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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                                                  
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    33/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 328/2016            

       

  ΘΔΜΑ: ΕΓΚΡΘΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΘΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ (3ε ). 
 
 
  ηνλ Kαξαηδά θαη ζην Γεκνηηθό ρνιείν, ζήκεξα ηελ 7 

ε
 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 18:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 

6593/2-11-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε 

ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε 

ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 12, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παξόληεο  

1.-Παηνπιηάο  Κωλζηαληίλνο (Πξόεδξνο),  2.- Παληειήο Βαζίιεηνο, 3.- Μπαθάιε  

Μαξίλα , 4.- Οηθνλόκνπ ηξάηνο,   5.- Καξλέδεο  ππξίδωλ, 6.-Παπαϊωάλλνπ 

ππξίδωλ,7-.Αλδξένπ Υξπζνύια,8-Καλέιινπ Διέλε,9-  ακπάλεο Γεκήηξηνο,10-

.Υξηζηόθαο  Δπζηξάηηνο,  11-.ΚαθνύξεοΝηθόιανο,12-Μπηζηίλα Γέζπνηλα 

 

 

                                                               Απόληεο 

1.-Νίθνο- ηξάηνο Γαξζηλόο,2- Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,3- Μπάθαο 

Νεθηάξηνο,4.Αζαλαζίνπ άββαο,5. Κεξακίδαο Γεώξγηνο,6- ηάϊθνπ –Κνπηνπδή 

Μαξία,7-.ΡειάθεΘενδώξα,8-.Αλαγλωζηόπνπινο Γεώξγηνο,9-.ΜπόγξεοΝηθόιανο 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Κωλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ.2-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Σξνηδήλνο.3- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.4.-Καπέιινο Πνιπδεύθεο 

Σ.Κ.Καξαηδά,5.-Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά, ,3.-Υαηδίλαο 

Γεώξγηνο Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ,.4- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο5.-Κνηδηάο 

ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο.  

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
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Αξηζκόο Θέκαηνο:  4
ν
                              ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:328/2016 

 

Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεωο: : ΕΓΚΡΘΗ 

ΤΝΣΑΞΗ ΠΘΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ (3ε ) δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Δήκαξρν ν 
νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Δ.. ηελ ππ αξηζ.196/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο κε ηελ νπνία πξνέβε ζε ζύληαμε πίλαθα αλακόξθσζεο (3ε ) 
πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ. 
 ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
   Σν Δ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 
1)Σελ 196/2016 απόθαζε ηεο Ο.Ε. 
2)Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Δεκάξρνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
                                       ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγθξίλεη ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2016 (3ε ) 
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο νπνίαο απνηειεί ν παξαθάησ πίλαθαο: 
 
 
 
 
Α. Εγκρίνει τις ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού 

προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν 

προβλεφθεί: 

 

 

 

- Μεταφορά ποσού 2.170,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 10.6011.001  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

μονίμων  υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας» 

- Μεταφορά ποσού 615,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6011.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

μονίμων υπαλλήλων Οικονομικής Υπηρεσίας» 

- Μεταφορά ποσού 510,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 10.6011.008 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ» 

- Μεταφορά ποσού 360,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/σμου» 

- Μεταφορά ποσού 102,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

ΤΥΔΚΥ Υπηρεσίας Καθ/τας» 

- Μεταφορά ποσού 200,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6051.003 με  τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

ΤΕΑΔΥ» 

-  Μεταφορά ποσού 290,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

ΤΥΔΚΥ Υπηρεσίας Ύδρευσης» 

- Μεταφορά ποσού 480,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.6051.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

ΤΕΑΔΥ» 

- Μεταφορά ποσού 415,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας» 

- Μεταφορά ποσού 115,00 ευρώ στον Κ.Α. 15.6052  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού» 

- Μεταφορά ποσού  375,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.6052 με τίτλο «Εργοδοτικέ εισφορές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας» 
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- Μεταφορά ποσού 350,00 ευρώ στον Κ.Α. 25.6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

στην Υπηρεσία Ύδρευσης» 

- Μεταφορά ποσού 290,00 ευρώ στον Κ.Α. 30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου τεχνικής υπηρεσίας»  

- Μεταφορά ποσού 261,00 ευρώ στον Κ.Α. 30.6052.006 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου τεχνικής υπηρεσίας»  

- Μεταφορά ποσού 100,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.6422  με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων  

Υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας» 

-    Μεταφορά ποσού 150,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.6422  με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων  

Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας» 

   -   Μεταφορά ποσού 100,00 ευρώ στον Κ.Α. 25.6422  με τίτλο  «Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων  

Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης» 

   -    Μεταφορά ποσού 738,50 ευρώ στον Κ.Α. 00.6434   με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» 

   -   Μεταφορά ποσού 202,85 ευρώ στον Κ.Α. 10.7134  με τίτλο «Προμήθεια  Η/Υ & Προγραμμάτων  

        λογισμικού» 

- Μεταφορά ποσού 14,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.6635 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής» 

- Μεταφορά ποσού 15,00 ευρώ στον Κ.Α. 30.7333.042  με τίτλο «Απομάκρυνση φερτών υλικών από  

     το οδικό δίκτυο» 

- Μεταφορά ποσού 240,00 ευρώ στον Κ.Α. 15.6474  με τίτλο «Έξοδα λοιπών δραστηριοτήτων» 

- Μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6117.008  με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση για  

     εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού πρ/τος» 

- Μεταφορά ποσού 5.800,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.7134  με τίτλο «Προμήθεια προγράμματος  

     λογισμικού»  

- Μεταφορά ποσού 3.200,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6124  με τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιωθέντων» 

- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.7518 με τίτλο «Συμμετοχή σε Δίκτυο Συνεργασίας 

Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»  

  -    Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 70.6482 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης»  

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

 

 

  -    Μεταφορά ποσού  1.300,00 ευρώ στον Κ.Α.00.6222 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά έξοδα» 

  -    Μεταφορά ποσού 3.500,00 ευρώ στον Κ.Α.00.6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά έξοδα» 

 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 37.893,35 ευρώ. 

 

Β. Εγκρίνει τις παρακάτω μειώσεις εξόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του αποθεματικού: 

 

    -  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 20.6631  με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού»                                                                                                                                                                                                                                                                         

         κατά 500,00 ευρώ. 

    -  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 20.6633  με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά)    

         κτηματολογικών διαγραμμάτων» κατά 500,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6699.002 με τίτλο «Προμήθεια ηλ/κου υλικού (μεγάφωνα,  

         ενισχυτές κλπ)  κατά 500,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια βανών δικτύων » κατά 2.000,00  

     ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.007 με τίτλο «Προμήθεια ειδικών φίλτρων νερού»  

     κατά 2.000,00 ευρώ.  
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- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.001 με τίτλο « Προμήθεια μπετό γι’ αποκ/ση βλαβών στο 

δίκτυο ύδρευσης»  κατά 3.000,00 ευρώ  

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6276  με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» κατά 1.500,00 

ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 15.7133 με τίτλο «Έπιπλα-σκεύη» κατά 500,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 15.7134 με τίτλο «Η/Υ & Ηλεκτρονικά συστήματα» κατά 500,00 

ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6653 με τίτλο «Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού» κατά 

200,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 20.6611 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων κλπ» κατά 300,00 ευρώ. 

- Μείωση  του υπάρχοντος Κ.Α. 20.6612 με τίτλο «Προμήθεια γρ. ύλης & λοιπών υλικών γραφείου» 

κατά 200,00 ευρώ. 

- Μείωση  του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6681 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου» κατά 200,00 ευρώ. 

-   Μείωση   του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών»  

     κατά 1.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α.10.6673 με τίτλο «Προμήθεια αντ/κων μηχ/των του Δήμου»  

     κατά 300,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6652 με τίτλο «Προμήθεια φωτογραφικού υλικού» κατά 300,00  

       ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6651 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» κατά 500,00  

    ευρώ.  

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7312.061 με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης» κατά 7.000,00 

ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6738 με τίτλο «Χρημ/ση κοινωφελούς επχ» κατά 4.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α.10.6613.001  με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων & εντύπων υπηρεσιών 

του Δήμου» κατά 500,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6613.002 με τίτλο «Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων» κατά 

500,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6613.003 με τίτλο «Προμήθεια δημοτολογίων» κατά 300,00 ευρώ  

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6117.007 με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για 

υποστήριξη του Δήμου κατά 1.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6117.006 με τίτλο «Αμοιβές & έξοδα λογιστή» κατά 800,00 ευρώ. 

 

 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6312 με τίτλο «Λοιποί φόροι» κατά 3.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6451 με τίτλο « Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά» κατά 

1.200,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6492 με τίτλο « Δικαστικά έξοδα & έξοδα από δικαστικές 

αποφάσεις» κατά 2.500,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.6162 με τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων» κατά 500,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6613.004  με τίτλο « Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας » κατά 

800,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 10.6613.005  με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιακών καρτελών κλπ » 

κατά 300,00 ευρώ. 

Eτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 36.400,00 ευρώ. 

Επομένως μετά την τρέχουσα αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στα 

1.823,76 ευ 
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Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 328/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


