ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΚ9-ΑΤΡ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 26/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 402/2011

«Ξεξί αλακνξθώζεσο δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη δύν (22) ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Πέκπηε θαη ώξα 17,00, 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 26/16-12-2011 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:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Σζάθνο Πέηξνο
4.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
5.
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
9.
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ησάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
15. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
16. Κηραιόπνπινο Κηραήι
17. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
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, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Σδάθαο
Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ.
Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, σηήξαιεο
Παξαζθεπάο Σ.Θ. Κεζνρσξίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο
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Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ.
Παθίσλ, Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Θ. Ρεηρέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ.
Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ε θα Αιεηθέξε Παλαγηώηα, κεηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ
ζέκαηνο απνρώξεζε ε θα Πξηθηάθε Παλαγηώηα, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρώξεζε
ν θ. Υαξακήο Αληώληνο.
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 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 Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην
απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηλνύξησλ
πηζηώζεσλ.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ:
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Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ

1) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 15-6162.003 κε ηίηιν Απνδεκίσζε γνλέα γηα κεηαθνξά
παηδηνύ ηνπ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Κνλεκβαζίαο από ην Ιηκάλη Γέξαθα πνζνύ
300,30 €. Σν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
2) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 30-7412.013 κε ηίηιν Κειέηε Παξάθακςεο νηθηζκνύ
βξύζεο ζην ΣΘ Θππαξηζζίνπ ηεο ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ πνζνύ 20.910,00 €. Σν πνζό ησλ
10.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 30-7412.005 κε ηίηιν «Κειέηε
νξηνζέηεζεο Ρέκαηνο Βξύζεο ζηελ ΣΘ Θππαξηζζίνπ». Ζ αλσηέξσ κειέηε δελ έρεη
πξνηαζεί από ηελ ΣΘ Θππαξηζζίνπ θαη δελ ζα εθηειεζηεί. Σν ππόινηπν πνζό ησλ
10.910,00 € ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 κε ηίηιν Κειέηεο ΓΔ Εάξαθα.
3) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 20-7325.010 κε ηίηιν Ζιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ ηέληο ζην
Ιύθεην ηεο Γ.Θ Λεάπνιεο ΓΔ ΒΟΗΩΛ, πνζνύ 4.320,00 €. Σν πνζό απηό ζα
κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 70-7413.005 κε ηίηιν «Κειέηε
θαηαζθεπήο βνεζεηηθνύ γεπέδνπ ζην δεκνηηθό ζρνιείν Λεάπνιεο», πνζνύ
40.082,91 €. Ζ αλσηέξσ έξγν δελ έρεη αλαηεζεί κέρξη ζήκεξα θαη δελ ζα αλαηεζεί.
4) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 10-6117.002 κε ηίηιν πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ
(εηήζηεο αλαβαζκίζεηο–RELEASE) κε ην πνζό ησλ 12.600,00 €. Σν πνζό απηό ζα
κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
5) Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α 10-6011 Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ηεο Γηνηθεηηθήο –
Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κε ην πνζό 5.000,0€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
6) Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α 10-6253 Αζθάιηζηξα νρεκάησλ κε ην πνζό 1.000,00 €. Σν
πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
7) Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α 30-6051.001 κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ζην
ΣΤΓΘΤ γηα ηελ ηερληθή ππεξεζία κε ην πνζό ησλ 1.500,00 €. Σν πνζό απηό ζα
κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
8) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-6252 κε ηίηιν Αζθάιηζηξα κερ/ησλ ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο 2.000,00. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
9) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-6255 κε ηίηιν Αζθάιηζηξα κερ/ησλ ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο 2.000,00. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
10) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-7323.006 κε ηίηιν Οδνπνηία ΣΓ Παπαδηαλίθσλ –Αζσπνύ
Γήκνπ Αζσπνύ (κε δηθαηνύρν ηελ ΠΑΡΛΩΛ Δ.Δ), έρεη εγγξαθεί θαηά ηε ζύληαμε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 187.489,31 €, ππόινηπν ηεο ζύκβαζεο σο ζπλερηδόκελν.
Ιόγσ αιιαγήο ΦΠΑ από 21% ζε 23% ν ινγαξηαζκόο πηζηνπνίεζεο εκθαλίδεηαη κε
ην πνζό 191.836,42 €, ήηνη κεγαιύηεξνο (191.836,42-187.489,31= 4.347,11).
Πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ν ινγ/ζκόο πξέπεη λα γίλεη αλακόξθσζε ηνπ αλσηέξσ
Θ.Α θαηά ην πνζό 4.347,11 €. Σν πνζό απηό πξνηείλεηαη λα κεηαθεξζεί από ηνλ
ΘΑ 30-7412.010 κε ηίηιν Κειέηε αλάπιαζεο άλσ πιαηείαο ΣΘ Φνηληθίνπ ΓΔ
Αζσπνύ.
11) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-7323.005 κε ηίηιν Οδνπνηία ΣΓ Γαηκνληάο Γήκνπ Αζσπνύ
(κε δηθαηνύρν ηελ ΠΑΡΛΩΛ Δ.Δ), έρεη εγγξαθεί θαηά ηε ζύληαμε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ 24.060,35 €, ππόινηπν ηεο ζύκβαζεο σο ζπλερηδόκελν. Ιόγσ
αιιαγήο ΦΠΑ από 21% ζε 23% ν ινγαξηαζκόο πηζηνπνίεζεο εκθαλίδεηαη κε ην
πνζό 25.073,19 €, ήηνη κεγαιύηεξνο (25.060,35-24.060,35=1.012,84 €).
Πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ν ινγ/ζκόο πξέπεη λα γίλεη αλακόξθσζε ηνπ αλσηέξσ
Θ.Α θαηά ην πνζό 1.012,84 €. Σν πνζό ησλ 652,89 € ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ
30-7412.010 κε ηίηιν Κειέηε αλάπιαζεο άλσ πιαηείαο ΣΘ Φνηληθίνπ ΓΔ Αζσπνύ
θαη ην ππόινηπν 359,95 € από ην απνζεκαηηθό.
12) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.015 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηνλ
νηθηζκό Φνύηηα ΣΘ Θνπιεληίσλ» πνζνύ 3.000,00 €. Σν πνζό απηό λα κεηαθεξζεί
από ην απνζεκαηηθό.
13) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 «πληήξεζε – επηζθεπή εζσηεξηθώλ θαη
εμσηεξηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 2.017,16 € κε ην πνζό ησλ
10.000,00 €. Σν ελ ιόγσ πνζό ησλ 10.000,000 λα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 25-
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6211.001 «πληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ», εξγαζία ε
νπνία δελ ζα εθηειεζηεί.
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 16/12/2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη ΝΚΝΦΩΛΑ

Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 σο εμήο:
1) Ρε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 15-6162.003 κε ηίηιν «Απνδεκίσζε γνλέα γηα
κεηαθνξά παηδηνύ ηνπ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Κνλεκβαζίαο από ην Ιηκάλη
Γέξαθα» πνζνύ 300,30 €. Κε βάζε ηα άξζξα 1, 2, 3, 4 & 7 ηεο αξηζ. 35415/18-11 ΘΤΑ, ν Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ επηδόηεζε ησλ
καζεηώλ, όπνπ ε κεηαθνξά ηνπο θξίλεηαη αζύκθνξε ή αδύλαηε (άξζξν 3 παξ. 1,
1β, πεξ. ii), θαηαβάιινληαο κεληαίν επίδνκα ππνινγηδόκελν βάζε ηεο ρηιηνκεηξηθήο
απόζηαζεο ηεο θαηνηθίαο από ην ζρνιείν, κε θόζηνο 0,35 €/ρηιηόκεηξν θαη έσο
1.500 €/έηνο/καζεηή. Τπάξρεη καζήηξηα ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κνλεκβάζηαο, ην
νπνίν δηακέλεη κόληκα ζν ιηκάλη ηνπ Γέξαθα θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ από θαη πξνο
ην ζρνιείν εγθαίξσο θαη κε αζθάιεηα, δηαπηζηώζεθε πσο ε κόλε πξόζθνξε ιύζε
είλαη ε κεηαθνξά ηνπ από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπ. Γηα ηε κεηαθνξά απηή,
θαηαβάιιεηαη κελαίν επίδνκα πξνο ηνπο γνλείο. Ζ ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ην
ιηκάλη ηνπ Γέξαθα κέρξη ην δεκνηηθό ζρνιείν Κνλεκβαζίαο είλαη 22 ρηιηόκεηξα κε
θόζηνο αλά εκέξα 7,7 €, ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ
έηνπο πξνζεγγίδεη ηα 924,00 €, ελώ ην πξνϋπνινγηδόκελν θόζηνο σο ην ηέινο ηνπ
2011, είλαη 300,30 €, κία δαπάλε πνπ επηβαξύλεη ην Γήκν θαη θαηαβάιιεηαη ζε 3
δόζεηο (31 Γεθεκβξίνπ, 31 Καξηίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ) ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο.
Σν αλσηέξσ πνζό ησλ 330,30 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
2) Ρε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 30-7412.013 κε ηίηιν «Κειέηε Ξαξάθακςεο
νηθηζκνύ Βξύζεο ζηελ ΡΘ Θππαξηζζίνπ ηεο ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ» πνζνύ
20.910,00 €. Δίλαη αλαγθαία θαη θαηεπείγνπζα ε εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο,
δηόηη έρεη πξνθεξπρζεί πξόζθιεζε από ην ΓΔΠΗΛ Πεινπνλλήζνπ γηα ππνβνιή
πξνηάζεσλ γηα έξγα Οδνπνηίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξόηαζε θαη ν Γήκνο
γηα ηελ παξάθακςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νηθηζκό Βξύζε ζηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα
Θππαξηζζίνπ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζύλδεζε ηνπ νηθηζκνύ κε ηελ ηνπηθή
θνηλόηεηα, πξέπεη λα εθπνλεζεί άκεζα ε κειέηε. Σν πνζό ησλ 10.000,00 €
κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 30-7412.005 κε ηίηιν «Κειέηε νξηνζέηεζεο Ρέκαηνο
Βξύζεο ζηελ ΣΘ Θππαξηζζίνπ». Ζ αλσηέξσ κειέηε δελ έρεη πξνηαζεί από ηελ ΣΘ
Θππαξηζζίνπ θαη δελ ζα εθηειεζηεί. Σν ππόινηπν πνζό ησλ 10.910,00 €
κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 κε ηίηιν «Κειέηεο ΓΔ Εάξαθα», νη νπνίεο
δελ ζα εθπνλεζνύλ κέζα ζην ηξέρνλ έηνο.
3) Ρε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 20-7325.010 κε ηίηιν «Ζιεθηξνθσηηζκόο
γεπέδνπ ηέληο ζην Ιύθεην ηεο Γ.Θ Λεάπνιεο ΓΔ ΒΝΗΩΛ», πνζνύ 4.320,00
€. Πξόθεηηαη γηα απαξαίηεηε θαη επείγνπζα πίζησζε, δηόηη ν ππάξρσλ
ειεθηξνθσηηζκόο δελ είλαη επαξθήο θαη απαηηείηαη άκεζα ε βειηίσζή ηνπ γηα ηελ
άξηηα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 70-7413.005 κε ηίηιν «Κειέηε θαηαζθεπήο βνεζεηηθνύ
γεπέδνπ ζην δεκνηηθό ζρνιείν Λεάπνιεο», πνζνύ 40.082,91 €. Ζ αλσηέξσ κειέηε
δελ ζα αλαηεζεί κέζα ζην ηξέρνλ έηνο.
4) Ρελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 10-6117.002 κε ηίηιν «Ππληήξεζε εθαξκνγώλ
ινγηζκηθνύ (εηήζηεο αλαβαζκίζεηο–RELEASE)» κε ην πνζό ησλ 12.600,00
€. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ ΘΑ, θαζόηη δελ επαξθεί γηα ηελ πιεξσκή
πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ. Σν πνζό απηό
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.

4

ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΚ9-ΑΤΡ
5) Ρελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α 10-6011 «Ραθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ηεο
Γηνηθεηηθήο –Νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο» κε ην πνζό 5.000,00 €. Απαηηείηαη ε
ελίζρπζε ηνπ ΘΑ, θαζόηη δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ησλ
ππαιιήισλ ησλ Γηνηθεηηθώλ-Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη
από ην απνζεκαηηθό.
6) Ρελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α 10-6253 «Αζθάιηζηξα νρεκάησλ» κε ην πνζό
1.000,00 €. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ ΘΑ, θαζόηη δελ επαξθεί γηα ηελ πιεξσκή
ησλ αζθαιίζηξσλ ησλ νρεκάησλ ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. Σν πνζό
απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
7) Ρελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α 30-6051.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ
ζην ΡΓΘ» κε ην πνζό ησλ 1.500,00 €. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ ΘΑ, θαζόηη
δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ζην ΣΤΓΘΤ ησλ απνδνρώλ
ησλ ππαιιήισλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην
απνζεκαηηθό.
8) Ρελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-6252 κε ηίηιν «Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ
ηερληθώλ» κε ην πνζό ησλ 2.000,00. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ ΘΑ, θαζόηη δελ
επαξθεί γηα ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ ησλ νρεκάησλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
9) Ρελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-6255 κε ηίηιν «Ινηπά αζθάιηζηξα» κε ην πνζό
ησλ 2.000,00. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ ΘΑ, θαζόηη δελ επαξθεί γηα ηελ πιεξσκή
ησλ αζθαιίζηξσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην
απνζεκαηηθό.
10) Ρελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-7323.006 κε ηίηιν «Νδνπνηία ΡΓ Ξαπαδηαλίθσλ
–Αζσπνύ Γήκνπ Αζσπνύ (κε δηθαηνύρν ηελ ΞΑΟΛΩΛ Δ.Δ)» κε ην πνζό
ησλ 4.347,11 €. Σν έξγν απηό είλαη ζπλερηδόκελν θαη είρε εγγξαθεί θαηά ηε
ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνζό 187.489,31 €, πνπ ήηαλ ην ππόινηπν ηεο
ζύκβαζεο. Ιόγσ αιιαγήο ΦΠΑ από 21% ζε 23% ν ινγαξηαζκόο πηζηνπνίεζεο
εκθαλίδεηαη κε ην πνζό 191.836,42 €, ήηνη κεγαιύηεξνο (191.836,42187.489,31=4.347,11). Πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ν ινγαξηαζκόο πξέπεη λα
εληζρπζεί ν αλσηέξσ Θ.Α θαηά ην πνζό ησλ 4.347,11 €. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη
από ηνλ ΘΑ 30-7412.010 κε ηίηιν «Κειέηε αλάπιαζεο άλσ πιαηείαο ΣΘ Φνηληθίνπ
ΓΔ Αζσπνύ», κειέηε ε νπνία δε ζα εθπνλεζεί κέζα ζην έηνο.
11) Ρελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-7323.005 κε ηίηιν «Νδνπνηία ΡΓ Γαηκνληάο
Γήκνπ Αζσπνύ (κε δηθαηνύρν ηελ ΞΑΟΛΩΛ Δ.Δ)» κε ην πνζό ησλ
1.012,84 €. Σν έξγν απηό είλαη ζπλερηδόκελν θαη είρε εγγξαθεί θαηά ηε ζύληαμε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 24.060,35 €, πνπ ήηαλ ην ππόινηπν ηεο ζύκβαζεο. Ιόγσ
αιιαγήο ΦΠΑ από 21% ζε 23% ν ινγαξηαζκόο πηζηνπνίεζεο εκθαλίδεηαη κε ην
πνζό 25.073,19 €, ήηνη κεγαιύηεξνο (25.060,35-24.060,35=1.012,84 €).
Πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ν ινγαξηαζκόο πξέπεη λα εληζρπζεί ν αλσηέξσ Θ.Α θαηά
ην πνζό ησλ 1.012,84 €. Σν πνζό ησλ 652,89 € κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 307412.010 κε ηίηιν «Κειέηε αλάπιαζεο άλσ πιαηείαο ΣΘ Φνηληθίνπ ΓΔ Αζσπνύ»,
κειέηε ε νπνία δε ζα εθπνλεζεί κέζα ζην έηνο θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 359,95 €
από ην απνζεκαηηθό.
12) Ρε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.015 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δξόκνπ
ζηνλ νηθηζκό Φνύηηα ΡΘ Θνπιεληίσλ» πνζνύ 3.000,00 €. Πξόθεηηαη γηα
απνθαηάζηαζε δεκηάο ζε ζεκείν όπνπ ν δξόκνο έρεη ππνζηεί πξόζθαηα θαζίδεζε,
απαηηείηαη δε άκεζα ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε
πεδώλ θαη νρεκάησλ. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
13) Ρελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 25-6262.003 «Ππληήξεζε – επηζθεπή εζσηεξηθώλ
θαη εμσηεξηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο» κε ην πνζό ησλ 10.000,00 €.
Πξόθεηηαη γηα έθηαθηε αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη εξγαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
βιάβεο ζην εζσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο ηεο ΣΘ Θππαξηζζίνπ, ζύκθσλα δε θαη κε
ηελ αξηζ. 295/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Σν ελ ιόγσ πνζό ησλ
10.000,00 κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 25-6211.001 «πληήξεζε θαη επηζθεπή
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νηθίζθσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ», εξγαζία ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα εθηειεζηεί
κέζα ζην ηξέρνλ έηνο.
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:
ΠΛΝΙΝ ΔΠΝΓΩΛ

28.923.940,42

ΠΛΝΙΝ ΔΜΝΓΩΛ

28.657.354,20

ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ

264.209,92 θαη δελ ππεξβαίλεη ην
5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ
εζόδσλ
ηνπ
δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2011.

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 402/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο

6

