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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                                      
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ 

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  292/2011 
 
«Πεξί ηξνπνπνηήζεωο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο  έηνπο 
2011». 
 
   ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 
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 17/23-09-2011 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:  
                 ΠΑΡΟΛΣΔ                        ΑΠΟΛΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Σζάθνο Θσλ/λνο (Α.Γ.. 211/2011) 
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2.  Κηραιόπνπινο Κηραήι 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
4. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο     
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
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. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
17. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
    
18. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
20. Σζάθνο Πέηξνο   
21. Υαξακήο Αληώληνο   
22. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
23. Κέληεο Γεώξγηνο   
    
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, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπίιηαο 
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Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, 
Θνπξθνύιεο Υαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο, Καθξήο Θεόδσξνο Σ.Θ. Αζσπνύ, Σξηπόληηθαο 
Γεώξγηνο Σ.Θ. Βειαληδίσλ, αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ 
Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Γξίβαο Δκκαλνπήι Σ.Θ. Θνππίσλ, Βαξβαξέζνο 
Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, σηήξαιεο Παξαζθεπάο Σ.Θ. 
Κεζνρσξίνπ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, 
Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο,  αξγθάλεο Γεώξγηνο 
Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Δπίζεο παξαβξέζεθε ν ν θιεηήξαο ηνπ Γήκνπ θ. Γεσξγαθάθνο Ληθόιανο. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Υαξακήο Αληώληνο θαη κεηά ηε 
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θ. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο θαη Ληθνιηλάθνο 
Παλαγηώηεο. 
 
  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θ. Πξηθηάθε-Υ΄γξεγνξίνπ, ε νπνία 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 

ΑΔΑ: 45Ο4ΩΚ9-9Α9



 3 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηλνύξησλ πηζηώζεσλ 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία 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. 
117/2011απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θαη εγθξίζεθε από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  
κε ηελ αξηζ. 6280/867 26-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα. 

Ζ Οηθνλνκηθή ππεξεζία εηζεγείηαη  
1) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.011 πνζνύ 7.000,00€ γηα ην έξγν «Έθηαθηεο εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο δξόκνπ πξνο θνηκεηήξην ζηα ΠΗΣΑΚΑΣΑ ηεο ΓΔ Εάξαθα». 
2) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.012 πνζνύ 6.000,00€ γηα ην έξγν Έθηαθηεο εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο δξόκνπ έκπξνζζελ ηνπ Ηεξνύ Λανύ Σξηώλ Ηεξαξρώλ ζην Υάξαθα ηεο ΓΔ 
Εάξαθα». 
Σν πνζό ησλ 13.000,00€ γηα ηα δπν έξγα ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 Κειέηεο Γ.Δ 
ΕΑΡΑΘΑ . 
3) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 25-7326.026 πνζνύ 7.200,00€ γηα ηελ Απνπεξάησζε δηθηύνπ 
ύδξεπζεο ηεο  ΣΘ Θνππηώλ ηεο ΓΔ Κνιάσλ. 
Σν πνζό απηό πνπ αθνξά  ηε ΓΔ Κνιάσλ 7.200,00€ ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 70-7413.002  κε 
ηίηιν «Κειέηεο γηα ινηπέο ππεξεζίεο». Ο αλσηέξσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 16.065,09 
€. 
4) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7323.007 πνζνύ 9.038 € κε ηίηιν «Σαπεηίδηα Γήκνπ Βνηώλ». Σν 
πνζό απηό ζα ην πάξνπκε από ηνλ ΘΑ 70-7413.002  κε ηίηιν «Κειέηεο γηα ινηπέο ππεξεζίεο». Ο 
αλσηέξσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 7.027,09 €. 
5) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7326.008 πνζνύ 7.200 € κε ηίηιν «Απνπεξάησζε γεπέδνπ 
Διίθαο». Σν πνζό απηό ζα ην πάξνπκε 172,91 € από ην απνζεκαηηθό θαη ην πνζό 7.027,09 από 
ηνλ ΘΑ 70-7413.002 κε ηίηιν «Κειέηεο γηα ινηπέο ππεξεζίεο». Ο αλσηέξσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε 
ην πνζό ησλ 0,00 €. 
6) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-6275.002 πνζνύ 24.600,00 κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο ξεκάησλ». Σν 
πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 30-6275.001 «Θαζαξηζκόο θαη απόθξαμε γεθπξηώλ 
Γήκνπ» ύςνπο 24.600,00 €. 
7) Σελ  ηξνπνπνίεζε ηνπ  ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο  θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ έξγσλ. 
 
  Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 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 22/09/2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 σο εμήο: 
 
1. Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α. 30-7333.011 πνζνύ 7.000,00 € γηα ην έξγν «Έθηαθηεο 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο δξόκνπ πξνο θνηκεηήξην ζηα ΠΗΣΑΚΑΣΑ ηεο Γ.Δ. 
Εάξαθα».  
Ζ αλσηέξσ πίζησζε είλαη έθηαθηε θαη επείγνπζα δηόηη κε ηηο πξόζθαηεο βξνρνπηώζεηο 
ηκήκα ηνπ δξόκνπ ππνρώξεζε θαη απαηηείηαη άκεζα ε απνθαηάζηαζή ηνπ γηα ηελ νκαιή θαη 
αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. 

2. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.012 πνζνύ 6.000,00 € γηα ην έξγν «Έθηαθηεο 
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο δξόκνπ έκπξνζζελ ηνπ Ηεξνύ Λανύ Σξηώλ Ηεξαξρώλ ζην 
Χάξαθα ηεο ΓΔ Εάξαθα». 
Ζ αλσηέξσ πίζησζε είλαη έθηαθηε θαη επείγνπζα, δηόηη ν δξόκνο έκπξνζζελ ηνπ Ηεξνύ Λανύ 

ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ ζην Υάξαθα έρεη ππνζηεί κεγάιεο θζνξέο θαη ζε πνιιά ζεκεία ε δηέιεπζή 
ηνπ είλαη  επηθίλδπλε. πγθεθξηκέλα  επεηδή ην ππάξρνλ ηζηκέλην είλαη πνιύ παιηό, ηώξα κε ηελ 
δηέιεπζε ησλ κεγάισλ θαη κεγάινπ βάξνπο  νρεκάησλ πνπ πέξαζαλ από εθεί γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ ηεο ύδξεπζεο ηνπ Εάξαθα. Δπίζεο ζε κήθνο 90 κέηξσλ πεξίπνπ θάπνηα ηκήκαηα 
έρνπλ ππνζηεί θαζίδεζε.  
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Οη αλσηέξσ δύν πηζηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ 13.000,00 € κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ 

απνζεκαηηθνύ, από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 «Κειέηεο Γ.Δ. ΕΑΡΑΘΑ», πίζησζε ε νπνία δελ ζα 
δηαηεζεί κέζα ζην έηνο. 
3. Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α. 25-7326.026 κε πνζό 7.200,00 € γηα ηελ «Απνπεξάηωζε 
δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο  Σ.Θ. Θνππηώλ ηεο Γ.Δ. Κνιάωλ».  

Ζ αλσηέξσ πίζησζε είλαη έθηαθηε θαη επείγνπζα δηόηη ην θαινθαίξη πξνέθπςε πξόβιεκα 
πδξνδόηεζεο ελόο αξθεηά κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα 
πδξνδνηεζνύλ θαη ηα ππόινηπα ζπίηηα, είλαη αλαγθαία ε απνπεξάησζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο. 

Σν αλσηέξσ πνζό ησλ 7.200 € αθνξά ηε Γ.Δ. Κνιάσλ θαη κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ, από ηνλ Θ.Α. 70-7413.002 «Κειέηεο γηα ινηπέο ππεξεζίεο», πίζησζε ε νπνία δελ 
ζα δηαηεζεί κέζα ζην έηνο θαη ν ελ ιόγσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 16.065,09 €. 
4. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7323.007 πνζνύ 9.038 € κε ηίηιν «Σαπεηίδηα Γήκνπ 
Βνηώλ».  
 Ζ ελ ιόγσ πίζησζε αθνξά ζε 2ν ινγαξηαζκό θαη πηζηνπνίεζε από αλαζεώξεζε, ν νπνίνο 
ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ πάξηεο, ζηηο 14/9/2011 θαη γηα 
ηελ εμόθιεζή ηνπ, απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ. 

Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 70-7413.002 κε ηίηιν «Κειέηεο γηα ινηπέο 
ππεξεζίεο»,  πίζησζε ε νπνία δελ ζα δηαηεζεί κέζα ζην έηνο θαη ν ελ ιόγσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη 
κε ην πνζό ησλ 7.027,09 €. 
5. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7326.008 πνζνύ 7.200 € κε ηίηιν «Απνπεξάηωζε 
γεπέδνπ Διίθαο».  
 Ζ αλσηέξσ πίζησζε είλαη έθηαθηε θαη επείγνπζα, δηόηη επαληδξύζεθε ε πνδνζθαηξηθή 
νκάδα θαη γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην γήπεδν σο έδξα γηα ηε δηεμαγσγή αγώλσλ, ηώξα 
πνπ είλαη ην πξσηάζιεκα, πξέπεη ηκήκα ηεο πεξίθξαμεο λα επηζθεπαζηεί. 

Σν πνζό απηό ησλ 7.200 € κεηαθέξεηαη: 172,91 € από ην απνζεκαηηθό θαη 7.027,09 € από 
ηνλ ΘΑ 70-7413.002 κε ηίηιν «Κειέηεο γηα ινηπέο ππεξεζίεο», πίζησζε ε νπνία δελ ζα δηαηεζεί 
κέζα ζην έηνο θαη ν ελ ιόγσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 0,00 €. 
6. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-6275.002 πνζνύ 24.600,00 κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο 
ξεκάηωλ».  
 Ζ αλσηέξσ πίζησζε είλαη απνιύησο απαξαίηεηε, έθηαθηε θαη επείγνπζα δηόηη ιόγσ ηνπ 
επηθείκελνπ ρεηκώλα θαη επεηδή πνιιά ξέκαηα ήδε έρνπλ θξάμεη κε θεξηά πιηθά, πξνθύπηεη 
αλάγθε θαζαξηζκνύ ηνπο, πξνο απνθπγή πιεκκπξώλ. 

Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 30-6275.001 «Θαζαξηζκόο θαη απόθξαμε γεθπξηώλ 
Γήκνπ» ύςνπο 24.600,00 €, πίζησζε ε νπνία δε ρξεηάδεηαη λα δηαηεζεί κέζα ζην έηνο. 
Β. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα έηνπο 2011 θαη εληάζζεη α’ απηό ηα αλσηέξσ λέα έξγα. 
Γ. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο παξνπζηάδεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  26.480.893,11 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  26.084.731,25 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                   396.161,86 

θαη δελ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ 
ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2011. 

 
    Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  292/2011. 
 
   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 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Κνιάνη 10-10-2011 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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