ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
----------------------------

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 10/2018
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ
ΘΔΜΑ: ύνταξη πίνακα αναμόπυωσηρ πποϋπολογισμού έτοςρ 2018 (3η).
ην Γαιαηά θαη ζηo Ακθηζέαηξν Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα ηελ 7ε ηνπ κήλα Απγνύζηνπ ηνπ
έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά από ηελ αξηζκ. 3853/3-8-2018 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη
ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη:
Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ

Παπόντερ
1.) Μπηζηίλα Γέζπνηλα (Πξόεδξνο),2.)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο , 3.)Παληειήο Βαζίιεηνο, 4.)
Καξλέδεο ππξίδσλ, 5.) Μπαθάιε Μαξίλα(απνρώξεζε ζηελ 184 απόθαζε), 6.)ακπάλεο
Γεκήηξηνο,
7.)Καλέιινπ
Διέλε,
8.)Αλδξένπ
Υξπζνύια,
9.)Αλαγλσζηόπνπινο
Γεώξγηνο,10.)ηάηθνπ-Κνπηνπδή Μαξία 11.)Καθνύξεο Νηθόιανο
Απόντερ
1)Υξηζηόθαο Δπζηξάηηνο,2)Μπόγξεο Νηθόιανο,3)Μπάθαο Νεθηάξηνο, 4)Ρειάθε Θενδώξα,
5)Αζαλαζίνπ
άββαο,6)Ν.ηξάηνο-Γαξζηλόο,7.)Οηθνλόκνπ
ηξάηνο,8)Οηθνλόκνπ
Αλάξγπξνο,9.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 10) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ.
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Κωνσταντίνορ Γ. Καπαγιάννηρ , Παπών.
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο. ,2.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο
ΑΠΟΝΣΔ:
1 - Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο . 2-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,3-Λαδάο
Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 4 - Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ, 5.-Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ.
Γξπόπεο.,6.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο,7- Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά. 8.Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο.

Απιθμόρ Θέματορ: 2ο Η/Γ.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 176/2018

ύνταξη πίνακα αναμόπυωσηρ πποϋπολογισμού έτοςρ 2018 (3η).
Δηζεγνύκελε ε Πξόεδξνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν
ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ εηζήγεζε ηεο Πξντζη/λεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη
ηελ 152/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,κε ηελ νπνία πξνέβε ζε ζύληαμε πίλαθα
αλακόξθσζεο (3ε ) πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ.
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηαθνύ έιαβε ππόςε:
1) Σελ 152/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
2) Σελ εηζήγεζε ηεο Πξντζη/λεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο,
3) Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Οκόθσλα:
A.

Σις εγγραφές στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε
αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

-

τον Κ.Α. 1322.008 με τίτλο πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΤΣΗΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΣΗ

ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ» εγγράφεται το ποσό των 3.445.240,80

ευρώ.

-

τον Κ.Α. 1322.009 με τίτλο πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ» εγγράφεται το ποσό των 207.000,00 ευρώ.

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 3.652.240,80 ευρώ.
Β. Σις εγγραφές στους παρακάτω κωδικούς εξόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε
μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:
-

Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.7135 με τίτλο «Λοιπός
εξοπλισμός»

-

Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6699.001 με τίτλο «Λοιπές
προμήθειες αναλωσίμων Τπ. Καθ/τας»

-

Μεταφορά ποσού 6.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.6277 με τίτλο «Λοιπές
δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθ/τα»

-

Μεταφορά ποσού 4.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.7412.007 με τίτλο «ύνταξη
μελετών για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα LEADER

-

Μεταφορά ποσού 8.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.6414 με τίτλο «Μεταφορές
εν γένει»

-

Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6022 με τίτλο «Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας»

-

Μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

-

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

-

Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.6266 με τίτλο «υντήρηση
εφαρμογών λογισμικού»

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 33.000,00 ευρώ.

Γ. Ακόμη προτείνονται οι παρακάτω μειώσεις εξόδων εξόδων, οι οποίες θα
οδηγήσουν

σε

μείωση

του

αποθεματικού

κεφαλαίου

του

δημοτικού

προϋπολογισμού, ως εξής:

- Εγγραφή ποσού 207.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15.7333.001 με τίτλο

πρόγραμμα

«ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

,

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

&

ΔΑΠΕΔΩΝ

ΓΙΑ

ΣΗΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΦΑΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

- Εγγραφή

ποσού 3.445.240,80 ευρώ στον Κ.Α. 25.7134 με τίτλο πρόγραμμα

«ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ
ΝΕΡΟΤ»

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 3.652.240,80 ευρώ.

Δ. Ακόμη, προτείνονται οι παρακάτω μειώσεις εξόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε
αύξηση του
αποθεματικού:
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7324.001 με τίτλο «Εργασίες κοπής φοινίκων
λόγω
επικινδυνότητας» κατά 1.000,00 ευρώ.
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7413.022 με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης παραλίας
Καλλονής»
κατά 25.000,00 ευρώ
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 20.6275.002 με τίτλο «Δαπάνες απολύμανσης &
καθ/σμού κάδων
απ/των» κατά 3.000,00 ευρώ.

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7413.021 με τίτλο «Σοπογραφικές εργασίες» κατά
2.000,00
ευρώ.
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7336.001 με τίτλο «Φημικές τουαλέτες για το Δήμο»
κατά
1.500,00 ευρώ.
Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 32.500,00 ευρώ.
Μετά την αναμόρφωση το αποθεματικό του Δήμου, διαμορφώθηκε στα 525,23 ευρώ.
Ε. Αποδοχή των κατωτέρω ποσών:

Πξνκήζεηα νινθιεξωκέλνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο πόζηκνπ λεξνύ θαη κείωζεο ηωλ δηαξξνώλ ζην
1)3.445.240,80

ευρώ

για

το

έργο:

«

δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλωλ» από το πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ
Ι».
2)207.000,00 ευρώ για το έργο:

«Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ θαη δαπέδωλ γηα

ηελ αλαβάζκηζε ηωλ παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλωλ» από το
πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ»

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 176/2018
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπογραφή

Τπογραφές
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΠΗΣΗΝΑ

