
                                                               

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό        8/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

Αξηζκόο απόθαζεο: 84/2016 

 

ΘΔΜΑ: «Έγκριζη ηροποποιημένοσ oλοκληρωμένοσ προγράμμαηος δράζης έηοσς 

2016 ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων ». 
 
 
ηνλ Γαιαηά    θαη ζηελ Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ Γαιαηά , ζήκεξα ηελ  21

ε
 ηνπ κήλα  

Μαξηίνπ ηνπ έηνπο   2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Γεπηέξα  θαη ώξα 20:00 κ.κ. 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  

από ηελ  αξηζκ. 1459/17-03-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Παηνπιηά,  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 15, ήηνη: 

   Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

                       Παξόληεο                                                                           Απόληεο 

1.  Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο (Πξόεδξνο)  

2. Παληειήο Βαζίιεηνο                                          

3. Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο                                     1.- Μπόγξεο Νηθόιανο 

4. Καθνύξεο Νηθόιανο                                         2.- Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο 

      5.   Καξλέδεο  ππξίδσλ                                         3.  Παπατσάλλνπ ππξίδσλ 

6.   Μπαθάιε  Μαξίλα                                            4.  Αζαλαζίνπ άββαο 

7.   ηάτθνπ Μαξία                                                  5. Οηθνλόκνπ ηξάηνο 

 8. Μπηζηίλα Γέζπνηλα                                             6.Αλαγλσζηόπνπινο Γ. 

9. Αλδξένπ Υξπζνύια 

      10. Ρειάθε Θενδώξα 

11.Μπάθαο Νεθηάξηνο (Αληηπξόεδξνο) 

12.ακπάλεο Γεκήηξηνο 

13.Κεξακίδαο Γεώξγηνο (Γξακκαηέαο) 

14.Υξηζηόθαο  Δπζηξάηηνο 

15.Καλέιινπ Διέλε 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΙ  Γ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά 2.-Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο. 3. 

Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο. 

 ΑΠΟΝΣΔ 

 1.- Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ,  2.-Εεξβόο  ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ 

Φαλαξίνπ  3.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο 4.-Αλησλίνπ ΠέηξνοΣ.Κ. Γξπόπεο. 5-



Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά,6-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο 7-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο 

 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 

 

 
Αριθμός Θέματος: 2ο   Η.Δ.                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 84/2016 

 

 ΘΕΜΑ: Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε  ην   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
«Έγκριζη ηροποποιημένοσ oλοκληρωμένοσ προγράμμαηος δράζης έηοσς 2016 

ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων »  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Δήκαξρν ν νπνίνο 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
I.  Τελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010: 

«Γηα ην κεζνπξόζεζκν Πξνγξακκαηηζκό ηωλ Δήκωλ εθπνλείηαη πεληαεηέο 
Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεύεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην 
Πξόγξακκα Δξάζεο θαη Εηήζην Πξνϋπνινγηζκό.  
Τν ηερληθό Πξόγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Εηήζην Πξόγξακκα Δξάζεο, ην 
νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηό, ωο παξάξηεκα» 
 

II. Τν άξζξν 208 ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06), 
νξίδνληαη ηα εμήο:   

«1. Τα Δεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά Σπκβνύιηα, θαζώο θαη ηα Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα 
ηωλ Σπλδέζκωλ  νθείινπλ, δύν (2)  ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ από ηελ έλαξμε 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, λα  απνθαζίδνπλ γηα ην εηήζην ηερληθό πξόγξακκα πνπ 
πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηα  έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ 
θαη πνπ ε δαπάλε ηνπο πξέπεη λα αληηκεηωπηζηεί κε ηα θάζε  είδνπο έζνδα ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ. Η δαπάλε γηα θάζε έξγν ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε,  
ζύκθωλα κε πξνθαηαξθηηθέο εθζέζεηο, πξνκειέηεο, κειέηεο ή άιια ζηνηρεία. 
2. α. Αλ ν Δήκνο ή ε Κνηλόηεηα απαξηίδεηαη από πεξηζζόηεξα δεκνηηθά ή 
ηνπηθά δηακεξίζκαηα  ή νηθηζκνύο, ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην νθείιεη 
λα πεξηιάβεη ζην εηήζην ηερληθό  πξόγξακκα ηα έξγα πνπ πξέπεη λα 
εθηειεζηνύλ γηα θάζε δεκνηηθό ή ηνπηθό δηακέξηζκα ή  νηθηζκό θαη λα θάλεη 
θαηαλνκή ηωλ πηζηώζεωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ έξγωλ  ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηωλ αλαγθώλ ηνπ 
πιεζπζκνύ ή θαη κε  ηα εηζθεξόκελα έζνδα. 
Δελ απαηηείηαη θαηαλνκή ηωλ πηζηώζεωλ, όηαλ ην έξγν εμππεξεηεί όια ηα 
δεκνηηθά ή ηνπηθά  δηακεξίζκαηα ή όινπο ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Δήκνπ ή ηεο 
Κνηλόηεηαο. 
β. Από ην ζύλνιν ηωλ πηζηώζεωλ πνπ θαιύπηνπλ ηηο δαπάλεο ηωλ έξγωλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη  ζην εηήζην ηερληθό πξόγξακκα θαη δελ εμππεξεηνύλ όια ηα 
ηνπηθά δηακεξίζκαηα, δηαηίζεηαη,  απνθιεηζηηθώο, γηα έξγα πνπ εθηεινύληαη ζηα 
ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ  ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηωλ 
πηζηώζεωλ εθείλωλ πνπ ζα δηαηίζεληαη, αλ ε θαηαλνκή απηώλ  γηλόηαλ κε 
πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. 
Τα Δεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά Σπκβνύιηα δύλαληαη κε απόθαζή ηνπο λα 
κεηαζέηνπλ ηελ εθαξκνγή  ηνπ αλωηέξω νξίνπ πηζηώζεωλ γηα ην εηήζην 
ηερληθό πξόγξακκα ηνπ επόκελνπ έηνπο. Σηελ  πεξίπηωζε απηή ε απαίηεζε 
ηνπ ειάρηζηνπ, ωο άλω, πνζνζηνύ, ζα θαιύπηεηαη ζηε βάζε ηεο  δηεηίαο. 



3. Δελ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε έξγνπ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην εηήζην 
ηερληθό πξόγξακκα. 
4. Τξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη κόλν ύζηεξα 
από  αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.» 
 
III. Τν γεγνλόο όηη Σύκθσλα κε ηελ πεξίπη.γ’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

Ν.3852/2010 ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη πξνο ην 
Δεκνηηθό Σπκβνύιην ην Τερληθό Πξόγξακκα ηνπ Δήκνπ, γηα ηα έξγα πνπ 
πξέπεη λα εθηειεζηνύλ. 
Επίζεο, ζηελ ίδηα δηάηαμε νξίδεηαη όηη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έρεη ηελ επζύλε 
πινπνίεζεο ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο 
 
  Σηελ ζπλέρεηα ν θ. Δήκαξρνο ελεκέξσζε ην ζώκα όηη ε Οηθνλνκηθή 
Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ κε ηελ αξηζ. 11/2016 απόθαζή ηεο ελέθξηλε ηελ αξηζ. 
3/2016 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ,κε ηελ νπνία 
θαηάξηηζε  ην ηξνπνπνηεκέλν εηήζην Πξόγξακκα δξάζεο, δηόηη ε 
Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηηηθήο κε ην 8464/3265/4-3-2016 έγγξαθν δήηεζε 
λα γίλνπλ δηνξζώζεηο ζηελ ζύληαμε ηνπ πξνϋπ/ζκνύ έηνπο 2016 θαη λα 
ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί εθ λένπ ην Ο.Π.Δ. έηνπο 2016. 

Εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε 
ζρέδην ηνπ Εηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Δξάζεο θαη ηνπ Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ  
Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ  γηα ην έηνο 2016, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην 
ηκήκα ηεο. 
Ο Πξόεδξνο  θάιεζε ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν Δεκνηηθό Σ/ιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ :  

1) ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Δεκάξρνπ,  

2) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62, 63 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010,  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 3/2016 απόθαζε ηεο  Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ.  

4) Τελ ππ’ αξηζκ. 11/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ 

5) Τν Σρέδην ηνπ Εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξάζεο θαη ην Τερληθό 

Πξόγξακκα ηνπ  Δήκνπ Τξνηδελίαο έηνπο 2016  

6) Τν 8464/3265/4-3-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο 

Αηηηθήο 

7) θαζώο  θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΚ. 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ην Τξνπνπνηεκέλν Εηήζην Πξόγξακκα δξάζεο ηνπ Δήκνπ 

Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ έηνπο 2016, όπσο ζπληάρζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/2016  Απόθαζε 

ηεο Εθηειεζηηθήο  Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 11/2016 



απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο,ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε Εηήζην 

Πξόγξακκα Δξάζεο θαη Τερληθό Πξόγξακκα ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ γηα ην έηνο 

2016, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο. 

Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Κεπαμίδα ο οποίορ ψεθίδεη παπών. 

 

 

 

Η Παπούζα απόθαζε έλαβε αύξονηα απηζμό  84/2016.  

 

 

 
 Ο Ππόεδπορ          Σα Μέλε 

Τπογπαθή                                                         ςπογπαθέρ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

                                     Κωνζηανηίνορ Παηοςληάρ 


