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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ
ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 23/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 340/2011

«Πεξί ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 2011»
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 04 ηνπ κελόο Λνεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή
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 23/31-10-2011 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 δύν (22) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Κηραιόπνπινο Κηραήι
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
4.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
5.
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
9.
Καξνύζεο Υξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Πεηξάθεο Υξήζηνο
12. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
13. νπξιάο Ησάλλεο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
16. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Υαξακήο Αληώληνο
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο
21. Κέληεο Γεώξγηνο
22. 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, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Θνληάθνο Ζιίαο Σ.Θ. Διίθαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ.
Θνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ,
θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο,
Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Ρνβάηζνο Κηραήι Σ.Θ. Υάξαθα.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Η., ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Κε ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από θεθαιαίνπ εηο
θεθάιαην θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ.
2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ,
πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θώδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά
πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο
πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκό ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο
δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ
πξνϋπνινγηζκώ.
3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηώζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα
θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή
λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί
απξνόπηνπ δαπάλεο.
4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο δαπάλαο,
αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ
«Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ «Πνζόλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ
πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο
κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ».
5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη εκθάληζε ηεο
θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο
άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε
παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο πξνβιεπνκέλνπ Θεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ».
ύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 3536/07, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο
ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ
πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο
εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Ζ πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 149 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ.
3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ
θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ,
αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην
ηνπ λ. 3463/2006.
Δπεηδή, έρνπλ πξνθύςεη επείγνπζεο αλάγθεο 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 δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηλνύξησλ πηζηώζεσλ
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
Α)
•
ηελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07
•
ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α')
•
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο έηνπο 2011 ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ.
117/2011 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εγθξίζεθε από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
κε ηελ αξηζ. 6280/867 26-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα.
Β)
Σα αηηήκαηα:
1. Κε βάζε ηελ αξηζ. 19/2011 δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεσο ν Γήκνο
πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνλ Κπαιακπάλν Π. 10.900,00 θαη 200,00 € δηθαζηηθά έμνδα γηα ηε
δηελέξγεηα γεώηξεζεο ζηε ζέζε ΒΡΤΟΤΙΔ ηνπ Γεκ. Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Ληθνιάνπ ηνπ
πξώελ δήκνπ Βνηώλ.
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2. Κε βάζε ηελ αξηζ. 20/2011 δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεσο ν Γήκνο
πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνλ Κπαιακπάλν Π. 11.960,00 € θαη 200,00 € γηα δηθαζηηθά έμνδα,
γηα εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο ζην ηνπηθό δηακέξηζκα Βειαληδίσλ ηνπ πξώελ δήκνπ Βνηώλ.
3. Κε βάζε ηελ αξηζ. 21/2011 δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεσο ν Γήκνο
πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνλ Κπαιακπάλν Π. 3.890,00 θαη 200,00 € γηα δηθαζηηθά έμνδα, γηα
δνθηκαζηηθή πνκώλα ζηε γεώηξεζε ηνπ ΣΓ Παληάλαζζαο ηνπ πξώελ δήκνπ Βνηώλ.
4. Κε βάζε ηελ αξηζ. 15/2011 δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Κνλνκειέο Πξσηνδηθείνπ Γπζείνπ ν
Γήκνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 28.800,00 € κε λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο 6%
από ηεο επηδόζεσο ηεο αγσγήο ζηελ Αλαπηπμηαθή εηαηξεία ΠΑΡΛΩΛΑ γηα ηελ αξηζ. 20-42007 Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ηνλ πξώελ δήκν ΒΟΗΩΛ.
5. Κε ηελ αξηζ. 52/2010 δηθαζηηθή απόθαζε Πξσηνδηθείνπ Σξηπόιεσο πξέπεη λα θαηαβιεζεί
ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώελ Γήκνπ Εάξαθα ην πνζό ησλ 11.088,00 θαη ηόθνπο
1.221,21 € (επίδνκα 176,00 €).
6. Κε ηελ αξηζ. 58/2010 δηθαζηηθή απόθαζε Πξσηνδηθείνπ Σξηπόιεσο πξέπεη λα θαηαβιεζεί
ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνλεκβάζηαο ην πνζό ησλ 7.216,00 € θαη ηόθνπο
794,74€ (επίδνκα 176,00 €).
7. Κε βάζε ηηο αξηζ. 179/2009, 60/2010 & 20/2010 δηθαζηηθέο απνθάζεηο Πξσηνδηθείνπ
Σξηπόιεσο πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώελ Γήκνπ Βνηώλ ην πνζό
ησλ 7.462,40 € θαη ηόθνπο 889,31 € (επίδνκα 176,00€).
8. Κε βάζε ηελ αξηζ. 34/2011 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ακαξνπζίνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί
ζηελ ΑΔΠΗ-ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΠΛΔΤΚΑΣΗΘΖ ΗΓΗΟΘΣΖΗΑ Α.Δ»,
ην πνζό ησλ 857,20 € θαη 100,00 € δηθαζηηθά έμνδα, γηα ππόζεζε ηνπ πξώελ Γήκνπ
Κνλεκβαζίαο.
9. Γηα ην έξγν «Αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Κνιάσλ» κε βάζε ηελ αξηζ. 219/2011 απόθαζε ηνπ
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο Α’ ΣΚΖΚΑ πξέπεη λα πιεξσζνύλ νη ινγ/ζκνί
8,9 & 10 νη νπνίνη είραλ επηζηξαθεί από ην ειεγθηηθό ζπλέδξην σο κε λόκηκνη. Θαη πνζό
42.205,04 € γηα ηόθνπο από 9/1/09 έσο 31/10/2011.
10. ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ζην θεθάιαην -8- ζηηο πιεξσκέο ΠΟΔ έρνπλ γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 8122.002- πνζό 104.888,77 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 8νπ ινγ/ζκνύ ηνπ έξγνπ (ν 8νο
ινγ/ζκόο έρεη ύςνο 115.407,33 € ην πνζό ησλ 104.888,77 € πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ
είρε ππνδεηρζεί από ηελ επίηξνπν ηνπ ειεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ) θαη ζηνλ Θ.Α -8122.003πνζό 30.151,16 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 9νπ ινγ/ζκνύ θαη ζηνλ ΘΑ 30-7326.007 έρεη
γξαθηεί πίζησζε 22.434,11 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 10νπ ινγ/ζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Πξέπεη ινηπόλ λα εληζρπζεί ν Θ.Α-8122.002- πνπ αθνξά ηνλ 8ν ινγ/ζκό κε ην πνζό ησλ
10.518,56 € (115.407,33-104.888,77=10.518,56).
Σν αλσηέξσ έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε από ην πξόγξακκα ΘΖΔΑ.
11. Πνζό 13.155,40 € γηα ηνλ 4ν ινγ/ζκό –ΑΛΑΘΔΩΡΖΖ ηνπ έξγνπ «Απνρεηεπηηθά δίθηπα
δδ Λεαπόιεσο».
12. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηύνπ
απνρέηεπζεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο».
13. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν «Γηάζηξσζε ρώξνπ ζηε ζέζε
Άγηνο Γεώξγηνο –Σζηθαιαξηά Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο».
14. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € γηα ηελ εξγαζία «Θιάδεκα
δελδξνζηνηρηώλ».
15. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 7.000,00 € γηα «Παξνρή ππεξεζηώλ γηαηξνύ
εξγαζίαο». Ζ πίζησζε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πηζηνπνίεζε γηα ηα
αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο πνπ δελ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ην έηνο 2011 θαη ηηο πγεηνλνκηθέο
εμεηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΗΓΕΙΣΑΙ

1. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.001 Πιεξσκή ηεο 19/2011 δηθαζηηθήο απόθαζεο
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεσο κε δηθαηνύρν ηνλ Κπαιακπάλν Π. πνζνύ 10.900,00 € +
200,00€ δηθαζηηθά έμνδα =11.100,00 € γηα ηε δηελέξγεηα γεώηξεζεο ζηε ζέζε
ΒΡΤΟΤΙΔ ηνπ Γεκ. Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Ληθνιάνπ ηνπ πξώελ δήκνπ Βνηώλ.
2. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.002 Πιεξσκή ηεο αξηζ. 20/2011 δηθαζηηθήο
απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεσο κε δηθ/ρν ηνλ Κπαιακπάλν Π. πνζνύ 11.960,00
€ + 200,00€=12.160,00 € γηα εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο ζην ηνπηθό δηακέξηζκα
Βειαληδίσλ ηνπ πξώελ δήκνπ Βνηώλ.
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3. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.003 Πιεξσκή ηεο αξηζ. 21/2011 δηθαζηηθή
απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεσο κε δηθαηνύρν ηνλ Κπαιακπάλν Π. πνζνύ
3.890,00€ + 200,00€ =4.090,00€ γηα δνθηκαζηηθή πνκώλα ζηε γεώηξεζε ηνπ ΣΓ
Παληάλαζζαο ηνπ πξώελ δήκνπ Βνηώλ.
ύλνιν ησλ ηξηώλ αλσηέξσ πηζηώζεσλ 27.350,00 €.
Από ην αλσηέξσ ζπλνιηθό πνζό: Πνζό 20.000,00 € ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ
από ηνλ Θ.Α. 30-7323.015 κε ηίηιν «Οδνπνηία ΣΓ Λεάπνιεο» ύςνπο 210.300,43 €. Σν ελ
ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό πνπ κεηαθέξεηαη
πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ρξεκαηηθά ππόινηπα
ηνπ Γήκνπ Βνηώλ. Σν ππόινηπν πνζό 7.350,00 € ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από
ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο» ύςνπο 200.000,00 €.
Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό πνπ κεηαθέξεηαη
πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ρξεκαηηθά ππόινηπα
ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
4. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.004 «Πιεξσκή ηεο αξηζ. 15/2011 δηθαζηηθήο
απόθαζεο ηνπ Κνλνκειέο Πξσηνδηθείνπ Γπζείνπ κε δηθαηνύρν ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία
Πάξλσλα» πνζνύ 28.800,00 € γηα ηελ από 20-4-2007 Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ηνλ
πξώελ Γήκν ΒΟΗΩΛ. Σν ελ ιόγσ πνζό ησλ 28.800,00 € ζα κεηαθεξζεί κέζσ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο»
πνζνύ 200.000,00 €. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην
πνζό πνπ κεηαθέξεηαη πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από
ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
5. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.005 «Πιεξσκή ηεο αξηζ. 52/2010 δηθαζηηθήο
απόθαζεο Πξσηνδηθείνπ Σξηπόιεσο, κε δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώελ Γήκνπ
Εάξαθα (γηα επίδνκα 176,00 €)» πνζνύ 11.088,00 €. Σν ελ ιόγσ πνζό ησλ 11.088,00
€ ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 «Κειέηεο ΓΔ Εάξαθα», πίζησζε ε νπνία δελ ζα
δηαηεζεί ζην ηξέρνλ έηνο.
6. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.006 «Πιεξσκή ηεο αξηζ. 58/2010 δηθαζηηθήο
απόθαζεο Πξσηνδηθείνπ Σξηπόιεσο κε δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώελ Γήκνπ
Κνλεκβάζηαο (γηα επίδνκα 176,00 €)» πνζνύ 7.216,00 €. Σν πνζό ησλ 7.216,00 € ζα
κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
7. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.007 «Πιεξσκή ησλ αξηζ. 179/09, 60/2010,
20/2010 δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ Πξσηνδηθείνπ Σξηπόιεσο κε δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώελ Γήκνπ Βνηώλ (γηα επίδνκα 176,00 €)» πνζνύ 7.462,40 €. Σν πνζό ησλ 7.462,40
€ κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά
δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο» ύςνπο 200.000,00 €. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί
ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό πνπ κεηαθέξεηαη πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν
ρξεκαηνδνηείηαη από ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
8. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.008 γηα «Πιεξσκή ηεο αξηζ. 34/2011
απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ακαξνπζίνπ κε δηθαηνύρν ηελ ΑΔΠΗ-ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΠΛΔΤΚΑΣΗΘΖ ΗΓΗΟΘΣΖΗΑ Α.Δ., γηα ππόζεζε ηνπ πξώελ Γήκνπ
Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 857,20 θαη 100,00 € = 957,20 €. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από
ην απνζεκαηηθό.
9. Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. -8122.002- ππάξρνπζαο πίζησζεο 104.888,77 € κε ηίηιν «8νο
ινγ/ζκόο Αλάπιαζε Θεληξηθήο πιαηείαο Κνιάσλ» κε ην πνζό ησλ 10.518,56 €. Σν πνζό
απηό ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 30-7331.007 κε ηίηιν «Θαηαζθεπή ηνπ πλεπκαηηθνύ
θέληξνπ Κνιάσλ» ύςνπο 44.159,78 €. Ο ελ ιόγσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ
33.641,22 €.
10. Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. 00-6823 «Σόθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο γηα ηηο αλσηέξσ δηθαζηηθέο
απνθάζεηο» κε ην πνζό ησλ 45.000,00 €. Σν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
11. Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α. 25-7312.008 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά δίθηπα δδ Λεαπόιεσο 4ν
ινγ/ζκό –ΑΛΑΘΔΩΡΖΖ» πνζνύ 13.155,40 €. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο»
πνζνύ 200.000,00 €. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην
πνζό πνπ κεηαθέξεηαη πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από
ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
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12. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α 25-7312.009 κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο
ΣΘ Κνλεκβαζίαο πνζνύ 7.200,00 €». Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7323.043 κε ηίηιν «Αγξνηηθή Οδνπνηία ΓΔ Κνλεκβαζίαο»
ύςνπο 31.500,00 €, έξγν ην νπνίν δελ ζα εθηειεζηεί γηαηί νη απνθαηαζηάζεηο ησλ
αγξνηηθώλ δξόκσλ ζηε ΓΔ Κνλεκβάζηαο έγηλαλ κε κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.
13. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 30-7333.057 κε ηίηιν «Γηάζηξσζε ρώξνπ ζηε ζέζε
Άγηνο Γεώξγηνο–Σζηθαιαξηά Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 7.200,00 €. Σν πνζό απηό ζα
κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7323.043 κε ηίηιν «Αγξνηηθή Οδνπνηία ΓΔ
Κνλεκβαζίαο» ύςνπο 31.500,00 €, έξγν ην νπνίν δελ ζα εθηειεζηεί γηαηί νη
απνθαηαζηάζεηο ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ ζηε ΓΔ Κνλεκβάζηαο έγηλαλ κε κεραλήκαηα ηνπ
Γήκνπ.
14. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 35-6277.001 γηα εξγαζία «Θιάδεκα δελδξνζηνηρηώλ»
πνζνύ 5.000,00 €. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
16. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00- 6495.001 γηα «Παξνρή ππεξεζηώλ γηαηξνύ
εξγαζίαο» πνζνύ 7.000,00 €. Ζ πίζησζε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε
πηζηνπνίεζε γηα ηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο, πνπ δελ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ην έηνο 2011
θαη ηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηε
λνκνζεζία. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, 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 από 17/10/2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη ΟΚΟΦΩΛΑ

Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 σο εμήο:
1. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.001 «Πιεξωκή ηεο 19/2011 δηθαζηηθήο
απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεωο κε δηθαηνύρν ηνλ Κπαιακπάλν Π.»
πνζνύ 10.900,00 € + 200,00 € δηθαζηηθά έμνδα = 11.100,00 € γηα ηε «Γηελέξγεηα
γεώηξεζεο ζηε ζέζε ΒΡΤΟΤΙΔ ηνπ Γεκ. Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Ληθνιάνπ ηνπ πξώελ
δήκνπ Βνηώλ».
2. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.002 «Πιεξωκή ηεο αξηζ. 20/2011
δηθαζηηθήο απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεωο κε δηθ/ρν ηνλ
Κπαιακπάλν Π.» πνζνύ 11.960,00 €+200,00 € δηθαζηηθά έμνδα = 12.160,00 € γηα
«Δξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο ζην ηνπηθό δηακέξηζκα Βειαληδίσλ ηνπ πξώελ δήκνπ Βνηώλ».
3. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.003 «Πιεξωκή ηεο αξηζ. 21/2011
δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεωο κε δηθαηνύρν ηνλ
Κπαιακπάλν Π.» πνζνύ 3.890,00 €+200,00 € δηθαζηηθά έμνδα = 4.090,00 € γηα
«Γνθηκαζηηθή πνκώλα ζηε γεώηξεζε ηνπ ΣΓ Παληάλαζζαο ηνπ πξώελ δήκνπ Βνηώλ».
ύλνιν ησλ ηξηώλ αλσηέξσ πηζηώζεσλ 27.350,00 €.
Από ην αλσηέξσ ζπλνιηθό πνζό: Πνζό 20.000,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ
από ηνλ Θ.Α. 30-7323.015 κε ηίηιν «Οδνπνηία ΣΓ Λεάπνιεο» ύςνπο 210.300,43 €. Σν
ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό πνπ κεηαθέξεηαη
πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ρξεκαηηθά ππόινηπα
ηνπ Γήκνπ Βνηώλ. Σν ππόινηπν πνζό 7.350,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ
από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο» ύςνπο
200.000,00 €. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό
πνπ κεηαθέξεηαη πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από
ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
4. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο ΘΑ 00-6492.004 «Πιεξωκή ηεο αξηζ. 15/2011
δηθαζηηθήο απόθαζεο ηνπ Κνλνκειέο Πξωηνδηθείνπ Γπζείνπ κε δηθαηνύρν
ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πάξλωλα» πνζνύ 28.800,00 € γηα ηελ από 20-4-2007
Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ηνλ πξώελ Γήκν ΒΟΗΩΛ. Σν ελ ιόγσ πνζό ησλ 28.800,00
€ κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά
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δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο» πνζνύ 200.000,00 €. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη
ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό πνπ κεηαθέξεηαη πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ
έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
5. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.005 «Πιεξωκή ηεο αξηζ. 52/2010
δηθαζηηθήο απόθαζεο Πξωηνδηθείνπ Σξηπόιεωο, κε δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο
ηνπ πξώελ Γήκνπ Εάξαθα (γηα επίδνκα 176,00 €)» πνζνύ 11.088,00 €. Σν ελ
ιόγσ πνζό ησλ 11.088,00 € κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 «Κειέηεο ΓΔ
Εάξαθα», πίζησζε ε νπνία δελ ζα δηαηεζεί ζην ηξέρνλ έηνο.
6. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.006 «Πιεξωκή ηεο αξηζ. 58/2010
δηθαζηηθήο απόθαζεο Πξωηνδηθείνπ Σξηπόιεωο κε δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο
ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνλεκβάζηαο (γηα επίδνκα 176,00 €)» πνζνύ 7.216,00 €.
Σν πνζό ησλ 7.216,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
7. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.007 «Πιεξωκή ηωλ αξηζ. 179/2009,
60/2010 & 20/2010 δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ Πξωηνδηθείνπ Σξηπόιεωο κε
δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώελ Γήκνπ Βνηώλ (γηα επίδνκα 176,00 €)»
πνζνύ 7.462,40 €. Σν πνζό ησλ 7.462,40 € κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από
ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο» ύςνπο 200.000,00
€. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό πνπ
κεηαθέξεηαη πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από
ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
8. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6492.008 γηα «Πιεξωκή ηεο αξηζ. 34/2011
απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ακαξνπζίνπ κε δηθαηνύρν ηελ ΑΔΠΗ-ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΠΛΔΤΚΑΣΗΘΖ ΗΓΗΟΘΣΖΗΑ Α.Δ., γηα ππόζεζε
ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 857,20 θαη 100,00 € δηθαζηηθά έμνδα =
957,20 €. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
9. Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. -8122.002- ππάξρνπζαο πίζησζεο 104.888,77 € κε ηίηιν «8νο
ινγ/ζκόο Αλάπιαζε Θεληξηθήο πιαηείαο Κνιάωλ» κε ην πνζό ησλ 10.518,56
€. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 30-7331.007 κε ηίηιν «Θαηαζθεπή ηνπ
πλεπκαηηθνύ θέληξνπ Κνιάσλ» ύςνπο 44.159,78 €, έξγν ην νπνίν εθηηκάηαη όηη δε ζα
εθηειεζηεί κέζα ζην έηνο.
10. Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. 00-6823 «Σόθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο γηα ηηο αλωηέξω
δηθαζηηθέο απνθάζεηο» κε ην πνζό ησλ 45.000,00 €. Σν αλσηέξσ πνζό
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
11. Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α. 25-7312.008 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά δίθηπα δδ
Λεαπόιεωο 4ν ινγ/ζκό –ΑΛΑΘΔΩΡΖΖ» πνζνύ 13.155,40 €. Σν πνζό απηό
κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν «Απνρεηεπηηθά
δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο» πνζνύ 200.000,00 €. Σν ελ ιόγσ έξγν έρεη αλαηεζεί θαη
ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό θαη ην πνζό πνπ κεηαθέξεηαη, πξνέξρεηαη από έθπησζε ηνπ
έξγνπ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ.
12. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 25-7312.009 κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηύνπ
απνρέηεπζεο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 7.200,00 €». Σν έξγν απηό είλαη
αλαγθαίν δηόηη ην ππάξρνλ δίθηπν απνρέηεπζεο δελ θαιύπηεη όιεο ηηο νηθίεο θαη σο εθ
ηνύηνπ πξέπεη λα γίλεη ε επέθηαζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνύλ θαη όζεο νηθίεο είλαη
εθηόο απηνύ. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 307323.043 κε ηίηιν «Αγξνηηθή Οδνπνηία ΓΔ Κνλεκβαζίαο» ύςνπο 31.500,00 €, έξγν ην
νπνίν δελ ζα εθηειεζηεί, γηαηί νη απνθαηαζηάζεηο ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ ζηε ΓΔ
Κνλεκβάζηαο έγηλαλ κε κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.
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13. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 30-7333.057 κε ηίηιν «Γηάζηξωζε ρώξνπ ζηε
ζέζε Άγηνο Γεώξγηνο–Σζηθαιαξηά Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 7.200,00 €.
Απαξαίηεηε ε ελ ιόγσ πίζησζε θαη επείγνπζα, θαζόηη ζην ζεκείν απηό ππάξρεη θίλδπλο
λα πξνθιεζεί δεκηά ελόςεη ηνπ ρεηκώλα, γη’ απηό απαηηείηαη ε δηάζηξσζε ηνπ ρώξνπ
πξηλ μεθηλήζνπλ νη βξνρέο. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ
ΘΑ 30-7323.043 κε ηίηιν «Αγξνηηθή Οδνπνηία ΓΔ Κνλεκβαζίαο» ύςνπο 31.500,00 €,
έξγν ην νπνίν δελ ζα εθηειεζηεί γηαηί νη απνθαηαζηάζεηο ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ ζηε
ΓΔ Κνλεκβάζηαο έγηλαλ κε κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.
14. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 35-6277.001 γηα εξγαζία «Θιάδεκα
δελδξνζηνηρηώλ» πνζνύ 5.000,00 €. Απαξαίηεηε εξγαζία πνπ πξνέθπςε ιόγσ ηεο
αύμεζεο ηεο βιάζηεζεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δέληξσλ θαη θπηώλ, απαηηείηαη
θιάδεκα. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
15. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θ.Α. 00-6495.001 γηα «Παξνρή ππεξεζηώλ γηαηξνύ
εξγαζίαο» πνζνύ 7.000,00 €. Ζ πίζησζε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
ε πηζηνπνίεζε γηα ηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο, πνπ δελ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ην έηνο
2011 θαη ηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη
από ηε λνκνζεζία. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
Β. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα ηξέρνληνο 2011 θαη εληάζζεη ηα λέα έξγα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε.
Γ. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

26.639.416,02

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

26.313.254,45

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

326.161,57 θαη δελ ππεξβαίλεη ην
5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ
εζόδσλ
ηνπ
δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2011.

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 340/2011.
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
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Κνιάνη 09-11-2011
νπξιάο Ησάλλεο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Παπαδάθε Δπγελία
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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