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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    17/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 209/2016            

       

  ΘΔΜΑ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2016» 
 
 
  ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ4 

ε
 ηνπ κήλα  

Iνπιίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:30 κκ. ζπλήιζε 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  

αξηζκ. 3801/30-06-2016 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 14, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παρόληες  

1.-Παηοσιηάς  Κωλζηαληίλος (Πρόεδρος),  2.- Παληειής Βαζίιεηος, 3.- Μπαθάιε  

Μαρίλα , 4.- Υρηζηόθας  Δσζηράηηος,  5.- Καθούρες Νηθόιαος, 6.- Οηθολόκοσ 

ηράηος,   7.- Καρλέδες  πσρίδωλ, 8.- Μπηζηίλα Γέζποηλα,9.Παπαϊωάλλοσ 

πσρίδωλ,10- Οηθολόκοσ Αλάργσρος,11- Μπάθας Νεθηάρηος,12-.Αλδρέοσ 

Υρσζούια,13-Ρειάθε Θεοδώρα,14.Αζαλαζίοσ άββας. 

 

                                                               Απόληες 

1.Αλαγλωζηόποσιος Γεώργηος,2-.ΜπόγρεςΝηθόιαος,3-.Γαρζηλός Νίθος-

ηράηος,4-Κερακίδας Γεώργηος ,5-Καλέιιοσ Διέλε,6-  ακπάλες Γεκήηρηος,7- 

ηάϊθοσ –Κοσηοσδή Μαρία   

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Κωλζηαληίλος Γ. Καραγηάλλες , Παρώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 2- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.3.-

Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ.4-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

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

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ, 5.-Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά1.6- Φπρνγπηνύ 

Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

 

 



2 

 

Αρηζκός Θέκαηος:  1
ο
                                           ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:209/2016 

 

 ΘΔΜΑ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2016 
 

Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην 1
ν
 ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ 

θ. Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 106/2016 απόθαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία πξνέβε ζε ζύληαμε πίλαθα αλακόξθσζεο θαη 

θαιεί ην πκβνύιην λα ηελ εγθξίλεη. 

   ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 

1)Σελ 106/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

2)Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ  

3)Tελ  παξ.5 αξζ.. 23 N.3536/07. 

4)Σν αξζ. 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α΄) 

5)Σν εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18-7-2012 

6)Σελ παξ. 5 αξζ. 77 Ν.4172/2013 

7)Σνλ πξνϋπ/ζκό ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ έηνπο 2016. 

8)Σελ ΚΤΑ 26945/2015. 

9)Σν από 21-6-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

 

 

                                        Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπ/ζκνύ έηνπο 

2016,κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Αζαλαζίνπ κε ην ζθεπηηθό ηεο κε ςήθηζεο ηνπ 

πξνϋπ/ζκνύ, αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο νπνίαο απνηειεί ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 
Α.Εγκρίνει τις εγγραφές στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του 
αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής: 
- Ο Κ.Α. 0441 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» αυξάνεται κατά το ποσό των 17.701,03 ευρώ 

επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά 

προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό. 

- Ο Κ.Α. 1411 με τίτλο «Προϊόν δωρεάς» εγγράφεται το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. 0469 με τίτλο «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» αυξάνεται κατά 20.000,00 ευρώ    

     επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά     

     προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό. 

- Ο Κ.Α. 4125.001 με τίτλο «ΦΠΑ 13%» μειώνεται κατά το ποσό των 57.507,10 ευρώ και 

- Ο Κ.Α. 4125.002 με τίτλο «ΦΠΑ 23%» μειώνεται κατά το ποσό των 41.956,55 ευρώ και 

μεταφέρονται αντίστοιχα στους Κ.Α. 4124.001 και Κ.Α. 4124.002 σύμφωνα με έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Επομένως εγγράφεται  στον Κ.Α. 4124.001  «Φ.Π.Α. 13%» το ποσό των   

57.507,10 ευρώ και στον Κ.Α. 4124.002 «Φ.Π.Α. 23%» το ποσό των 41.956,55 ευρώ. 

 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά  57.701,03 €. 

 

Β. Επίσης ,εγκρίνονται οι 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 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 25.6495.001  με τίτλο «Χημικές 

Αναλύσεις νερού» 
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- Μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.7325.001 με τίτλο «Αντ/ση 

λαμπτήρων ηλ/σμού» 

- Μεταφορά ποσού 8.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 00.6117.004 με τίτλο «Αμοιβές Ορκωτών 

Λογιστών» 

- Μεταφορά ποσού 4.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7323.109 με τίτλο «Κατασκευή  

τοιχίων αντ/ξης» 

- Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6525  με τίτλο «Αμοιβές & προμήθειες 

τραπεζών» 

- Μεταφορά ποσού 2.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.6055 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές 

εισφορές» 

- Μεταφορά ποσού 36.651,65 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6721 με τίτλο «Εισφορές υπέρ του  

     Ε. Δ. Σ. Ν. Α.» σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 

- Μεταφορά ποσού 109.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6521.001 με τίτλο «Τόκοι δανείων 

εσωτερικού» (από τον 00.6525) 

- Μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.7412.007 με τίτλο «Σύνταξη μελετών 

για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα LEADER (CLLD)» 

- Μεταφορά ποσού 12.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7413.001 με τίτλο «Μελέτη 

τοπογραφικής αποτύπωσης για εξομοίωση ζώνης Λιμένα στην Καλλονή» 

- Μεταφορά ποσού 6.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7413.005 με τίτλο «Μελέτη 

κατασκευής Αναψυκτηρίου στην πλατεία της Αγ. Ελένης» 

- Μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7413.023 με τίτλο «Μελέτη 

οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος στο Μεγαλοποτάμι Γαλατά»    

- Μεταφορά ποσού 120.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6273 με τίτλο «Φωτισμός & κίνηση»  

- Μεταφορά ποσού 2.657,38 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη 

είσπραξης» σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

- Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» 

- Εγγραφή ποσού 500,00 ευρώ στον  Κ.Α. 25.6273 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση» 

- Εγγραφή ποσού 15.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 70.7413.021 με τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες» 

- Εγγραφή ποσού 8.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 70.7321.017 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Υγείας 

Γαλατά» 

- Εγγραφή ποσού 5.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.7413.001 με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής 

αναβάθμισης δικτύου φωτισμού οδών &  κοινόχρηστων χώρων στη Δ. Ε. Τροιζήνας» 

- Εγγραφή ποσού 5.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.7413.002 με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής 

αναβάθμισης δικτύου φωτισμού οδών &  κοινόχρηστων χώρων στη Δ. Ε. Μεθάνων» 

 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 377.809,03 ευρώ. 

 

Γ. Ακόμη, εγκρίνονται οι παρακάτω μειώσεις εξόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του 

αποθεματικού: 

 

     -  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» κατά  

         109.500,00 ευρώ. 

      -  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6056.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΥ» κατά    

         8.000,00 ευρώ. 

-  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7412.005 με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή εξωτερικού  

    αγωγού ύδρευσης Μεθάνων» κατά 7.000,00 ευρώ. 

-   Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7412.002 με τίτλο «Μελέτες μονάδων Απονιτροποίησης &  
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     αφαλάτωσης  Δ.Ε. Τροιζήνας» κατά 15.000,00 ευρώ. 

-  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7412.003 με τίτλο «Μελέτες εξωτερικού αγωγού ύδρευσης  

         Κουν/τσας-Π. Λουτρών-Μακρυλόγγου» κατά 14.000,00 ευρώ.  

-  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7312.060 με τίτλο «Ύδρευση & συντ/ση δικτύου ύδρευσης»   

    κατά 20.000,00 ευρώ. 

-  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών» κατά       

   11.000,00 ευρώ. 

-  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6644 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές   

   ανάγκες» κατά 10.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7312.062 με τίτλο «Αντ/ση δικτύου ύδρευσης»  κατά 4.000,00  

     ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7413.004 με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση οικ. Δρυόπης,  

     Ευαγγελισμού κλπ» κατά 2.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.6692 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών  κλπ» κατά 3.000,00  

     ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.009 με τίτλο «Προμήθεια ηλ/κου εξοπλισμού αντλ/σιων  

     αποχ/σης» κατά 5.000,00 ευρώ. 

      -   Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων» κατά 5.000,00 ευρώ. 

-   Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7312.020  με τίτλο «Συντ/ση αντλ/σιων του Δήμου Τροιζηνίας- 

     Μεθάνων» κατά 5.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7312.023 με τίτλο «Συντ/ση εργοστασίου ΒΙΟΚΑ» κατά 

8.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7336.003 με τίτλο «Κατασκευή συνδέσμων δικτύου αποχ/σης 

ακαθάρτων Λ. Μ.» κατά 14.999,00 ευρώ.  

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» κατά 5.000,00 

ευρώ.  

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6121.002  με τίτλο «Αντιμισθία Αντ/ρχων & Πρ. Δ.Σ.» κατά 

8.200,00 ευρώ . 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6051.003  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΑΔ» κατά 

410,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7321.019 με τίτλο «Δημιουργία υδατοδρομίων σε Γαλατά & 

Λουτρόπολη» κατά 14.999,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7325.001 με τίτλο «Καθ/σμός θάμνων & δέντρων σε αγροτικές  

& δημοτικές οδούς κατά 10.000,00 ευρώ. 

 

     Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 280.108,00 ευρώ. 

 

    Επομένως μετά την τρέχουσα αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο  διαμορφώνεται στα 10.000,00  

    ευρώ.  

 

                          Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 209/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
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Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


