
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ   ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

---------------------------- 

Από το πρακτικό της με αριθμό        7/2016 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

Αριθμός απόφασης:65/2016 

 

ΘΕΜΑ:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ». 
 
Στον Γαλατά  και στην Βιβλιοθήκη Γυμνασίου Γαλατά , σήμερα την  21

η
 του μήνα  

Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 20:00 μ.μ. 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τροιζηνίας-Μεθάνων, μετά  

από την  αριθμ. 1458/17-03-2016 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Πατουλιά,  που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις τα άρθ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 15, ήτοι: 

   Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

                       Παρόντες                                                                           Απόντες 

1. Πατουλιάς  Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)  

2. Παντελής Βασίλειος                                  

3. Οικονόμου Ανάργυρος                                     1.- Μπόγρης Νικόλαος 

4. Κακούρης Νικόλαος                                         2.- Δαρσινός Νίκος-Στράτος 

      5.   Καρνέζης  Σπυρίδων                                         3.Παπαϊωάννου Σπυρίδων 

6.   Μπακάλη  Μαρίνα                                            4.  Αθανασίου Σάββας 

7.   Στάϊκου Μαρία                                                  5. Οικονόμου Στράτος 

 8.Μπιστίνα Δέσποινα                                             6.Αναγνωστόπουλος Γ. 

9. Ανδρέου Χρυσούλα 

      10. Ρελάκη Θεοδώρα 

11.Μπάκας Νεκτάριος (Αντιπρόεδρος) 

12.Σαμπάνης Δημήτριος 

13.Κεραμίδας Γεώργιος (Γραμματέας) 

14.Χριστόφας  Ευστράτιος 

15.Κανέλλου Ελένη 

  Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης , Παρών. 

 

  Γ.-ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ. & Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Λαδάς Αναστάσιος Δ.Κ. Γαλατά2.-Ψυχογυιού Δήμητρα Τ.Κ. 

Λουτρόπολης.3.Κουτσουμπέλης Γεώργιος Τ.Κ.Τροιζήνος. 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.- Χατζίνας Γεώργιος Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου, 2.-Ζερβός  Σταμάτιος Τ.Κ. Άνω 

Φαναρίου 3.- ΔαρεμάΑργυρία Τ.Κ. Κυψέλης 4.-Αντωνίου ΠέτροςΤ.Κ. Δρυόπης.5-



Καπέλλος Πολυδεύκης Τ.Κ.Καρατζά,6-Κοτζιάς Σταμάτιος Τ.Κ.Τακτικούπολης 7-

Μαργαρώνης Κων/νος Τ.Κ.Κουνουπίτσας 

 

Τα πρακτικά τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας Ευάγγελος. 

 

Αριθμός Θέματος:1
Ο

 Η/Δ.                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:65/2016 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1Ο θέμα της  ημερησίας διάταξης  με 
τίτλο::«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 
I.  Την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: 

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.  

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο 

αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα» 

 

II. Το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται 

τα εξής:   

«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των 

Συνδέσμων  οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του 

οικονομικού έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η 

δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισμού. 

Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  σύμφωνα με προκαταρκτικές 

εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 

2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά 

διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει 

στο ετήσιο τεχνικό  πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή 

τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των έργων  του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα 

των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα. 

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή 

τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας. 

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που 

περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά 

διαμερίσματα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά 

διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον  τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων 

που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια. 

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την 

εφαρμογή  του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του 

επόμενου έτους. Στην  περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, 

θα καλύπτεται στη βάση της  διετίας. 

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό 

πρόγραμμα. 

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 



III. Το γεγονός ότι Σύμφωνα με την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η 

Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη 

υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος 

  Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στο κ. Δήμαρχο ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι η 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 2α/2016 απόφασή της  κατάρτισε  το 

τροποποιημένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016 βάση του υπ’ αριθμ. 

8461/3265 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τροιζηνίας-

Μεθάνων για το 2016 που συντάχθηκε από έργα ενταγμένα τα προηγούμενα έτη, 

εκτίμηση συνεχιζόμενων και υπάρχει εξειδίκευση πιστώσεων για νέα έργα στους ΚΑΠ 

2016. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τροιζηνίας για 

το έτος 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και 

προτείνει  την έγκρισή του. 

 

Ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπόψη του :  

1) την εισήγηση του κ. Δημάρχου,  

2)τις διατάξεις των άρθρων 62, 63 και 72 του Ν. 3852/2010,  

      3)την υπ’ αριθ. 2α/2016 απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου.  

      4)Το τροποποιημένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων έτους 

2016 

      5)καθώς  και τις διατάξεις του ΚΔΚ. 

Μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

-Εγκρίνει το τροποποιημένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τροιζηνίας έτους 2016, όπως 

συντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 2α/2016 απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου. 

- Το τροποποιημένο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για το έτος 2016 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2016. 

 

Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 

Υπογραφή                                                         υπογραφές 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                                             Κωνσταντίνος Πατουλιάς 


