
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 12/2018 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

ΘΔΜΑ:  «Έγκπιση σύνταξηρ πίνακα αναμόπυωσηρ έτοςρ 2018 (4η)». 

 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηo Ακθηζέαηξν Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα ηελ 9ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ 
έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  αξηζ. 5111/05-10-
2018 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 13 κέιε, ήηνη: 
 
  Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 

Παπόντερ 
 
1.) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο (Πξνεδξεχσλ),  2.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 3.) Καξλέδεο ππξίδσλ, 
4.) ακπάλεο Γεκήηξηνο, 5.) Καλέιινπ Διέλε, 6.) Αλδξένπ Υξπζνχια, 7.) Κεξακίδαο 
Γεψξγηνο, 8.) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ, 9.) ηάηθνπ-Κνπηνπδή Μαξία.(πξνζήιζε ζην 2o   
ζέκα),10.) νχριαο Παλ/ηεο (πξνζήιζε ζην 9o ζέκα),11.) Υξηζηφθαο Δπζηξάηηνο,12.) 
Μπφγξεο Νηθφιανο, 13.)Μπάθαο Νεθηάξηνο. 
   
 Απόντερ 
 
1) Μπηζηίλα Γέζπνηλα,  2) Αζαλαζίνπ άββαο, 3) Ν.ηξάηνο-Γαξζηλφο, 4) Οηθνλφκνπ 
ηξάηνο, 5) Οηθνλφκνπ Αλάξγπξνο, 6) Μπαθάιε Μαξίλα, 7) Αλαγλσζηφπνπινο Γεψξγηνο, 8) 
Καθνχξεο Νηθφιανο. 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κωνσταντίνορ Γ. Καπαγιάννηρ , Παπών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ: 
 
1-Κνπηζνπκπέιεο Γεψξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο. 2.-  Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο, 
3 - Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνχπνιεο , 4-Εεξβφο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,5. 
Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπφπεο. 
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
 
1 -Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 2 - Υαηδίλαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ, 3- Φπρνγπηνχ 
Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξφπνιεο, 4- Γαξεκά Αξγπξία T.K. Kπςέιεο,5- Καπέιινο Πνιπδεχθεο 
Σ.Κ.Καξαηδά 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
 
 

  Απιθμόρ Θέματορ: 1 ο     Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 200/2018 
 

ΑΔΑ: 6Λ30ΩΗΛ-ΧΝ9



 
 
ΘΔΜΑ:  «Έγκπιση σύνταξηρ πίνακα αναμόπυωσηρ έτοςρ 2018 (4η)». 

 
 Ο Πξνεδξεχσλ αθνχ γλσζηνπνίεζε ζην ψκα φηη ιφγσ απνπζίαο ηεο Πξνέδξνπ θαη κε 

επηζπκίαο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ ζψκαηνο λα πξνεδξεχζεη, ζχκθσλα κε ην α. 69, παξ. 2 ηνπ 

Ν.3852/2010 ρξέε Πξνέδξνπ εθηειεί ν πξψηνο, απφ ηνπο παξφληεο, ζε ζηαπξνχο ζπκβνχινπο 

ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, ελ πξνθεηκέλσ  ν θ. Κσλ/λνο Παηνπιηάο.  

 

ηε ζπλέρεηα αθνχ εθθψλεζε ην πξψην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ην ιφγν ζηνλ 

Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηηο ππ αξηζ. 183/2018 θαη 184/2018 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, κε ηηο νπνίεο πξνέβε ζε ζχληαμε πίλαθα αλακφξθσζεο (4ε ππνρξεσηηθή) 

πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 

  ηελ ζπλέρεηα ν Πξνεδξεχσλ θαιεί ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

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

 

1) Σηο 183/2018 θαη 184/2018 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

2) Σελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, 

3) Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

 

θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

                                       Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι 

Οκφθσλα:  

 

A. Δγθξίλεη ηηο εγγξαθέο ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο εζφδσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε 

ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο εμήο: 

- ηνλ  Κ.Α. 1322.010 κε ηίηιν πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 

(ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ & ΚΛΑΓΟΦΑΓΟΤ)» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 

145.000,00 επξψ. 

- ηνλ Κ.Α.1511 κε ηίηιν «Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ» εγγξάθεηαη ην πνζφ 

ησλ 1.953,66 επξψ 

- ηνλ Κ.Α.1512 κε ηίηιν «Πξφζηηκα ΚΟΚ» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 247,50 επξψ 

- ηνλ Κ.Α. 1312 κε ηίηιν «Δπηζθεπή & ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 

4.650,00 επξψ 

- ηνλ Κ.Α.1211.001 κε ηίηιν «Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ΚΔΠ» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 1.200,00 

επξψ 

- ηνλ Κ.Α. 0322 κε ηίηιν «Σέινο χδξεπζεο» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 23.396,42 επξψ 

- ηνλ Κ.Α. 0469 κε ηίηιν «Σέινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 

27.250,73 επξψ 

- ηνλ Κ.Α. 4124.003 κε ηίηιν «ΦΠΑ 24%» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 14.486,91 επξψ 

- ηνλ Κ.Α. 4123 κε ηίηιν «Φφξνο πξνκεζεπηψλ θιπ» εγγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 50.000,00 επξψ 

ΑΔΑ: 6Λ30ΩΗΛ-ΧΝ9



 

Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην απμάλεηαη θαηά  268.185,22 επξψ. 

 

Β. Δγθξίλεη ηηο εγγξαθέο ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο εμφδσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε    

    κείσζε  ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο εμήο: 

-  Μεηαθνξά πνζνχ  1.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α.  00.6142.001 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ » 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α.  00.6735 κε ηίηιν «Δπηρ/ζεηο ζε 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο & ζσκαηεία » 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.000,00  επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6736.001 κε ηίηιν «Δπηρ/ζεηο ζε 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο & ζσκαηεία » 

- Μεηαθνξά πνζνχ 36.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.060 κε ηίηιν «Ύδξεπζε & 

ζπληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 50.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.8223 κε ηίηιν «Απφδνζε θφξσλ 

πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ θιπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 4.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6222 κε ηίηιν «Σειεθσληθά & 

ηειεγξαθηθά ηέιε» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.6431 κε ηίηιν «Έμνδα ελεκέξσζεο 

& πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

- Μεηαθνξά πνζνχ 14.486,91 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 00.8225.003 κε ηίηιν «ΦΠΑ 24%» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 100,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 10.6261.001 κε ηίηιν «πληήξεζε-

επηζθεπή θηηξίσλ & αθηλήησλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 3.500,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.6414.001 κε ηίηιν «Μεηαθνξέο 

γεληθά γηα ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 2.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.063 κε ηίηιν «Καζ/ζκνο & 

ζπληήξεζε πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 4.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.068 κε ηίηιν «Ζ/Μ 

εμνπιηζκφο γεσηξήζεσλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 70.6414 κε ηίηιν «Μεηαθνξέο γεληθά» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 500,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 70.7326.006 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

πιηθψλ ππξαζθάιεηαο» 

-  Μεηαθνξά πνζνχ 7.530,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α.  15.8122 κε ηίηιν «Πιεξσκέο ΠΟΔ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 2.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α.  00.6443 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

δεμηψζεσλ & εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 5.000,00  επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.6644 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

ιηπαληηθψλ & θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7312.066 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο απνληηξνπνηεηή» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 500,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 25.7412.007 κε ηίηιν «χληαμε κειεηψλ 

γηα έληαμε ζην  πξφγξακκα LEADER» 

- Μεηαθνξά πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α. 30.6695 κε ηίηιν « Πξνκήζεηα 3Α, 

αζθάιηνπ θιπ)  

ΑΔΑ: 6Λ30ΩΗΛ-ΧΝ9



 

Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην κεηψλεηαη θαηά 154.616,91 επξψ. 

 

Γ.  Αθφκε εγθξίλεη ηηο εγγξαθέο ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο εμφδσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ  

     ζε κείσζε  ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο εμήο: 

-  Δγγξαθή  πνζνχ 145.000,00 επξψ ζηνλ  Κ.Α. 64.7131 κε ηίηιν  πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ 

ΗΗ»  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΟΤ (θαιαζνθφξν φρεκα & θιαδνθάγνο) 

 

Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην κεηψλεηαη θαηά 145.000,00 επξψ. 

 

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

         ηνπ απνζεκαηηθνχ: 

  -   Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α.  70.7321.017  κε ηίηιν «Λ/γηα πεξ/θνπ ηαηξείνπ (Κ.Τ.Γ.) θαηά  

     2.000,00 επξψ. 

  -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 70.7413.021 κε ηίηιν «Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο» θαηά    

    2.000,00 επξψ. 

   - Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 70.7413.022 κε ηίηιν «Μειέηε αλάπιαζεο παξαιίαο    

     Καιινλήο» θαηά 2.000,00 επξψ. 

    - Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α.  20.6644 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ & θαπζίκσλ γηα  

      ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» θαηά 3.000,00 επξψ. 

   -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.7131.002  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα άιισλ κερ/ησλ γηα ηελ  

      Τπεξεζία Απνρ/ζεο» θαηά 2.000,00 επξψ. 

   -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο  Κ.Α. 25.7133 κε ηίηιν «Έπηπια-ζθεχε» θαηά 2.000,00 επξψ. 

   - Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.7312.016 κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηχνπ αγσγψλ 

      φκβξησλ πδάησλ» θαηά 2.000,00 επξψ. 

   -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο  Κ.Α. 25.7135.001 κε ηίηιν « Πξνκήζεηα θεθαιαηαθνχ  

      εμνπιηζκνχ γηα ηελ Τπεξεζία Ύδξεπζεο» θαηά 2.000,00 επξψ. 

   -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο  Κ.Α. 25.7312.064 κε ηίηιν «Καζ/ζκνο & ζπληήξεζε δηθηχνπ  

     αγσγψλ φκβξησλ πδάησλ» θαηά 5.000,00 επξψ. 

   -   Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.7332.001 κε ηίηιν «Δξγαζίεο κεηαηφπηζεο δηθηχσλ  

      Ύδξεπζεο» θαηά 1.000,00 επξψ. 

   -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.6633.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ   

      Τπεξεζία Απνρ/ζεο» θαηά  2.030,00 επξψ. 

   -  Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 25.6276  κε ηίηιν «Γαπάλεο εθθέλσζεο βφζξσλ»  

      θαηά 1.000,00 επξψ. 

  -   Μείσζε ηνπ ππάξρνληνο Κ.Α. 30.6694 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κπεηφ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ  

      θιπ)»  θαηά 5.000,00 επξψ. 

  

     Έηζη ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην απμάλεηαη θαηά 31.030,00 επξψ. 

   

Μεηά ηελ αλακφξθσζε ην απνζεκαηηθφ ηνπ Γήκνπ, δηακνξθψζεθε ζηα  123,54 επξψ. 

 
 

ΑΔΑ: 6Λ30ΩΗΛ-ΧΝ9



 
                                                     

 
                              Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 200/2018 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ                                                                    ΣΑ ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή                                                                               Τπνγξαθέο 

                                

                                      ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                           Κσλ/λνο      Παηνπιηάο 
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