
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 2/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 8o ΗΜ.Γ : Έγκπιζη πίνακα αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020 (1η 
ςποσπεωηική). 

 
ηελ Λνπηξφπνιε Μεζάλσλ  θαη ζην  Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Μεζάλσλ  ζήκεξα  ηελ 26ε ηνπ κήλα 
Φεβξνπαξίνπ  ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ψξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε 
δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  
αξηζ. 809/21--2-2020 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηνπ 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 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ καηά ηην έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηψηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νχρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνχια (απνρψξεζε ζην 18ν Ζ.Γ), 10.)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνχια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 
14.)  Αλαζηαζηάδεο Γεψξγηνο,15.) Θενδσξνπνχινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,17.) 
Καξαγηάλλεο Γεψξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρψξεζε ζην 18ν ζέκα Ζ.Γ.),19.) νχριαο 
σηήξηνο,20.) Κεξακίδαο Γεψξγηνο. 
 
Απόνηερ 
1.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρψξεζαλ ζηα: 1ν ,2ν  & απφ 18ν  ζέκα (Ζ.Γ.) έσο θαη ηέινο ζπλεδξίαζεο. 
 
Οη θ.θ.Κεξακίδαο Γ., Αλαζηαζηάδεο Γ. & Καξλέδεο π. απνρψξεζαλ κεηά ην πέξαο ησλ 
ζεκάησλ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων , Παπών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεψξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπφιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  



1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνχπνιεο,4.) Μπισλφπνπινο Γεψξγηνο,Κ.Γξπφπεο,5.) Μνχγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο  Γεκνηηθφο  Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 8ο Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 42/2020 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη πίνακα αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020 (1η ςποσπεωηική). 

 
 
Ο Πξφεδξνο αθνχ εθθψλεζε ην φγδνν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο  δίλεη ην ιφγν ζηνλ 

Αλη/ξρν θ. νχρια ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 

Πξντζηακέλεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ ππ αξηζ.17/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία πξνέβε ζε ζχληαμε πίλαθα αλακφξθσζεο (1ε ππνρξεσηηθή ) 

πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ.  

  ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην ζψκα λα ςεθίζεη επί ηεο κνλαδηθήο πξφηαζεο πνπ 

ππνβιήζεθε. 

  

  Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: 

1)  Σελ ππ αξηζ.17/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

2) Σελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, 

3) Σελ εηζήγεζε ηνπ Αλη/ξρνπ  θ. νχρια 

4)Σελ παξ.8 ηνπ αξζ.77 ηνπ Ν.4172/2013,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζ. 12 ηνπ 

Ν.4263/2019, 

 

   Πξνέβε ζε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ην ππ αξηζ. (4) ζρεηηθφ ηεο εηζήγεζεο, 

θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ:  

 

Οθηψ (8)  ζεηηθνί ςήθνη ππέξ ηεο θαηαηεζήζαο απφ ηελ Ο.Δ ηελ ππ αξηζ. 17/2020. εηζήγεζεο 
θαη εηδηθφηεξα : 
Οη θ.θ. Σδηληέξεο Αλδξέαο, Μέιινπ Μαξία, Λεζηψηεο ππξίδσλ. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6 
Λίηζαο Κσλ/λνο, νχρια ηπιηαλή , Θενδσξνπνχινπ νθία & νχριαο ση 
 

Έμη (6) κεηνςεθνχληεο  κε ην ζθεπηηθφ φηη είραλ ςεθίζεη επηιεγκέλνπο θσδηθνχο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ςεθνθνξίαο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 θαη εηδηθφηεξα : Οη θ.θ. 
Καξαγηάλλεο Κ., Καξαγηάλλεο Γ., Παληειήο Β., Παηνπιηάο Κ., Αλδξένπ Υξ., ακπάλεο Γ.,  
 

Έλαο  (1)  κεηνςεθψλ ν  θ. Αζαλαζίνπ κε ην ζθεπηηθφ φηη δελ ςήθηζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην 
ζχλνιφ ηνπ. 
Γχν (2) κεηνςεθνχληεο, νη θ.θ. .Μέιινο Ησάλλεο, Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνχια , δελ 
δηθαηνιφγεζαλ ηελ ςήθν ηνπο. 
 
 

 
   

 

 



,                                       Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Καηά πιεηνςεθία απνξξίπηεηαη ε ππ αξηζ. 17/2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε νθηψ ςήθνπο ππέξ  

(8) θαη ελληά ςήθνπο θαηά (9),  ζπγθεθξηκέλα: 

A. Να εγγράψει στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση  του 

αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως ακολούθως: 

- Ο Κ.Α. 1315 με τίτλο «ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι-Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος 

παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου νερού & μείωσης των διαρροών» μειώνεται 

κατά το ποσό των 129.885,00 ευρώ 

- Ο Κ.Α. 1322.010 με τίτλο «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ-Προμήθεια μηχ/των έργου» μειώνεται κατά 

70.556,00 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. 1326.012 με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σ.Μ. (ΠΡ.    

          ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ)»  μειώνεται κατά 342.508,60 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. 1326.013 με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων» μειώνεται κατά 

238.421,51 ευρώ.  

- Ο Κ.Α. 1326.014 με τίτλο «Αναθεώρηση & επέκταση σχεδίου πόλης Γαλατά» μειώνεται 

κατά 44.996,38 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. 4319 με τίτλο «Λοιπά έξοδα (Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων)» 

μειώνεται κατά 51.622,44 ευρώ  

- Ο Κ.Α. 3214.001 με τίτλο «Σέλη & δικαιώματα αποχέτευσης Δ.Ε. Σροιζήνας & Δ.Ε. 

Μεθάνων» μειώνεται κατά 24.156,10 ευρώ. 

- Ο Κ.Α 3218.001 με τίτλο «Σακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών 

Δ.Ε. Σροιζήνας» μειώνεται κατά 16.402,76 ευρώ. 

 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά  918.548,79  ευρώ. 

 

B.   Να  εγγράψει στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση  

του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως ακολούθως: 

- Ο Κ.Α. 5111 με τίτλο «Φρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για  την 

κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» αυξάνεται κατά 473.759,98 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. 5121 με τίτλο «Φρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» αυξάνεται κατά 11.679,88 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. 5123 με τίτλο «Φρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 

επενδυτικούς σκοπούς»  αυξάνεται κατά 49.871,01 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. 3219 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» αυξάνεται κατά  το ποσό των 10.373,90 ευρώ. 

- Ο Κ.Α 3218.002 με τίτλο «Σακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών 

Δ.Ε.  Μεθάνων»  αυξάνεται κατά 6.867,95 ευρώ. 

- Ο Κ.Α 3212.001 με τίτλο «Σέλη & δικαιώματα ύδρευσης Δ.Ε. Σροιζήνας & Δ.Ε. Μεθάνων »  

αυξάνεται κατά 310.836,53 ευρώ. 

- Ο Κ.Α 3211 με τίτλο «Σέλη & δικαιώματα καθ/τας & ηλ/σμου »  αυξάνεται κατά 1.265,65 

ευρώ. 

- Ο Κ.Α 1322.024 με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση στάσεων λεωφορείων 

(ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ)»  εγγράφεται το ποσό των 1,00 ευρώ. 

- Ο Κ.Α 1322.023 με τίτλο «Αναπλάσεις οικισμών (ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ)»  εγγράφεται το 

ποσό των 1,00 ευρώ. 

- Ο Κ.Α 1322.022 με τίτλο «Απαλλοτρίωση πλατείας 25ης Μαρτίου (ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ)»  

εγγράφεται το ποσό των 1,00 ευρώ. 



 

      Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά  864.684,95  ευρώ. 

 

Γ. Να  εγγράψει στους παρακάτω κωδικούς εξόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση  

του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής: 

 

 

 

 

     -     Μεταφορά ποσού 18.600,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6117.001 με τίτλο  

           «Τπηρεσίες τεκμηρίωσης για την  υποστήριξη  του Δήμου κατά τη δημιουργία του  

            Εθνικού Κτηματολογίου»  

     -     Μεταφορά ποσού 19.800,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6117.005 με τίτλο  

           «Παροχή συμβουλευτικών  υπηρεσιών  για την  υποστήριξη  του Δήμου» 

     -     Μεταφορά ποσού  5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6222 με τίτλο  

           «Σηλεφωνικά τέλη»  

- Μεταφορά ποσού 1.000,00  ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6421.001 με τίτλο «Έξοδα κίνησης 

Δημάρχου» 

- Μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

δημοσίων σχέσεων» 

- Μεταφορά ποσού 29.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6526 με τίτλο «Φρεολύσια 

δανείων εσωτερικού» 

- Μεταφορά ποσού 30.661,64 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  00.8112 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων & τρίτων» 

- Μεταφορά ποσού 27.805,00  ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.8115 με τίτλο «Πληρωμές ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 1.260,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6055 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές 

εισφορές» 

- Μεταφορά ποσού 500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6691 με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού» 

- Μεταφορά ποσού 23.465,54 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.8115 με τίτλο «Πληρωμές ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού  835,22 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 15.7332.002 με τίτλο «υντήρηση 

χλοοτάπητα Γηπέδου Γαλατά» 

- Μεταφορά ποσού  24.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.6263 με τίτλο  «υντήρηση & 

επισκευή μεταφορικών μέσων» 

- Μεταφορά ποσού 2.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.6411 με τίτλο  «Έξοδα κίνησης 

ιδιοκτητών  μεταφορικών μέσων» 

- Μεταφορά ποσού  4.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.6495.001 με τίτλο «Άλλες 

δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία» 

- Μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.6641 με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.6644 με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές  ανάγκες του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 15.800,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.7133 με τίτλο «Έπιπλα- σκεύη» 

 

- Μεταφορά ποσού 70,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.8111 με τίτλο  «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού ΠΟΕ» 



- Μεταφορά ποσού 3.030,70 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.8115ε τίτλο «Λοιπά έξοδα ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 1.265,65 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  20.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη 

είσπραξης» 

- Μεταφορά ποσού 80.236,50  ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.8117 με τίτλο «Πληρωμές ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.6262.001 με τίτλο «υντ/ση – 

επισκευή λοιπών μόνιμων εγκ/σεων-υπ. Ύδρευσης» 

- Μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.6641 με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.6644 με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές  ανάγκες του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες του Δήμου» 

 

 

- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.6662.010 με τίτλο «Προμήθεια 

Η/Μ εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.6671 με τίτλο «Προμήθεια 

αντ/κων μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.7312.020 με τίτλο «υντ/ση 

αντλιοστασίων  του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.7312.062 με τίτλο «Αντ/ση δικτύου 

ύδρευσης για τις ανάγκες του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.7312.068 με τίτλο «Η/Μ 

εξοπλισμός  γεωτρήσεων του Δήμου» 

- Μεταφορά ποσού 238,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.8111 με τίτλο  «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 248.519,76 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.8511 με τίτλο « Προβλέψεις μη 

είσπραξης» 

- Μεταφορά ποσού 79.359,46 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  25.8115 με τίτλο «Πληρωμές ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  30.7323.019 με τίτλο 

«ιδηροκατασκευή ιστών στα μνημεία Γαλατά, Σροιζήνας, Καρατζά» » 

- Μεταφορά ποσού 1,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α.  30.7323.068 με τίτλο «Προμήθεια & 

τοποθέτηση στάσεων λεωφορείων (ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ)»   

- Μεταφορά ποσού 10.533,27 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  30.8115 με τίτλο  «Πληρωμές ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  35.6265 με τίτλο «υντ/ση & 

επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού» 

- Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  35.6654 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού 

υλικού» 

- Μεταφορά ποσού 968,53 ευρώ στον υφιστάμενο ΚΑ. 35.8115 με τίτλο «Πληρωμές   ΠΟΕ»  

- Μεταφορά ποσού 1,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  45.7321.001  με τίτλο «Διαμ/ση 

περιβάλλοντα χώρου κοιμητηρίων Κουν/τσας & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Μεθάνων» 

- Μεταφορά ποσού 74.444,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.  64.8123 με τίτλο  «Έργα 

χρηματοδοτούμενα ΠΟΕ (Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Βρωμολίμνης)» 

- Μεταφορά ποσού 6.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7312.001  με τίτλο «υντ/ση- 

καθ/σμος μονοπατιών» 

- Μεταφορά ποσού 1,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7322.008  με τίτλο «Απαλλοτρίωση 

πλατείας 25ης Μαρτίου (ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ)» 



- Μεταφορά ποσού 1,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7326.019  με τίτλο «Αναπλάσεις 

οικισμών (ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ)» 

- Μεταφορά ποσού 1,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7326.028  με τίτλο «Διαμ/ση κτιρίου 

ΚΔΑΠ  Μεθάνων» 

- Μεταφορά ποσού 4.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7336.007  με τίτλο «Καθ/σμος 

παραλιών» 

- Μεταφορά ποσού 12.350,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.8117 με τίτλο «Πληρωμές ΠΟΕ» 

- Μεταφορά ποσού 24.800,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α 70.7413.014 με τίτλο ¨Εκπόνηση 

μελέτης με τίτλο «υνδυαστική ανάδειξη του χώρου διεξαγωγής της Γ’ Εθνοσυνέλευσης 

Σροιζήνας & του αρχαιολογικού χώρου του ναού του Ιππόλυτου μετά των πέριξ αυτών 

μηνμείων(ΥΙΛΟΔΗΜΟ)     

 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά  849.048,27 ευρώ. 

 

     Δ.  Να εγκριθούν οι παρακάτω μειώσεις εξόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του  

         αποθεματικού: 

-       Μείωση  ποσού 145.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 64.7131 με τίτλο «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ-

Προμήθεια μηχ/των έργου» 

 

 

- Μείωση  ποσού 29.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6523 με τίτλο «Φρεολύσια δανείων 

εσωτερικού MARFIN» 

- Μείωση  ποσού 51.622,44 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.8117 με τίτλο «Πληρωμές ΠΟΕ 

(ΦΟΛΙΚΈ ΕΠΙΣΡΟΠΕ)» 

-  Μείωση ποσού 129.885,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.7134 με τίτλο «ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι-

Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου νερού & 

μείωσης των διαρροών»  

-  Μείωση ποσού 342.508,60 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α. 15.7326.006 με τίτλο Μετατόπιση 

δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σ.Μ. (ΠΡ. ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ)» 

- Μείωση ποσού 238.421,51 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  30.8123 με τίτλο «Οδοποιία Δήμου 

Σροιζηνίας-Μεθάνων» 

- Μείωση ποσού 44.996,38 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7412.001 με τίτλο «Αναθεώρηση & 

επέκταση σχεδίου  πόλης Γαλατά»   

- Μείωση ποσού 13.517,27 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη 

είσπραξης»  

 

  Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά  994.951,20 ευρώ. 

 

   

Μετά την αναμόρφωση το αποθεματικό του Δήμου, διαμορφώθηκε στα  94.022,99 ευρώ. 

         

 

                                                                                  
 
 
 

                   Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 42/2020 

 



                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΘΝΘΕΡΗΣ 


