
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΗΜΟ   ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ                                                    
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 

 
Από το πρακτικό τθσ με αρικμό 21/2016 

υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2016» 
 

 
το Γαλατά και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Γαλατά ςιμερα  τθν 22θ του μινα Iουλίου του ζτουσ 2016, 
θμζρα τθσ εβδομάδασ Παραςκευι  και ϊρα 12:00 μμ. ςυνιλκε ςε δθμόςια ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ το 
Δθμοτικό υμβοφλιο Σροιηθνίασ-Μεκάνων, μετά  από τθν  αρικμ. 4343/22-7-2016 ζγγραφθ  πρόςκλθςθ 
του Προζδρου του Δθμ. /λίου,  που επιδόκθκε ςε κακζνα Δθμοτικό φμβουλο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τα άρκ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, 
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 21 μελϊν βρζκθκαν παρόντα 20, ιτοι: 
  Α.- ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Παρόντεσ 
1.-Πατουλιάσ  Κωνςταντίνοσ (Πρόεδροσ),  2.- Παντελισ Βαςίλειοσ, 3. - Καρνζηθσ πυρίδων  4.-
τάικουΚουτουηι Μαρία5)αμπάνθσ Δθμιτριοσ,6)Κανζλλου Ελζνθ,7)Κακοφρθσ 
Νικόλαοσ8)Αναγνωςτόπουλοσ Γεϊργιοσ,9)Κεραμίδασ Γεϊργιοσ 10)Μπιςτίνα Δζςποινα, 11)Ανδρζου 
Χρυςοφλα 12)Μπάκασ Νεκτάριοσ 13)Μπακάλθ Μαρίνα 14)Ακαναςίου άββασ  15)Παπαϊωάννου 
πυρίδων.- ,16) Οικονόμου τράτοσ, 17,)Ρελάκθ Θεοδϊρα,18)Μπόγρθσ Νικόλαοσ,19)Οικονόμου 
Ανάργυροσ, 20)Χριςτόφασ Ευςτράτιοσ 
 
 
 
Απόντεσ 
1)Ν.τράτοσ-Δαρςινόσ .  
  Β.- ΔΗΜΑΡΧΟ:  Κωνςταντίνοσ Δ. Καραγιάννθσ , Παρϊν. 
 
  Γ.-ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
ΠΑΡΟΝΣΕ 
Ουδείσ. 
ΑΠΟΝΣΕ:  
1.- Λαδάσ Αναςτάςιοσ Δ.Κ. Γαλατά,2)Κουτςουμπζλθσ Γεϊργιοσ Σ.Κ. Σροιηινοσ. 3.- ΔαρεμάΑργυρία Σ.Κ. 
Κυψζλθσ, 4- Χατηίνασ Γεϊργιοσ Σ.Κ. Μεγαλοχωρίου 5.-Αντωνίου ΠζτροσΣ.Κ. Δρυόπθσ. 6-Καπζλλοσ 
Πολυδεφκθσ Σ.Κ.Καρατηά,7-Κοτηιάσ ταμάτιοσ Σ.Κ.Σακτικοφπολθσ .- 8-Ζερβόσ ταμάτιοσ Σ.Κ. Άνω 
Φαναρίου,  9.- Ψυχογυιοφ Διμθτρα Σ.Κ. Λουτρόπολθσ, ,10-Μαργαρϊνθσ Κων/νοσ Σ.Κ.Κουνουπίτςασ 
 
Σα πρακτικά τιρθςε ο τακτικόσ Δθμοτικόσ Τπάλλθλοσ κ. Ευάγγελοσ Κόλλιασ. 
 
 

Αρικμόσ Θζματοσ: 1οΗ/Δ.                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 230/2016 
ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2016» 
 

 
Ο Πρόεδροσ εκφϊνθςε  το μοναδικό  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και εξζκεςε ότι:  



    Σο παρόν κζμα ειςάγεται ςτο Δθμοτικό /λιο ςε κατεπείγουςα ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να λθφκεί  
ζγκαιρα θ ςχετικι απόφαςθ. 

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 παραγρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06 για να ςυηθτθκεί 
κζμα ωσ κατεπείγον  και να λθφκεί απόφαςθ γιϋ αυτό πρζπει πρϊτα να αποφαςιςκεί  από τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του Δθμοτικοφ /λίου ότι το κζμα είναι κατεπείγον. 
   τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το ςϊμα να αποφαςίςει ςχετικά. 
    Σο Δ.. αφοφ είδε τισ διατάξεισ του Κ.Δ.Κ. και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
 
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

                                                     Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι 

Ομόφωνα δζχεται το κζμα ωσ ζκτακτο με το ςκεπτικό τθσ 4343/2016 πρόςκλθςθσ για ςυμβοφλιο. 

τθν ςυνζχεια δίνει τον λόγο ςτον κ. Διμαρχο ο οποίοσ κζτει υπόψθ του υμβουλίου τθν 140/2016 απόφαςθ τθσ 

οικονομικισ επιτροπισ με τθν οποία προζβθ ςε ςφνταξθ πίνακα αναμόρφωςθσ και καλεί το υμβοφλιο να τθν εγκρίνει. 

τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 

Σο Δ.. αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων έτους 2016, 

 την ΚΥΑ 26945/2015 

 το από 21/07/2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κατά πλειοψηυία εγκρίνει την την αναμόρυωση τοσ προϋπ/σμού έτοσς 2016,μειοψηυούντος τοσ κ. 

Αθανασίοσ με το σκεπτικό της μη ψήυισης τοσ προϋπ/σμού,αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί ο 

παρακάτω πίνακας: 

A. Εγκρίνει τις εγγραφές στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του αποθεματικού 

κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής: 

- Ο Κ.Α. 1411 με τίτλο «Προϊόν δωρεάς» εγγράφεται το ποσό των 2.500,00 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. 4124.002 και Κ.Α. 4124.003 σύμφωνα με έγγραφο του  

     Υπουργείου Εσωτερικών. Επομένως εγγράφεται  στον Κ.Α. 4124.002  «Φ.Π.Α. 13%» το ποσό των   

57.507,10 ευρώ και στον Κ.Α. 4124.003 «Φ.Π.Α. 23%» το ποσό των 41.956,55 ευρώ. 

   -    Ο Κ.Α. 211 με τίτλο «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ» μειώνεται κατά 22.500,00 € ως εξής (2111 Τακτικά    

         έσοδα από τ. καθ/τας & φωτισμού κατά 5.000,00€- 2112 Τακτικά έσοδα από τ. ύδρευσης   

         9.500,00€ - 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη αποχ/σης 1.000,00€ - 2118 Τακτικά έσοδα από τ.  

         ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών      

 

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» 

- 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 51.363,51 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6721 με τίτλο «Εισφορές υπέρ του  

     Ε. Δ. Σ. Ν. Α.». 

- Μεταφορά ποσού 109.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6521.001 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού» (από τον 

00.6526) 

- 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 4.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6266 με τίτλο «Συντ/ση εφαρμογών λογισμικού» 

- 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» 

- Μείωση του Κ.Α. 8225.001 με τίτλο ΦΠΑ 13% κατά 57.507,10 ευρώ   και μεταφορά του ποσού αυτού στον Κ.Α. 8224.002 

με τον ίδιο τίτλο καθώς επίσης και μείωση του Κ.Α. 8225.002 με τίτλο ΦΠΑ  23%  κατά 41.956,55 ευρώ και μεταφορά του 

στον Κ.Α. 8224.003 με τον ίδιο τίτλο. 

 

Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 396.520,89 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 &  

     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 75.412,89 ευρώ καθότι το ποσό αυτό δεν θα καλυφθεί βάσει της σύμβασης που   

    υπογράφτηκε. 

-  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. 

- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 70.7321.020 με τίτλο «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις-ρυθμίσεις στο Γαλατά & στην 

Λουτρόπολη Μεθάνων κατά 21.000,00 ευρώ. 

 

     Έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 356.520,89 ευρώ. 

 

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

 

 

                                  Η Παπούσα απόυαση έλαβε αύξοντα απιθμό 230/2016 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΗ 

Τπογπαυή                                                                               Τπογπαυέρ 

                                            ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

                                      Κων/νορ      Πατοςλιάρ 

 

 
 


