 
Ζ Πξφεδξνο αθνχ εθθψλεζε ην πξψην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε πίλαθα 

αλακφξθσζεο έηνπο 2017 (5ε)», δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ 

Γ.. ηελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 149/2017 



απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία πξνέβε ζε ζχληαμε πίλαθα 

αλακφξθσζεο (5ε ) πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 

  ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

   Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Καηά πιεηνςεθία: 

 

A. Σελ εγγξαθή ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο εζφδσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη ινγηζηηθέο 

ηαθηνπνηήζεηο θαη νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 

δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο εμήο: 

 

- Ο Κ.Α. 0311 κε ηίηιν «Σέινο θαζ/ηαο & θσηηζκνχ» απμάλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ 

241.454,07 επξψ. 

- Ο Κ.Α. 0441  κε ηίηιν «Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν.2130/93)» απμάλεηαη 

θαηά ην πνζφ ησλ 20.190,95  επξψ. 

- Ο Κ.Α. 0471.001 κε ηίηιν «Σέιε δεκνπξαηήζεσλ» απμάλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ 70,00 

επξψ. 

- Ο Κ.Α. 1411 κε ηίηιν «Πξντφλ δσξεψλ» απμάλεηαη απμάλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ θαηά ην 

πνζφ ησλ 2.000,00 επξψ. 

- Ο Κ.Α. 1511 κε ηίηιν «Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ»  απμάλεηαη θαηά 

ην πνζφ ησλ 4.478,90 επξψ. 

- Ο Κ.Α. 1512 κε ηίηιν «Πξφζηηκα ΚΟΚ» απμάλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ 665,00 επξψ. 

- Ο Κ.Α. 2112 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε & δηθαηψκαηα χδξεπζεο» απμάλεηαη 

θαηά ην πνζφ ησλ 117.465,70 επξψ. 

- Ο Κ.Α 2114 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε & δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο» απμάλεηαη 

θαηά ην πνζφ ησλ 403,46 επξψ. 

-  Ο Κ.Α. 1326.013 κε ηίηιν «Οδνπνηία Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ»(Υξεκ/ζε απφ 

Πεξ/ξεηα- Πξνγξακκαηηθή χκβαζε)  θαηά ην πνζφ ησλ 1.495.000,00 επξψ. 

-  Ο Κ.Α. 1326.014 κε ηίηιν «Μειέηε επέθηαζεο –αλαζεψξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πφιεο Γαιαηά Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ»(Υξεκ/ζε απφ Πεξ/ξεηα-

Πξνγξακκαηηθή χκβαζε) θαηά ην πνζφ ησλ 449.977,48 επξψ. 

 

                 Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην απμάλεηαη θαηά 2.331.705,56 επξψ. 

 

Β.    Δπίζεο, εγθξίλνληαη νη αθφινπζεο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην   

        ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο θάησζη θσδηθνχο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ   

        έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί: 

 

      -    Μεηαθνξά πνζνχ 27.612,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6521.001 κε ηίηιν «Σφθνη 

           δαλείσλ Δζσηεξηθνχ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.6699.002  κε ηίηιν «Λνηπέο 

πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Τπ. Ζ/ζκνπ» 



- Μεηαθνξά πνζνχ 14.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.7325.027 κε ηίηιν 

«Δπέθηαζε δηθηχνπ Ζι/ζκνπ φινπ ηνπ Γήκνπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 1.175,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 20.7325.028 κε ηίηιν 

«Βειηίσζε & απνθ/ζε  δηθηχνπ Ζ/ζκνπ  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο»  

- Μεηαθνξά πνζνχ 4.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.066 κε ηίηιν 

«Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο απνληηξνπνηεηή Γ.Δ. Μεζάλσλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 1.300,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 70.6654.001 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ςπθηψλ λεξνχ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 11.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 10.7134 κε ηίηιν «Ζ/Τ & 

ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 100,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 70.6266 κε ηίηιν «πλη/ζε 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 100,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 45.7111 κε ηίηιν 

«Απαιινηξηψζεηο & αγνξέο νηθνπέδσλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 260.265,48 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.6211 κε ηίηιν «Αληίηηκν 

ει. Ρεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θιπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 100.000,00 επξψ ζηνλ Κ.Α. 20.6211 κε ηίηιν «Αληίηηκν ει. Ρεχκαηνο 

γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θιπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 15.6262 κε ηίηιν «πλη/ζε & 

επηζθεπή κνλίκσλ εγθ/ζεσλ (ζρνιηθψλ θηηξίσλ)» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.270,04 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6526.001 κε ηίηιν 

«Δηζθνξέο ΣΑΠ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 62.156,51 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 10.6273 κε ηίηιν «Φσηηζκφο 

& θίλεζε» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6443 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

δεμηψζεσλ & εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 4.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6434 κε ηίηιν «Λνηπέο 

δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 13.712,46 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6151 κε ηίηιν 

«Γηθαηψκαηα ηξίησλ απφ είζπξαμε ηειψλ & θφξσλ»   

- Μεηαθνξά πνζνχ ησλ 449.977,48 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 30.7412.001 κε ηίηιν 

«Μειέηε επέθηαζεο –αλαζεψξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο Γαιαηά Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ»(Υξεκ/ζε απφ Πεξ/ξεηα- Πξνγξακκαηηθή χκβαζε) 

- Δγγξαθή πνζνχ 1.495.000,00 επξψ ζηνλ Κ.Α. 30.7325.004 κε ηίηιν «Οδνπνηία Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ»(Υξεκ/ζε απφ Πεξ/ξεηα -Πξνγξακκαηηθή χκβαζε)   

 

Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην κεηψλεηαη θαηά 2.458.668,97 επξψ. 

 

Γ.    Αθφκε, εγθξίλνληαη νη παξαθάησ κεηψζεηο εμφδσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε 

       ηνπ  απνζεκαηηθνχ: 

 

     -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 00.6526 κε ηίηιν «Υξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ» θαηά 

        27.612,00 επξψ. 

     -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 20.6273 κε ηίηιν «Φσηηζκφο & θίλεζε» θαηά 20.000,00  

       επξψ. 

     -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.6662.001  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κπεηφ γη’ απνθ/ζε 

        βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο φινπ ηνπ Γήκνπ» θαηά  3.000,00 επξψ. 



     -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.6662.002  κε ηίηιν ««Πξνκήζεηα δηαθφξσλ  

        νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γη’ απνθ/ζε βιαβψλ δηθηχνπ χδξεπζεο φινπ ηνπ Γήκνπ » θαηά 

         3.000,00 επξψ. 

-   Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.6662.003» κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ γη’ απνθ/ζε 

   βιαβψλ δηθηχνπ χδξεπζεο φινπ ηνπ Γήκνπ θαηά 3.000,00 επξψ. 

     -   Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.6273 κε ηίηιν «Φσηηζκφο & θίλεζε» θαηά 80.000,00  

         επξψ. 

 

                     Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην απμάλεηαη θαηά 136.612,00 επξψ. 

 

    Δπνκέλσο κεηά ηελ ηξέρνπζα αλακφξθσζε ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην  δηακνξθψλεηαη ζηα   

    16.143,38 επξψ.  

 

 

                                                   

Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. . Αζαλαζίνπ θαηαςήθηζε επεηδή δελ ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

                                 Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 160/2017 

 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπογραφή                                                                             Τπογραφές                                           

                                   

                                             ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

     

                 Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

                                               ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  


