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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 14/22-6-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 75/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 14ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 1ο  ΈΙΣΑΙΣΟ   Αναμόρθφζη ηοσ προϋπολογιζμού 2022  

                                 (4η αναμόρθφζη) και ηροποποίηζη ηοσ Σετνικού  

                                Προγράμμαηος. 

 

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελφο Ηνπλίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση: 4726/17.06.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα       (19) κειψλ  θαη ηελ απνπζία νθηψ    (8) κειψλ,  

φπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο (αζζελήο) 
3 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παχινο 
 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

5 Ειαηίληζεο Αληψληνο 5 παλίδεο Δπζχκηνο 

6 Ηληδέο Ληθφιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Σζίληζηνο Γεψξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
11 Ινχγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

1 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρφδε νπιηάλα   

17 αββίδεο Παλαγηψηεο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) . 
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 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 

θιήζεθε λφκηκα. 

 
Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηάθηνπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηάθηνπ 
ζέκαηνο. 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία  απνρψξεζε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ 

ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινχγγνο Εήζεο  θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 
Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα ζπδεηεζεί εθηάθησο ην αθφινπζν ζέκα: 
 

¨Αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022  (4ε αλακφξθσζε) θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ    Πξνγξάκκαηνο¨ 

 

Θαη ην ζψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ.  
 

Σν 1ν  ζέκα εθηφο  εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. 64/2022 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηελ 4ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022 ε νπνία επηθέξεη 

αιιαγέο θαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ .  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Γήκαξρνο θαη είπε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε 
ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηε 

ΑΣΑ. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηελ αλακφξθσζε κεηαθέξνληαη πηζηψζεηο ΑΣΑ 

εληζρχνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο θαη ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην 
απνζεκαηηθφ.  Σν άιιν ζθέινο αθνξά ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δεηήζακε πέξπζη θαη ηε ιάβακε ηψξα.  

 
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ε αλακφξθσζε 

αθνξά ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε φπσο αλέθεξε ν θ. Αληηδήκαξρνο ζηελ εηζήγεζε ηνπ 

κφλν θαηά ην έλα ζθέινο ηεο ελψ φια ηα ππφινηπα ζθέιε επηθέξνπλ κεγάιεο 

αιιαγέο. Γήισζε φηη ζεσξεί ηελ φιε δηαδηθαζία απαξάδεθηε γηαηί θαη ε νηθνλνκηθή 
επηηξνπή ζπλεδξίαζε εθηάθησο ζήκεξα γηα λα πεξάζεη ην ζέκα ρσξίο ν ζχκβνπινο 

ηεο κεηνςεθίαο λα έρεη ιάβεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ εηζήγεζε αλακφξθσζεο θαη νη 

ζχκβνπινη πνπ είλαη παξφληεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , λα κελ έρνπλ ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν λα κειεηήζνπλ ηελ αλακφξθσζε εθφζνλ ε απφθαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζηάιζεθε ζήκεξα ην κεζεκέξη. Αθνινχζσο ππέβαιιε ηα 

θάησζη ζρεηηθά εξσηήκαηα : 
 ηελ 1ε ζειίδα εθεί πνπ ιέεη κηζζψκαηα κεραλεκάησλ , πξνκήζεηα αληιηψλ 

θαη ζπληήξεζε θαη επηζθεπή αληιηνζηαζίσλ κε ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ . 

Δθφζνλ ε ΑΣΑ πξννξίδεηαη γηα έξγα , κπνξεί λα θαιχςεη θαη πξνκήζεηεο; 

 Παξαθάησ πνπ αλαθέξεηαη ε κείσζε πηζηψζεσλ απφ ηε ζπληήξεζε 
δεκνηηθψλ θηηξίσλ γηα πνηα αθξηβψο θηίξηα κηιάκε θαη γηαηί πξνηείλεηαη λα 

κεησζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ηεο Γεκηνπξγίαο Αζιεηηθνχ Θέληξνπ 

ζην Άγθηζηξν θαηά 33.474 €; 
 Ζ κείσζε ηεο πίζησζεο ζηνλ θσδηθφ 30.7413.12 γηα ηελ αξρηηεθηνληθή 

κειέηεο ηεο εηζφδνπ ηεο πφιεο ηδεξνθάζηξνπ αθνξά ην ίδην έξγν πνπ 

παξαθάησ απμάλεηαη ε πίζησζε κε ηίηιν ¨Αλάπιαζε Αλαηνιηθήο Πιεπξάο 

Λφηηαο Δηζφδνπ ηδεξνθάζηξνπ¨; 
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 Τπήξρε κηα κειέηε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχζε ηε ζπληήξεζε ηεο 

θνηλφηεηαο Αθξηηνρσξίνπ, ηελ θνηλφηεηα Βπξψλεηαο  θαη ζθεπή ζην  ΘΑΠΖ 

ζηε Ρνδφπνιε. Κήπσο ε κείσζε ηεο πίζησζεο ζηε ζπληήξεζε ησλ 
δεκνηηθψλ θηηξίσλ αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα; 

 Πφζα ρξήκαηα ρξσζηάκε ζηελ άξδεπζε; Πξηλ απφ θάπνηνπο κήλεο πνπ 

έθαλα ηελ ίδηα εξψηεζε ζηνλ Γήκαξρν κνπ απάληεζε φηη δε ρξσζηάκε 
ηίπνηα. Αιεζεχεη φηη θάπνηνο πξνκεζεπηήο έθαλε αγσγή ζην Γήκν γηα λα 

πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ επεηδή έθαλε εξγαζίεο ζηα αληιηνζηάζηα; 

 Καο πξνηείλεηε ελίζρπζε ησλ θσδηθψλ ζηελ άξδεπζε. Όηαλ θέξαηε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δελ ιάβαηε θαζφινπ ππφςε ηηο αλάγθεο επηζθεπψλ; 
 Δπίζεο επεηδή αλαθέξεηαη θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο , 

ζέινπκε λα κάζνπκε ηη γίλεηαη κε δπν θνκβηθά έξγα , ην αλνηρηφ θέληξν 

εκπνξίνπ ζην ηδ/ζηξν θαη ην Δλπδξείν ζηε Βπξψλεηα. 
 

Αθνινχζσο ην ιφγo έιαβε ν θ. Ινχγγνο Εήζεο θαη ξψηεζε ηη γίλεηαη κε ην 

Δλπδξείν Βπξψλεηαο , γηα πνην ιφγν είλαη θιεηζηφ θαη πνπ πήγαλ ηα δψα πνπ 
θηινμελνχληαλ.  

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ππάξρεη φλησο αγσγή 

θαηά ηνπ Γήκνπ γηα πνζφ 50.000 € γηα εξγαζίεο πνπ έθαλε ζε αληιηνζηάζηα θαη 

θαηνλνκάδεη απηφλ πνπ ηνπ αλέζεζε πξνθνξηθά ηηο εξγαζίεο. ηε ζεκεξηλή 
αλακφξθσζε βιέπσ κηα πξνζπάζεηα φρη λα πξνκεζεπηνχκε λέα είδε αιιά πηζαλψο 

λα πιεξψζνπκε απηά πνπ ρξσζηάκε. Αλ ε ππφζεζε θαηαιήμεη ζηα δηθαζηήξηα ν 

πξνκεζεπηήο ζα δηθαησζεί φπσο έγηλε θαη ζην παξειζφλ ελψ ν Γήκνο ζα πιεξψζεη 
επηπιένλ θαη ηνπο ηφθνπο. Δπίζεο ν θ. Παλαγησηίδεο επηζήκαλε φηη εγθξίζεθε θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνληαο 

ζπγθεθξηκέλα έξγα. Δπηβεβαηψλεηαη επνκέλσο ε εηθνληθή δηάζηαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ε απνζπαζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ην 
ιφγν απηφ ε αλακφξθσζε ζα θαηαςεθηζηεί απφ ηελ παξάηαμή καο.  

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

αλακφξθσζε είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαη δελ πεηζηήθακε γηα ηνλ επείγνληα 
ραξαθηήξα ηεο. Έπξεπε λα δνζεί ν αληίζηνηρνο ρξφλνο γηα λα κειεηεζεί θαη γηα ην 

ιφγν απηφ φζνλ αθνξά ηελ ςήθν ηεο δήισζε παξψλ.  

Ο θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη δελ είλαη επείγνληα 
φια φζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλακφξθσζε θαη φηη ζα κπνξνχζε απηή λα 

πεξηνξηζηεί κφλν ζηα άκεζεο αλάγθεο θαη ηα ππφινηπα ζθέιε ηεο λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ επφκελε αλακφξθσζε έηζη ψζηε λα γίλεη κε πην ζσζηφ 

ηξφπν ε φιε δηαδηθαζία θαη λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο απφ ηα κέιε γηα λα 
μέξνπλ ηη ςεθίζνπλ. Ρψηεζε αλ ππάξρεη κειέηε γηα ην έξγν ηεο Αληηθαηάζηαζεο 

Τιηθψλ γηα ηελ Αλαβάζκηζε Φσηηζκνχ ρνιηθψλ Κνλάδσλ θαη ηνπ 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηεο Σ.Θ. Πξνκαρψλα. Πσο πξνυπνινγίζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν 
πνζφ αλ δελ ππάξρεη κειέηε.  

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ν θ. Ιεσλίδαο Ιεσλάθεο, Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Άξδεπζεο θαη είπε φηη ηειεπηαία ππήξμαλ ηξεηο βιάβεο ζε ηξία 
αληιηνζηάζηα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Πνξντσλ , ηνπ Λενρσξίνπ θαη ηνπ 

ηαπξνδξνκίνπ. Δπίζεο βιάβε ππάξρεη θαη ζην αληιηνζηάζην ηεο Ιηβαδηάο.  

Ο θ. Γήκαξρνο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ε άξδεπζε απνηειεί βαζηθή 

ππεξεζία πξνο ηνπο αγξφηεο πνπ ζην Γήκν καο απνηεινχλ κηα κεγάιε 
επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. Σα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

άκεζα γηαηί δηαθνξεηηθά δελ ζα ππάξρεη ζνδεηά. Όζνλ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο αθνξά κφλν ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ΑΣΑ. Οη 
αλάγθεο ηεο άξδεπζεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ΑΣΑ φρη φκσο απφ 

ηδίνπο πφξνπο γηαηί πξφθεηηαη γηα αληαπνδνηηθή ππεξεζία. Όζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν Αιιειεγγχεο απηή ήξζε θαηφπηλ αηηήκαηνο πνπ 
ππνβιήζεθε πέξπζη απφ ην Γήκν θαη αθνξά ηηο θνηλφηεηεο πέξημ ηεο δνκήο ησλ 
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κεηαλαζηψλ. Γελ πξφθεηηαη επνκέλσο γηα θάηη μαθληθφ. Όζνλ αθνξά ηηο νθεηιέο 

ζηελ άξδεπζε πξάγκαηη δελ ππάξρνπλ νθεηιέο γηαηί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ εληάρζεθαλ ζε πξφγξακκα πεληαεηνχο ξχζκηζεο. Ζ νθεηιή ησλ 50.000 
€ ζα εληάζζνληαλ ζην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ θαη ζηελ πεληαεηή ξχζκηζε αιιά δελ 

ήηαλ λνκφηππε θαη δελ θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα πιεξσζεί απφ ην Γήκν κε ηε 

ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία. Γηεθδηθείηαη δηθαζηηθψο κέζσ αγσγήο γηα ηελ νπνία δελ 
κπνξνχκε λα πξνδηθάδνπκε ηελ έθβαζή ηεο.  

Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη δελ έιαβε απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηά ηεο. Πάληα ππήξρε θαη ζα ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ άξδεπζε. Κέρξη 

ηψξα θάλακε πξνκήζεηα θαη ηέιεησζαλ ηα πιηθά; Δθφζνλ ε πξνκήζεηα πιηθψλ 
άξδεπζεο έγηλε πέξπζη δελ κπνξνχζαηε λα πξνβιέςεηε φηη θέηνο δελ ζα έρεηε 

πιηθά; Γελ απαληήζεθε επίζεο ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα δχν έξγα γηαηί ππάξρεη 

πξφβιεκα κε απηά. Δπίζεο ζην εξψηεκά καο γηα ην αλ ππάξρνπλ νθεηιέο ζηελ 
άξδεπζε ζα κπνξνχζε λα καο ελεκεξψζεη ν θ. Γήκαξρνο φηη πέξαλ ησλ νθεηιψλ 

πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ πεληαεηή ξχζκηζε ππάξρεη θαη ε ζπγθεθξηκέλε αγσγή 

ησλ 50.000 €. Δπίζεο είπε φηη δελ πείζηεθε γηα ην έθηαθην ηνπ ζέκαηνο θαη γηα 
φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε παξάηαμή ηεο ζα θαηαςεθίζεη ην ζέκα.   

 

Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνχ έιαβε ππφςε : 

 Σελ απφ 12-5-2022 εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο  γηα ηελ 4ε 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ . 

 Σε κε αξηζκ. 64/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

κεηά  απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Ιαηά Πλειουηθία δέκα (10) υήθφν σπέρ και εννέα (9) καηά  

  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

Δγθξίλεη ηελ  4ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε πνπ απηή επηθέξεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, σο 
αθνινχζσο : 

 A.Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε  ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ    εγθξίλεη ηε κείσζε 

πηζηώζεσλ από  ηνπο θάησζη ΚΑΔ κε κεηαθνξά ηνπο ζην απνζεκαηηθό , 

 

Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Μείσζε 

πηζηώζεσλ 

20.7135.04 Πξνκήζεηα εξγαιείσλ 20.000 

35.7135.01 Πξνκήζεηα εξγαιείσλ 875,67 

20.7135.05 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο ( θαξόηζηα, ζθνύπεο θ.ι.π. ) 15.000 

25.6662.01 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηα αληι. άξδεπζεο 15.000 

ΎΝΟΛΟ  50.875,67 

  

θαη ηε κεηαθνξά ηνπο από ην απνζεκαηηθό ζηνπο θάησζη ΚΔ πξνο ελίζρπζή ηνπο 

 
Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 
Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

20.6662.01 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ   35.000 

25.6233 Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ -  Σερληθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 50.000 

(ΑΣΑ) 

25.7131.06 Πξνκήζεηα αληιηώλ θαη ζρεηηθώλ κεραλεκάησλ θαη εηδώλ 

αληιηνζηαζίσλ 

20.000 

(ΑΣΑ) 
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25.6262.03 πληήξεζε θαη επηζθεπή αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο 17.000 

(ΑΣΑ) 

30.7135.01 Πξνκήζεηα εξγαιείσλ 6.591,32 

ΎΝΟΛΟ  128.591,32 

 

Οι παπαπάνω μεηαβολέρ πιζηώζεων μειώνοςν  ηο αποθεμαηικό καηά 77.715.65 

 

 B. Δπίζεο κε ζύκθσλα κε ηελ ίδηα εηζήγεζε εγθξίλεη ηε κείσζε πηζηώζεσλ από  ηνπο θάησζη ΚΑΔ κε 

κεηαθνξά ηνπο ζην απνζεκαηηθό , 

 

Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Μείσζε 

πηζηώζεσλ 

30.7331.01 πληήξεζε δύν ζρνιηθώλ θηηξίσλ Α' βαζ/κηαο Γήκνπ ηληηθήο 33.500 

(ΑΣΑ) 

30.7331.02 πληήξεζε Γεκνηηθώλ θηηξίσλ 29.500 

(ΑΣΑ) 

30.7332.02 Γεκηνπξγία  Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ζην ΑΓΚΙΣΡΟ  33.474,91 

(ΑΣΑ) 

30.7413.12 Δηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο εηζόδνπ ηεο πόιεο ηδεξνθάζηξνπ 27.608,37 

(ΤΠΔ) 

ΎΝΟΛΟ  124.083,28 

  

θαη ηε κεηαθνξά ηνπο από ην απνζεκαηηθό ζηνπο θάησζη ΚΔ πξνο ελίζρπζή ηνπο 

 

Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

ΝΔΟ ΚΑΔ 

30.7331.16 

Αλάπιαζε Αλαηνιηθήο Πιεπξάο Νόηηαο Δηζόδνπ ηδεξνθάζηξνπ 37.083,28 

(9.474,91+27.608,37) 

(ΑΣΑ+ΤΠΔ) 

ΎΝΟΛΟ  37.083,28 

 

Οι παπαπάνω μεηαβολέρ πιζηώζεων αςξάνοςν  ηο αποθεμαηικό καηά 87.000  

 

 Γ. Δπίζεο εγθξίλεη ηελ ελίζρπζε ησλ θάησζη ΚΑΔ κε κεηαθνξά πηζηώζεσλ από ην απνζεκαηηθό 
Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 
Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

ΝΔΟ ΚΑΔ 
15.6279.03 

Γαπάλεο απνιπκάλζεσλ ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο ρεηηθή ε 
εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

5.000 

10.6279.02 Γαπάλεο απεληόκσζεο – κπνθηνλίαο ζην Γεκνηηθό Καηαθύγην ρεηηθή ε 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

1.300 

30.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 200 

ΎΝΟΛΟ  6.500 

 

          Οι παπαπάνω μεηαβολέρ πιζηώζεων μειώνοςν  ηο  αποθεμαηικό καηά 6.500 

 

 Γ., Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε νπ ππνπξγνύ Μεηαλάζηεπζεο πεξί έγθξηζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο εγθξίλεη ηελ ελίζρπζε ησλ θάησζη ΚΑΔ κε κεηαθνξά 

πηζηώζεσλ από ην απνζεκαηηθό 
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Λνγαξηαζκόο 

εζόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

Νένο ΚΑΔ 

1319.03 

Υξεκαηνδόηεζε από ην ηακείν αιιειεγγύεο γηα "Αληηθαηάζηαζε 

Τιηθώλ γηα ηελ Αλαβάζκηζε Φσηηζκνύ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη ηνπ 

Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηεο Σ.Κ. Πξνκαρώλα 

149.490,57 

(Σακείν 

Αιιειεγγύεο) 

ΎΝΟΛΟ  149.490,57 

 θαη ηε κεηαθνξά ηνπο από ην απνζεκαηηθό ζηνπο θάησζη ΚΔ πξνο ελίζρπζή ηνπο 

 

Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

Νένο ΚΑΔ 

20.7331.01 

Αληηθαηάζηαζε Τιηθώλ γηα ηελ Αλαβάζκηζε Φσηηζκνύ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ θαη ηνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηεο Σ.Κ. Πξνκαρώλα  

29.400 

(Σακείν 
Αιιειεγγύεο) 

15.7331.03 Αληηθαηάζηαζε Τιηθώλ γηα ηελ Αλαβάζκηζε Φσηηζκνύ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ θαη ηνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηεο Σ.Κ. Πξνκαρώλα 

120.090,57 

(Σακείν 

Αιιειεγγύεο 

ΎΝΟΛΟ  149.490,57 

Οι παπαπάνω μεηαβολέρ πιζηώζεων δεν μεηαβάλλοςν  ηο αποθεμαηικό  

 

Από ην ζύλνιν ηεο αλακόξθσζεο πξνθαιείηαη αύμεζε ζην απνζεκαηηθό θαη  ε πίζησζε ηνπ δηακνξθώλεηαη ζην πνζό  

ησλ 226.968,26 €. Η ζπλνιηθή δηακνξθσκέλε πίζησζε ηνπ απνζεκαηηθνύ δελ μεπεξλάεη ην 5% ησλ ηαθηηθώλ 

εζόδσλ. 

 

 Με ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ηξνπνπνηείηαη παξάιιεια θαη ην ηερληθό πξόγξακκα ελώ ε θαηαλνκή 
ηεο ΑΣΑ δηακνξθώλεηαη σο θάησζη: 

ΑΣΑ 

Λνγαξηαζκόο Πεξηγξαθή ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ

 

ΜΔΙΩΗ Αύμεζε  ΓΙΑΜΟΡΦΩ

ΜΔΝΟ 

20.7325.03 Ηιεθηξνθσηηζκόο εηζόδνπ νδνύ 

νηθηζκνύ Ληβαδηάο από επαξρηαθή 

νδό ηδεξνθάζηξνπ - Ρνδόπνιεο / 

Ηιεθηξνθσηηζκόο εηζόδνπ νδνύ 

νηθηζκνύ ηξπκνλνρσξίνπ 

102.000,00 0   102.000,00 

30.7135.03 Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ 
γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο(ΑΣΑ) 

99.931,60 0   99.931,60 

30.7311.02 Καηαζθεπή κνπζείνπ 

Βνπβαινηξνθίαο Ληβαδηάο 

87.000,00 0   87.000,00 

30.7326.21 Καηαζθεπή ηνηρίνπ ζην νδηθό 

δίθηπν 

90.000,00 0   90.000,00 

30.7326.22 Έξγα θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

έληαμεο πξνζθύγσλ ζηνλ Γήκν 
ηληηθήο 

35.000,00 0   35.000,00 

30.7331.01 πληήξεζε δύν ζρνιηθώλ θηηξίσλ 

Α' βαζ/κηαο Γήκνπ ηληηθήο  

33.500,00 -33500   0,00 

30.7331.02 πληήξεζε Γεκνηηθώλ θηηξίσλ 100.000,00 -29500   70.500,00 

30.7331.14 Αλαβάζκηζε ππαίζξησλ αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

72.244,00 0   72.244,00 

30.7332.02 Γεκηνπξγία  Αζιεηηθνύ Κέληξνπ 
ζην ΑΓΚΙΣΡΟ (ΛΑΓΗΔ) 

84.516,13 -33.474,91   51.041,22 

30.7333.02 Οδνπνηΐα ζε όια ηα Γ.Γ. Γήκνπ  389.098,73 0   389.098,73 

30.7324.01 Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζε όια ηα 

Γ.Γ. Γήκνπ 

80.000,00 0   80.000,00 
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30.7331.15 Αλαβάζκηζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

νηθηζκνύ Μαλδξαθίνπ 

75.000,00 0   75.000,00 

25.6233 ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΔΡΓΟΤ 

17.697,90 0   17.697,90 

25.7412.01 Μειέηε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηνπ Πεηξηηζίνπ 

37.000,00 0   37.000,00 

20.7325.01 ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΟΠ 70.000,00 0   70.000,00 

25. 6233 Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ 

(ρξεκ.ΑΣΑ) 

0,00 0   50.000,00 

25.7131.06 Πξνκήζεηα αληιηώλ θαη ζρεηηθώλ 

κεραλεκάησλ θαη εηδώλ 

αληιηνζηαζίσλ (ρξεκ.ΑΣΑ) 

0,00 0   20.000,00 

25.6262.03 πληήξεζε θαη επηζθεπή 

αληιηνζηαζίσλ 

άξδεπζεο(ρξεκ.ΑΣΑ) 

0,00 0   17.000,00 

30.7331.16 ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΠΛΔΤΡΑ ΝΟΣΙΑ ΔΙΟΓΟΤ 

ΙΓΗΡΟΚΑΣΡΟΤ( δεκηνπξγία 

λένπ ΚΑΔ) 

0,00 0 9.474,91 9.474,91 

Σύνολο   1.372.988,36     1.372.988,36 

 
  

Κεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη : 1) Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα  2) Γεσξγηάδεο 

Άλζηκνο 3) Ινχγγνο Εήζεο 4) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 5) Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 

6) Γήκνπ Ησάλλεο 7) Παλαγησηίδεο Ησζήθ 8) Ιαδαξίδεο Θενιφγνο 9) 
Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο. 

 

Ζ Θα  Ησαλλίδνπ Καξία δήισζε παξψλ νπφηε ε ςήθνο ηνπ δελ ππνινγίδεηαη ζηελ 
θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 10 ηνπ λ. 

3852/2020 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ λ. 

4635/2019. 
 

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 75/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 18 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


