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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    37/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

                                   Αξηζκόο απόθαζεο: 356/2016            

       

  ΘΔΜΑ: ΕΓΚΡΙΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ (4Η) 
 
 

     ηνλ Γαιαηά  θαη ζηε Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ 13 
ε
 ηνπ κήλα 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 18:00 κκ. ζπλήιζε 

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

αξηζκ. 7454/9-12-2016 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 

Παρόληες  

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

Μαρίλα , 4. - Καρλέδες  πσρίδωλ, 5-Αλδρέοσ Υρσζούια,6-  ακπάλες 

Γεκήηρηος,7-Μπηζηίλα Γέζποηλα,8-Αλαγλωζηόποσιος Γεώργηος, 9- ηάϊθοσ –

Κοσηοσδή Μαρία,10-ΡειάθεΘεοδώρα,11-Παπαϊωάλλοσ πσρίδωλ,12- Καλέιιοσ 

Διέλε. 

 

 

                                                               Απόληες 

1.-Νίθος- ηράηος Γαρζηλός,2-  Μπάθας Νεθηάρηος,3-ΜπόγρεςΝηθόιαος ,4-

Οηθολόκοσ ηράηος,5- ΚαθούρεςΝηθόιαος.6 -Υρηζηόθας  Δσζηράηηος, 7-

Οηθολόκοσ Αλάργσρος ,8-Κερακίδας Γεώργηος, 9-Αζαλαζίοσ άββας. 

 

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

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο,2-Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. 

Λνπηξόπνιεο. ,3-Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4-Εεξβόο ηακάηηνο 

Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 1-Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ,2-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο, 

3-Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά,4- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο, 5.- 

Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 6-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά, 
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Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

 

 

Αρηζκός Θέκαηος:  1
ο
                              ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:356/2016 

 

Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: ΕΓΚΡΙΗ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ (4Η)  δίνει ηον λόγο ζηον κ. Δήμαπσο ο 
οποίορ θέηει ςπότη ηος Δ.. ηην ςπ απιθ. 219/2016 απόθαζη ηηρ 
Οικονομικήρ Επιηποπήρ με ηην οποία πποέβη ζε ζύνηαξη πίνακα 
αναμόπθυζηρ 4η πποηείνονηαρ ηην έγκπιζή ηος. 
  ηην ζςνέσεια ο Ππόεδπορ κάλεζε ηο ςμβούλιο να αποθαζίζει ζσεηικά. 
       

         Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 

1)Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

2)Σελ 219/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 

                                ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

Σελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2016 (4
ε
 ) αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

νπνίαο απνηειεί ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

 

 

 
Α. Εγκρίνει τις εγγραφές στον παρακάτω κωδικό εσόδων, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση του 

αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής: 

 

 

  

- Ο Κ.Α. 0322 με τίτλο «Τέλος ύδρευσης» αυξάνεται κατά 44.466,90 ευρώ  επειδή οι βεβαιώσεις 

των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε 

αυτόν τον κωδικό. 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 44.466,90 ευρώ. 

 

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 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 30.6694  με τίτλο «Προμήθεια 

οικοδομικών  υλικών-μπετό» 

- Μεταφορά ποσού 7.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 63.7312.006 με τίτλο «Αποχ/ση 

όμβριων υδάτων (κλειστός αγωγός Τροιζήνας)» 

- Μεταφορά ποσού 6.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 00.6434  με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

δημοσίων σχέσεων» 

- Μεταφορά ποσού 4.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές ελευθέριων 

επαγγελμάτων» 

- Μεταφορά ποσού 10.700,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.7336.003 με τίτλο «Κατασκευή 

συνδέσμων δικτύου αποχέτευσης» 

- Μεταφορά ποσού 5.250,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7323.116  με  τίτλο «Κατσκευή 

τοιχίων σε όλες τις Δ.Ε.» 
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-  Μεταφορά ποσού 2.400,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, 

φιλοξενία κλπ» 

- Μεταφορά ποσού 44.466,90 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.7312.060 με τίτλο «Ύδρευση & 

συντήρηση δικτύου ύδρευσης» 

-  Μεταφορά ποσού 400,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6421.001 με τίτλο «Έξοδα κίνησης 

Δημάρχου» 

- Μεταφορά ποσού 506,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8251 με τίτλο «Πάγια προκαταβολή» 

- Μεταφορά ποσού 9.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6112 με τίτλο «Αμοιβές τεχνικών & 

λοιπών» 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 95.722,90 ευρώ. 

 

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

αποθεματικού: 

 

         -  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7312.030  με τίτλο «Μεταφορά νερού από οικισμό σε οικισμό»                                                                                                                                                                                                                                                                         

            κατά 1.500,00 ευρώ. 

         -  Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7312.064  με τίτλο «Καθ/σμός & συντήρηση δικτύου ομβρίων  

            υδάτων» κατά  4.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7413.001  με τίτλο «Μελέτη τοπογραφικής  αποτύπωσης για 

εξομοίωση ζώνης λιμένα » κατά 7.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7412.007 με τίτλο « Σύνταξη μελέτης για ένταξη έργων στο 

Πρόγραμμα LEADER»  κατά 26.000,00 ευρώ  

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7413.021  με τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες» κατά 8.506,00 

ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.7336.005  με τίτλο «Συντ/ση εργοστασίου ΒΙΟ.ΚΑ.» κατά 

3.000,00 ευρώ. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 00.6421.002 με τίτλο «Έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» 

κατά 400,00 ευρώ. 

 

 

 

 

     Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.406,00 ευρώ. 

 

    Επομένως μετά την τρέχουσα αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο  διαμορφώνεται στα  973,76 

    ευρώ.  

       

                Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 356/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


