ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΚ9-ΓΑΧ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 177/2011
<Ξεξί αλακνξθώζεωο ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2011>.
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη
ώξα 18:,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12/22-06-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε
θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ,
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1. Καξνύζεο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2. Υαξακήο Αληώληνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
4.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
9.
Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
10. Πεηξάθεο Υξήζηνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ησάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
15. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
16. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
17. Κηραιόπνπινο Κηραήι
18. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο
22. Κέληεο Γεώξγηνο
23. Θξππσηόο Παλαγηώηεο
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κπίιηαο
Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Καθξήο
Θεόδσξνο Σ.Θ. Αζσπνύ, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο,
Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Καλίθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Ιακπνθάκπνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο
Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ.
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Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ,
Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο
Σ.Θ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ εηζεγεηή Αληηδήκαξρν θ. Η. Θνιιηάθν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Δπεηδή, έρνπλ πξνθύςεη επείγνπζεο αλάγθεο (πιελ έξγσλ) νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο παξίζηαηαη αλάγθε
δεκηνπξγίαο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ απηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό πξέπεη λα
πξνεγεζεί ε κεηαθνξά πηζηώζεσλ, από ζπγθεθξηκέλνπο Θ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο ζηνπο νπνίνπο απηέο είλαη εγγεγξακκέλεο, ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηλνύξησλ πηζηώζεσλ.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη κεηά ηελ αξηζ. 02/22-6-2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ:

Δηζεγνύκαη

Σελ αλακόξθσζε ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο, σο εμήο:
Α. ην απνζεκαηηθό θεθάιαην λα κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ πηζηώζεηο:
Από ηνλ ΘΑ 25-6262.003 πίζηωζε 44.500 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 60.000 € κε ηίηιν «Ππληήξεζε επηζθεπή εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ
δηθηύωλ ύδξεπζεο».
Δθηηκάηαη όηη ν αλσηέξσ ΘΑ δελ ζα εμαληιεζεί ζην ύςνο πνπ έρεη πξνϋπνινγηζζεί.
Από ηνλ ΘΑ 20-7325.005 πίζηωζε 10.000 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 17.000 € κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θωηηζκνύ ΓΔ Κνιάωλ».
Δθηηκάηαη όηη ν αλσηέξσ ΘΑ δελ ζα εμαληιεζεί ζην ύςνο πνπ έρεη πξνϋπνινγηζζεί.
Από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 πίζηωζε 38.200 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 122.943,36 € κε ηίηιν «Κειέηεο ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ».
Ζ αλσηέξσ πίζησζε δελ ζα δηαηεζεί γηα ην έηνο 2011 δηόηη δελ είλαη ώξηκεο νη ζπλζήθεο
γηα ηελ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ (π.ρ. αδεηνδνηήζεηο, απαιινηξηώζεηο θιπ).
Από ηνλ ΘΑ 20-7325.003 πίζηωζε 6.150 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 23.000 € κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θωηηζκνύ Γ.Δ. Βνηώλ».
Δθηηκάηαη όηη ν αλσηέξσ ΘΑ δελ ζα εμαληιεζεί ζην ύςνο πνπ έρεη πξνϋπνινγηζζεί.
Από ηνλ ΘΑ 40-7413.006 ζπλνιηθή πίζηωζε 15.000 € κε ηίηιν
«Ππκπιεξωκαηηθή ζύκβαζε εθπόλεζεο κειέηεο ΓΞΠ ΓΔ ΒΝΗΩΛ».
Από ηνλ ΘΑ 40-7413.008 ζπλνιηθή πίζηωζε 15.000 € κε ηίηιν
«Ππκπιεξωκαηηθή ζύκβαζε εθπόλεζεο κειέηεο ΠΣΝΝΑΞ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ».
Από ηνλ ΘΑ 40-7413.009 ζπλνιηθή πίζηωζε 15.000 € κε ηίηιν «Κειέηε
ΠΣΝΝΑΞ ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ».
Οη αλσηέξσ ηξεηο πηζηώζεηο αθνξνύλ ζε ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζηα ήδε
εθπνλεκέλα θαη πξνρσξεκέλα ζην β2 ζηάδην ΓΠ- Γ.Δ. ΒΟΗΧΛ θαη ΥΟΟΑΠ- Γ.Δ.
ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ, νη νπνίεο πξέπεη λα ελνπνηεζνύλ θαη λα γίλεη κία ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε
ζηε κειέηε ΥΟΟΑΠ ΕΑΡΑΘΑ, κε ππνρξέσζε λα εθπνλεζνύλ θαη ηα ηεύρε ησλ γεσινγηθώλ
κειεηώλ ησλ άιισλ ελνηήησλ ζύκθσλα θαη κε ην πξαθηηθό ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ
δεκνζίσλ έξγσλ, κεηά από εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ πάξηεο, θαζώο θαη
ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 37691/07 (ΦΔΘ-1902Β/14-9-2007) απόθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη:
1. ηα πιαίζηα εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ επηβάιιεηαη ε ζύληαμε κειέηεο
γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο.
Ζ κειέηε απηή εθπνλείηαη ζε δπν ζηάδηα σο εμήο :
α) Θαηά ηελ Α΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ εθπνλείηαη ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε
γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη
ζην Παξάξηεκα Η.
Οη κειέηεο απηέο εθπνλνύληαη ζε θιίκαθα 1:25.000 θαη γεληθά ζηελ ίδηα θιίκαθα πνπ
εθπνλείηαη ε Α΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ.
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β) Θαηά ηελ Β1΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ, εθπνλείηαη ε κειέηε γεσινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην
Παξάξηεκα ΗΗ. Οη κειέηεο απηέο εθπνλνύληαη ζε θιίκαθα 1:5.000 θαη γεληθά ζηελ ίδηα
θιίκαθα πνπ εθπνλείηαη ε Β’ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ.
2 α) Ζ πξνθαηαξθηηθή κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο εθπνλείηαη παξάιιεια κε ηε
κειέηε Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π. O ρξόλνο εθπόλεζεο θαη έγθξηζεο ηεο κειέηεο γεσινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο θαζνξίδεηαη ζαλ πξώην ζηάδην κέζα ζηε κειέηε ηνπ Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π.
β) Οη κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο εθπνλνύληαη από κειεηεηηθά γξαθεία πνπ
θαηέρνπλ πηπρίν ζηελ θαηεγνξία 20(Γεσινγηθέο – Τδξνγεσινγηθέο – Γεσθπζηθέο Κειέηεο θαη
Έξεπλεο) ηνπ Κεηξώνπ κειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.
γ) Γηα ηηο ακνηβέο ησλ γεσινγηθώλ κειεηώλ θαη εξγαζηώλ ησλ κειεηώλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ
εθαξκόδνληαη όζα νξίδνληαη ζηε ΓΚΔΟ/1257/9.8.2005 Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΘ
1162Β/2005), όπσο ηζρύεη:
- Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ ράξηε (εδάθην V2-Α), Γεσινγηθόο Υάξηεο
Πξνζαξκνγήο θαη Πιεξνθόξεζεο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηελ πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ
γεσινγηθώλ ραξηνγξαθήζεσλ κε βάζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο από ηελ έξεπλα πεδίνπ, επεηδή
έρεη πξνεγεζεί ν γεσινγηθόο ράξηεο, εθαξκόδεηαη ην άξζξν ΓΙΔ.4, Δηδηθνί θαη Βνεζεηηθνί
Θεκαηηθνί Υάξηεο.
- Γηα ηε ζύληαμε ηνπ Υάξηε Θαη’ Αξρήλ Γεσινγηθήο Θαηαιιειόηεηαο (εδάθην V2-Β), επεηδή
έρεη πξνεγεζεί ν Γεσινγηθόο Υάξηεο Πξνζαξκνγήο θαη Πιεξνθόξεζεο, εθαξκόδεηαη ην
άξζξν ΓΙΔ.4, Δηδηθνί θαη Βνεζεηηθνί Θεκαηηθνί Υάξηεο.
- Γηα ηε ζύληαμε ηεο ηερληθήο έθζεζεο (παξάγξ. V1) εθαξκόδεηαη άξζξν ΓΙΔ.23 δ Σερληθή
Έθζεζε.
- ε επηιεγκέλεο ζέζεηο όπνπ ε θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε γηα ηνλ ζρεδηαζκό, γίλεηαη επί ηόπνπ
έξεπλα. Γηα ηελ ακνηβή ηεο έξεπλαο απηήο εθαξκόδεηαη ην άξζξν ΓΙΔ.10 ηεο παξαπάλσ
απόθαζεο, κε ηελ παξαηήξεζε όηη ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζέζεσλ είλαη Λ=20.
- Γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο γεσινγηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα εθηειεζζνύλ κεηά από απόθαζε
θαη εληνιή ηνπ Δξγνδόηε θαζώο θαη γλώκε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο
γεσινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο
ππεξεζίαο,
εθαξκόδνληαη
όζα
νξίδνληαη
ζηε
ΓΚΔΟ/α/ν/1257/9.8.2005 Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΘ 1162Β/2005).
δ) Γηα ηηο ακνηβέο ησλ γεσινγηθώλ κειεηώλ θαη εξγαζηώλ ηεο Β1 θάζεο εθαξκόδνληαη όζα
νξίδνληαη ζηελ 16374/3696 Τ.Α. (ΦΔΘ723Β/1998) θαη γεληθόηεξα ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
ε) Οη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο Α’ θάζεο θαη νη κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ηεο Β1
θάζεο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν θαη ζεσξνύληαη από ηελ Τπεξεζία ή ην Φνξέα πνπ είλαη
αξκόδηνη γηα ηελ έγθξηζε ησλ αληηζηνίρσλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. Οη κειέηεο εγθξίλνληαη κε
ηελ ίδηα πξάμε πνπ εγθξίλνληαη ηα ΓΠ – ΥΟΟΑΠ., νπόηε εθδίδεηαη θαη γλσκάηεπζε γηα ηελ
θαηαιιειόηεηα γηα δόκεζε ηεο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρήο.
ζη) Οη κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο πνπ ζπληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ κειεηώλ ΓΠ
– ΥΟΟΑΠ ζεσξνύληαη από ππάιιειν εηδηθόηεηαο πνπ θαηά ην λόκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο
ζύληαμεο γεσινγηθώλ κειεηώλ, ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Φνξέα πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηε
ζεώξεζε ησλ κειεηώλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ. Αλ δελ ππάξρνπλ ππάιιεινη αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο
ζηηο ππεξεζίεο, νη κειέηεο απηέο δηαβηβάδνληαη ζε άιιεο ππεξεζίεο (πνπ δηαζέηνπλ ην
θαηάιιειν πξνζσπηθό) γηα ζεώξεζε. Όηαλ αξκόδηεο είλαη νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ ηόηε νη γεσινγηθέο κειέηεο ζεσξνύληαη από ηε Γ/λζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. πνπ είλαη
αξκόδηα γηα ηνπο γεσινγηθνύο ράξηεο θαη ηηο κειέηεο.
δ) Γηα ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαηεζεί, ν εξγνδόηεο απνθαζίδεη εάλ ζα ζπληαρζεί κειέηε
γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζηελ Β1 θάζε.
Γεληθά, ηζρύνπλ νη εμήο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο:
i) ηηο κειέηεο Γ.Π.. – .Υ.Ο.Ο.Α.Π πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ζηε ζύλζεζε ηεο
κειεηεηηθήο νκάδαο δελ έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ θαηεγνξίαο 20,
πξέπεη, κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, είηε λα ζπκπιεξσζεί ε κειεηεηηθή νκάδα, είηε λα
γίλεη μερσξηζηή δηαδηθαζία αλάζεζεο κε ην γεσινγηθό αληηθείκελν.
ii) Γηα όζεο κειέηεο Γ.Π.. – .Υ.Ο.Ο.Α.Π. βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζηε ζύλζεζε ηεο
κειεηεηηθήο νκάδαο έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ, θαηεγνξίαο 20 θαη ην
γεσινγηθό αληηθείκελν εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΑ 9572/1845/00
(ΦΔΘ209/Γ/7.4.2000), ηζρύνπλ νη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε.
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iii) Οη κειέηεο Γ.Π.. – .Υ.Ο.Ο.Α.Π. πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζηε ζύλζεζε ηεο κειεηεηηθήο
νκάδαο έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ κε πηπρίν θαηεγνξίαο 20 θαη ην
γεσινγηθό αληηθείκελν εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο Τ.Α. 16374/3696/18.6.1998
(ΦΔΘ 723/Β/1998), ζπλερίδνπλ σο έρνπλ.
Β. Από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην λα κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ πηζηώζεηο:
Πηνλ Θ.Α 35-7131.001 πνζό 5.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Ξξνκήζεηα κεραλεκάηωλ πξαζίλνπ» .
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην θαη ε πίζησζε δελ γξάθηεθε εθ
παξαδξνκήο θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ Θ.Α 10-6274.001 πνζό 4.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Δξγαζίεο απνιύκαλζεο – απεληόκωζεο».
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην θαη ε πίζησζε δελ γξάθηεθε
εθ παξαδξνκήο θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ Θ.Α 70-6262.002 πνζό 5.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεωλ Γαιάδηωλ ζεκαηώλ».
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην θαη ε πίζησζε δελ γξάθηεθε
εθ παξαδξνκήο θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ ΘΑ 25-6162.004 πνζό 12.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Kαηακέηξεζε πδξνκεηξεηώλ ζηηο Γ.Δ. Εάξαθα θαη Γ.Δ. Αζωπνύ».
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 πνπ
κεηαθέξζεθε παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό, ελώ ε πίζησζε απηή είλαη αλαγθαία δηόηη ν έλαο
πδξνλνκέαο πνπ ππεξεηεί δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβεί επαξθώο θαη έγθαηξα ζηελ
θαηακέηξεζε όισλ ησλ πδξνκεηξεηώλ ζε όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
Πηνλ ΘΑ 25-6162.005 πνζό 22.500,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Πύκβαζε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάηωλ
αληιηνζηαζίωλ ύδξεπζεο – άξδεπζεο ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο».
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 πνπ
κεηαθέξζεθε παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό θαη ε πίζησζε απηή εθ παξαδξνκήο δελ
πξνβιέθηεθε θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαζώο πξόθεηηαη γηα
ζπλερηδόκελε ζύκβαζε από ην πξνεγνύκελν έηνο.
Πηνλ Θ.Α 25-7336.008 πνζό 10.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Άκεζε απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην
δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο».
Από ηνλ Θ.Α. απηόλ ζα πιεξσζνύλ δαπάλεο από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ
πξνέδξσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ κε βάζε ην άξζξν 266 παξ. 8 ηνπ Λ.3852/2010. Σν
πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 πνπ κεηαθέξζεθε
παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό.
Πηνλ Θ.Α 20-7336.005 πνζό 10.000,00 γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Δπείγνπζεο απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν
ειεθηξνθωηηζκνύ».
Από ηνλ Θ.Α. απηόλ ζα πιεξσζνύλ δαπάλεο από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ
πξνέδξσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ κε βάζε ην άξζξν 266 παξ. 8 ηνπ Λ.3852/2010. Σν
πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 20-7325.005 πνπ κεηαθέξζεθε
παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό.
Πηνλ ΘΑ 35-7336.001 πνζό 10.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ θαη πιαηεηώλ, αιζώλ θαη
θνηλόρξεζηωλ γεληθά δεκνηηθώλ ραξώλ».
Από ηνλ Θ.Α. απηόλ ζα πιεξσζνύλ δαπάλεο από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ
πξνέδξσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ κε βάζε ην άξζξν 266 παξ. 8 ηνπ Λ.3852/2010. Σν
πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
Πηνλ ΘΑ 70-7413.003 πνζό 28.200,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Κειέηε νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο όξκνπ Ηέξαθα θαη πξόηαζε
δηαρεηξηζηηθώλ κέηξωλ Ξξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ηνπ πξώελ δήκνπ Εάξαθα
κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ».
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Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7413.016 πνπ κεηαθέξζεθε
παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό θαη ε ελ ιόγσ πίζησζε εθ παξαδξνκήο δελ γξάθηεθε θαηά ηελ
αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ Θ.Α 40-7421.003 πνζό 6.150,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Ξνιενδνκηθή κειέηε αλαζεώξεζεο ζρεδίνπ πόιεωο Γ.Θ.
Λεαπόιεωο».
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 20-7325.003 πνπ
κεηαθέξζεθε παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό, ελώ είλαη απαξαίηεηε απηή ε πίζησζε δηόηη ε
αλαζεώξεζε ηεο πθηζηάκελεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Λεάπνιεο
επηβάιιεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ νηθηζκνύ
θαζώο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ όξσλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, όξνη
πνπ δελ επηηπγράλνληαη κε ηελ παξσρεκέλε πθηζηάκελε πνιενδνκηθή κειέηε ηνπ 1986 ε
νπνία ζεκεησηένλ είλαη αληίζεηε ζε πνιιά ζεκεία κε ην ηζρύνλ Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην,
θαζώο εθηόο ησλ άιισλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ρώξνπο
ηνπξηζκνύ θαη αλαςπρήο, γεληθήο θαηνηθίαο θαη πνιενδνκηθνύ θέληξνπ πνπ έρνπλ
παξνπζηαζηεί κε ηελ ξαγδαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Λεάπνιεο. Ζ εθπόλεζε ηεο κειέηεο
απηήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβεβιεκέλε αλαζεώξεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Κειέηεο ώζηε
ε ηειεπηαία λα ελαξκνληζηεί κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ όπσο επαλεηιεκκέλα
έρεη θξηζεί σο αλαγθαίν θαη από ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ Οι. 1528/2003,
965/2007 θαη Οι. 123/2007), ηδηαίηεξα δε ηε ζηηγκή πνπ νη πξνγξακκαηηζκέλεο ξηδηθέο
αιιαγέο ζην λέν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ηεο Λεάπνιεο δελ είλαη δπλαηόλ λα
εθαξκνζηνύλ γηα αξθεηά αθόκα ρξόληα θαζώο απηό βξίζθεηαη ζήκεξα πξηλ ην β1 ζηάδην.
Πηνλ ΘΑ 25-7312.001 πνζό 10.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Απνπεξάηωζε παξνρώλ από ην δίθηπν ύδξεπζεο Ιακπνθάκπνπ,
Σάξαθα θαη Ξηζηακάηωλ».
Ζ αλσηέξσ εξγαζία είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
πδξνδόηεζεο ησλ νηθηώλ Ιακπνθάκπνπ, Υάξαθα θαη Πηζηακάησλ θαη ην πνζό ζα κεηαθεξζεί
από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7413.016 πνπ κεηαθέξζεθε παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό.
Πηνλ Θ.Α 40-7413.010 πνζό 45.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Ππκπιεξωκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε Γεωινγηθή κειέηε ΠΣΝΝΑΞ ΓΔ
ΕΑΟΑΘΑ ηνπ Γ. ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ».
Ζ αλσηέξσ πίζησζε ζα κεηαθεξζεί από ηηο πηζηώζεηο ησλ ΘΑ: 40-7413.006, 407413.008 θαη 40-7413.009 πνπ κεηαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό, ελώ ε πίζησζε
απηή δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ελ
ιόγσ ΘΑ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε
ππόςε ηνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ησλ άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Λ.
3463/2006 (Γ.Θ.Θ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, ηελ αξηζ. 02/22-06-2011
εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 23 παξ. 5 Λ. 3536/2007) θαη κεηά
από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη ΝΚΝΦΩΛΑ

1. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο έηνπο, σο εμήο:
Α. ην απνζεκαηηθό θεθάιαην κεηαθέξνληαη νη παξαθάησ πηζηώζεηο:
Από ηνλ ΘΑ 25-6262.003 πίζηωζε 44.500 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 60.000 € κε ηίηιν «Ππληήξεζε επηζθεπή εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ
δηθηύωλ ύδξεπζεο».
Δθηηκάηαη όηη ν αλσηέξσ ΘΑ δελ ζα εμαληιεζεί ζην ύςνο πνπ έρεη πξνϋπνινγηζζεί.
Από ηνλ ΘΑ 20-7325.005 πίζηωζε 10.000 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 17.000 € κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θωηηζκνύ ΓΔ Κνιάωλ».
Δθηηκάηαη όηη ν αλσηέξσ ΘΑ δελ ζα εμαληιεζεί ζην ύςνο πνπ έρεη πξνϋπνινγηζζεί.
Από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 πίζηωζε 38.200 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 122.943,36 € κε ηίηιν «Κειέηεο ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ».
Ζ αλσηέξσ πίζησζε δελ ζα δηαηεζεί γηα ην έηνο 2011, δηόηη δελ είλαη ώξηκεο νη ζπλζήθεο
γηα ηελ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ (π.ρ. αδεηνδνηήζεηο, απαιινηξηώζεηο θιπ).
Από ηνλ ΘΑ 20-7325.003 πίζηωζε 6.150 € από ηελ ππάξρνπζα πίζηωζε
ηωλ 23.000 € κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θωηηζκνύ Γ.Δ. Βνηώλ».
Δθηηκάηαη όηη ν αλσηέξσ ΘΑ δελ ζα εμαληιεζεί ζην ύςνο πνπ έρεη πξνϋπνινγηζζεί.
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Από ηνλ ΘΑ 40-7413.006 ζπλνιηθή πίζηωζε 15.000 € κε ηίηιν
«Ππκπιεξωκαηηθή ζύκβαζε εθπόλεζεο κειέηεο ΓΞΠ ΓΔ ΒΝΗΩΛ».
Από ηνλ ΘΑ 40-7413.008 ζπλνιηθή πίζηωζε 15.000 € κε ηίηιν
«Ππκπιεξωκαηηθή ζύκβαζε εθπόλεζεο κειέηεο ΠΣΝΝΑΞ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ».
Από ηνλ ΘΑ 40-7413.009 ζπλνιηθή πίζηωζε 15.000 € κε ηίηιν «Κειέηε
ΠΣΝΝΑΞ ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ».
Οη αλσηέξσ ηξεηο πηζηώζεηο αθνξνύλ ζε ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζηα ήδε
εθπνλεκέλα θαη πξνρσξεκέλα ζην β2 ζηάδην ΓΠ- Γ.Δ. ΒΟΗΧΛ θαη ΥΟΟΑΠ- Γ.Δ.
ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ, νη νπνίεο πξέπεη λα ελνπνηεζνύλ θαη λα γίλεη κία ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε
ζηε κειέηε ΥΟΟΑΠ ΕΑΡΑΘΑ, κε ππνρξέσζε λα εθπνλεζνύλ θαη ηα ηεύρε ησλ γεσινγηθώλ
κειεηώλ ησλ άιισλ ελνηήησλ ζύκθσλα θαη κε ην πξαθηηθό ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ
δεκνζίσλ έξγσλ, κεηά από εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ πάξηεο, θαζώο θαη
ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 37691/07 (ΦΔΘ-1902Β/14-9-2007) απόθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη:
1. ηα πιαίζηα εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ επηβάιιεηαη ε ζύληαμε κειέηεο
γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο.
Ζ κειέηε απηή εθπνλείηαη ζε δπν ζηάδηα σο εμήο :
α) Θαηά ηελ Α΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ εθπνλείηαη ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε
γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη
ζην Παξάξηεκα Η.
Οη κειέηεο απηέο εθπνλνύληαη ζε θιίκαθα 1:25.000 θαη γεληθά ζηελ ίδηα θιίκαθα πνπ
εθπνλείηαη ε Α΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ.
β) Θαηά ηελ Β1΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ, εθπνλείηαη ε κειέηε γεσινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην
Παξάξηεκα ΗΗ. Οη κειέηεο απηέο εθπνλνύληαη ζε θιίκαθα 1:5.000 θαη γεληθά ζηελ ίδηα
θιίκαθα πνπ εθπνλείηαη ε Β’ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ – ΥΟΟΑΠ.
2 α) Ζ πξνθαηαξθηηθή κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο εθπνλείηαη παξάιιεια κε ηε
κειέηε Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π. O ρξόλνο εθπόλεζεο θαη έγθξηζεο ηεο κειέηεο γεσινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο θαζνξίδεηαη ζαλ πξώην ζηάδην κέζα ζηε κειέηε ηνπ Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π.
β) Οη κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο εθπνλνύληαη από κειεηεηηθά γξαθεία πνπ
θαηέρνπλ πηπρίν ζηελ θαηεγνξία 20 (Γεσινγηθέο – Τδξνγεσινγηθέο – Γεσθπζηθέο Κειέηεο
θαη Έξεπλεο) ηνπ Κεηξώνπ κειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.
γ) Γηα ηηο ακνηβέο ησλ γεσινγηθώλ κειεηώλ θαη εξγαζηώλ ησλ κειεηώλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ
εθαξκόδνληαη όζα νξίδνληαη ζηε ΓΚΔΟ/1257/9.8.2005 Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΘ
1162Β/2005), όπσο ηζρύεη:
- Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ ράξηε (εδάθην V2-Α), Γεσινγηθόο Υάξηεο
Πξνζαξκνγήο θαη Πιεξνθόξεζεο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηελ πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ
γεσινγηθώλ ραξηνγξαθήζεσλ κε βάζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο από ηελ έξεπλα πεδίνπ, επεηδή
έρεη πξνεγεζεί ν γεσινγηθόο ράξηεο, εθαξκόδεηαη ην άξζξν ΓΙΔ.4, Δηδηθνί θαη Βνεζεηηθνί
Θεκαηηθνί Υάξηεο.
- Γηα ηε ζύληαμε ηνπ Υάξηε Θαη’ Αξρήλ Γεσινγηθήο Θαηαιιειόηεηαο (εδάθην V2-Β), επεηδή
έρεη πξνεγεζεί ν Γεσινγηθόο Υάξηεο Πξνζαξκνγήο θαη Πιεξνθόξεζεο, εθαξκόδεηαη ην
άξζξν ΓΙΔ.4, Δηδηθνί θαη Βνεζεηηθνί Θεκαηηθνί Υάξηεο.
- Γηα ηε ζύληαμε ηεο ηερληθήο έθζεζεο (παξάγξ. V1) εθαξκόδεηαη άξζξν ΓΙΔ.23 δ Σερληθή
Έθζεζε.
- ε επηιεγκέλεο ζέζεηο όπνπ ε θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε γηα ηνλ ζρεδηαζκό, γίλεηαη επί ηόπνπ
έξεπλα. Γηα ηελ ακνηβή ηεο έξεπλαο απηήο εθαξκόδεηαη ην άξζξν ΓΙΔ.10 ηεο παξαπάλσ
απόθαζεο, κε ηελ παξαηήξεζε όηη ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζέζεσλ είλαη Λ=20.
- Γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο γεσινγηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα εθηειεζζνύλ κεηά από απόθαζε
θαη εληνιή ηνπ Δξγνδόηε θαζώο θαη γλώκε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο
γεσινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο
ππεξεζίαο,
εθαξκόδνληαη
όζα
νξίδνληαη
ζηε
ΓΚΔΟ/α/ν/1257/9.8.2005 Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΘ 1162Β/2005).
δ) Γηα ηηο ακνηβέο ησλ γεσινγηθώλ κειεηώλ θαη εξγαζηώλ ηεο Β1 θάζεο εθαξκόδνληαη όζα
νξίδνληαη ζηελ 16374/3696 Τ.Α. (ΦΔΘ723Β/1998) θαη γεληθόηεξα ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
ε) Οη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο Α’ θάζεο θαη νη κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ηεο Β1
θάζεο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν θαη ζεσξνύληαη από ηελ Τπεξεζία ή ην Φνξέα πνπ είλαη
αξκόδηνη γηα ηελ έγθξηζε ησλ αληηζηνίρσλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. Οη κειέηεο εγθξίλνληαη κε
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ηελ ίδηα πξάμε πνπ εγθξίλνληαη ηα ΓΠ – ΥΟΟΑΠ., νπόηε εθδίδεηαη θαη γλσκάηεπζε γηα ηελ
θαηαιιειόηεηα γηα δόκεζε ηεο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρήο.
ζη) Οη κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο πνπ ζπληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ κειεηώλ ΓΠ
– ΥΟΟΑΠ ζεσξνύληαη από ππάιιειν εηδηθόηεηαο πνπ θαηά ην λόκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο
ζύληαμεο γεσινγηθώλ κειεηώλ, ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Φνξέα πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηε
ζεώξεζε ησλ κειεηώλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ. Αλ δελ ππάξρνπλ ππάιιεινη αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο
ζηηο ππεξεζίεο, νη κειέηεο απηέο δηαβηβάδνληαη ζε άιιεο ππεξεζίεο (πνπ δηαζέηνπλ ην
θαηάιιειν πξνζσπηθό) γηα ζεώξεζε. Όηαλ αξκόδηεο είλαη νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ ηόηε νη γεσινγηθέο κειέηεο ζεσξνύληαη από ηε Γ/λζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. πνπ είλαη
αξκόδηα γηα ηνπο γεσινγηθνύο ράξηεο θαη ηηο κειέηεο.
δ) Γηα ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαηεζεί, ν εξγνδόηεο απνθαζίδεη εάλ ζα ζπληαρζεί κειέηε
γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζηελ Β1 θάζε.
Γεληθά, ηζρύνπλ νη εμήο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο:
i) ηηο κειέηεο Γ.Π.. – .Υ.Ο.Ο.Α.Π πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ζηε ζύλζεζε ηεο
κειεηεηηθήο νκάδαο δελ έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ θαηεγνξίαο 20,
πξέπεη, κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, είηε λα ζπκπιεξσζεί ε κειεηεηηθή νκάδα, είηε λα
γίλεη μερσξηζηή δηαδηθαζία αλάζεζεο κε ην γεσινγηθό αληηθείκελν.
ii) Γηα όζεο κειέηεο Γ.Π.. – .Υ.Ο.Ο.Α.Π. βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζηε ζύλζεζε ηεο
κειεηεηηθήο νκάδαο έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ, θαηεγνξίαο 20 θαη ην
γεσινγηθό αληηθείκελν εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΑ 9572/1845/00
(ΦΔΘ209/Γ/7.4.2000), ηζρύνπλ νη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε.
iii) Οη κειέηεο Γ.Π.. – .Υ.Ο.Ο.Α.Π. πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζηε ζύλζεζε ηεο κειεηεηηθήο
νκάδαο έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ κε πηπρίν θαηεγνξίαο 20 θαη ην
γεσινγηθό αληηθείκελν εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο Τ.Α. 16374/3696/18.6.1998
(ΦΔΘ 723/Β/1998), ζπλερίδνπλ σο έρνπλ.
Β. Από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην κεηαθέξνληαη νη παξαθάησ πηζηώζεηο:
Πηνλ Θ.Α 35-7131.001 πνζό 5.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Ξξνκήζεηα κεραλεκάηωλ πξαζίλνπ» .
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην θαη ε πίζησζε δελ γξάθηεθε
εθ παξαδξνκήο θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ Θ.Α 10-6274.001 πνζό 4.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Δξγαζίεο απνιύκαλζεο – απεληόκωζεο».
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην θαη ε πίζησζε δελ γξάθηεθε
εθ παξαδξνκήο θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ Θ.Α 70-6262.002 πνζό 5.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεωλ Γαιάδηωλ ζεκαηώλ».
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην θαη ε πίζησζε δελ γξάθηεθε
εθ παξαδξνκήο θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ ΘΑ 25-6162.004 πνζό 12.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Θαηακέηξεζε πδξνκεηξεηώλ ζηηο Γ.Δ. Εάξαθα θαη Γ.Δ. Αζωπνύ».
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 πνπ κεηαθέξζεθε
παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό, ελώ ε πίζησζε απηή είλαη αλαγθαία δηόηη ν έλαο πδξνλνκέαο
πνπ ππεξεηεί δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβεί επαξθώο θαη έγθαηξα ζηελ θαηακέηξεζε όισλ ησλ
πδξνκεηξεηώλ ζε όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
Πηνλ ΘΑ 25-6162.005 πνζό 22.500,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Πύκβαζε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάηωλ
αληιηνζηαζίωλ ύδξεπζεο – άξδεπζεο ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο».
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 πνπ κεηαθέξζεθε
παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό θαη ε πίζησζε απηή εθ παξαδξνκήο δελ πξνβιέθηεθε θαηά ηελ
αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαζώο πξόθεηηαη γηα ζπλερηδόκελε ζύκβαζε από ην
πξνεγνύκελν έηνο.
Πηνλ Θ.Α 25-7336.008 πνζό 10.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Άκεζε απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην
δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο».
Από ηνλ Θ.Α. απηόλ ζα πιεξσζνύλ δαπάλεο από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ
πξνέδξσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ κε βάζε ην άξζξν 266 παξ. 8 ηνπ Λ.3852/2010. Σν
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πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 πνπ κεηαθέξζεθε παξαπάλσ
ζην απνζεκαηηθό.
Πηνλ Θ.Α 20-7336.005 πνζό 10.000,00 γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Δπείγνπζεο απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν
ειεθηξνθωηηζκνύ».
Από ηνλ Θ.Α. απηόλ ζα πιεξσζνύλ δαπάλεο από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ
πξνέδξσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ κε βάζε ην άξζξν 266 παξ. 8 ηνπ Λ.3852/2010. Σν
πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 20-7325.005 πνπ κεηαθέξζεθε παξαπάλσ
ζην απνζεκαηηθό.
Πηνλ ΘΑ 35-7336.001 πνζό 10.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ θαη πιαηεηώλ, αιζώλ θαη
θνηλόρξεζηωλ γεληθά δεκνηηθώλ ραξώλ».
Από ηνλ Θ.Α. απηόλ ζα πιεξσζνύλ δαπάλεο από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ
πξνέδξσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ κε βάζε ην άξζξν 266 παξ. 8 ηνπ Λ.3852/2010. Σν
πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
Πηνλ ΘΑ 70-7413.003 πνζό 28.200,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Κειέηε νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο όξκνπ Ηέξαθα θαη πξόηαζε
δηαρεηξηζηηθώλ κέηξωλ Ξξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ηνπ πξώελ δήκνπ Εάξαθα
κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ».
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7413.016 πνπ κεηαθέξζεθε
παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό θαη ε ελ ιόγσ πίζησζε εθ παξαδξνκήο δελ γξάθηεθε θαηά ηελ
αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πηνλ Θ.Α 40-7421.003 πνζό 6.150,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο κε
ηίηιν «Ξνιενδνκηθή κειέηε αλαζεώξεζεο ζρεδίνπ πόιεωο Γ.Θ.
Λεαπόιεωο».
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 20-7325.003 πνπ κεηαθέξζεθε
παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό, ελώ είλαη απαξαίηεηε απηή ε πίζησζε δηόηη ε αλαζεώξεζε ηεο
πθηζηάκελεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Λεάπνιεο επηβάιιεηαη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ νηθηζκνύ θαζώο θαη γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ όξσλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, όξνη πνπ δελ
επηηπγράλνληαη κε ηελ παξσρεκέλε πθηζηάκελε πνιενδνκηθή κειέηε ηνπ 1986 ε νπνία
ζεκεησηένλ είλαη αληίζεηε ζε πνιιά ζεκεία κε ην ηζρύνλ Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην, θαζώο
εθηόο ησλ άιισλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ρώξνπο ηνπξηζκνύ θαη
αλαςπρήο, γεληθήο θαηνηθίαο θαη πνιενδνκηθνύ θέληξνπ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κε ηελ
ξαγδαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Λεάπνιεο. Ζ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απηήο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ επηβεβιεκέλε αλαζεώξεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Κειέηεο ώζηε ε ηειεπηαία
λα ελαξκνληζηεί κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη θξηζεί σο
αλαγθαίν θαη από ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ Οι. 1528/2003, 965/2007 θαη Οι.
123/2007), ηδηαίηεξα δε ηε ζηηγκή πνπ νη πξνγξακκαηηζκέλεο ξηδηθέο αιιαγέο ζην λέν Γεληθό
Πνιενδνκηθό ρέδην ηεο Λεάπνιεο δελ είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηνύλ γηα αξθεηά αθόκα
ρξόληα θαζώο απηό βξίζθεηαη ζήκεξα πξηλ ην β1 ζηάδην.
Πηνλ ΘΑ 25-7312.001 πνζό 10.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Απνπεξάηωζε παξνρώλ από ην δίθηπν ύδξεπζεο Ιακπνθάκπνπ –
Σάξαθα θαη Ξηζηακάηωλ».
Ζ αλσηέξσ εξγαζία είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
πδξνδόηεζεο ησλ νηθηώλ Ιακπνθάκπνπ, Υάξαθα θαη Πηζηακάησλ θαη ην πνζό κεηαθέξεηαη
από ηελ πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7413.016 πνπ κεηαθέξζεθε παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό.
Πηνλ Θ.Α 40-7413.010 πνζό 45.000,00 € γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζηωζεο
κε ηίηιν «Ππκπιεξωκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε Γεωινγηθή κειέηε ΠΣΝΝΑΞ ΓΔ
ΕΑΟΑΘΑ ηνπ Γ. ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ».
Ζ αλσηέξσ πίζησζε πξνέξρεηαη από ηηο πηζηώζεηο ησλ ΘΑ: 40-7413.006, 40-7413.008
θαη 40-7413.009 πνπ κεηαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην απνζεκαηηθό, ελώ ε πίζησζε απηή
δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ελ ιόγσ
ΘΑ.
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Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΛΝΙΝ ΔΠΝΓΩΛ

25.152.916,88

ΠΛΝΙΝ ΔΜΝΓΩΛ

24.700.134,27

ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ

452.782,61

2. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα έξγσλ ηνπ Γήκνπ 2011 θαη εληάζζεη ζ’ απηό ηα
λέα έξγα, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 177/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Κνιάνη 29-06-2011
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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