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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                      
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ 
ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ 
 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  24/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  366/2011 
 
«Ξεξί ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 2011» 
 
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κελόο Λνεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα 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 24/24-11-2011 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 ηξία (23) δειαδή:  
                 ΞΑΟΝΛΡΔΠ                        ΑΞΝΛΡΔΠ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
4. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο   
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
7. Ιύξαο Υαξάιακπνο   
8. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ησάλλεο   
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
14. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
15. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
16. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Υαξακήο Αληώληνο   
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Θξππσηόο Παλαγηώηεο   
22. Κέληεο Γεώξγηνο   
23.  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, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. 
Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ,  
Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. 
Παθίσλ, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ. 

ΑΔΑ: 456ΤΩΚ9-Μ4Λ



 2 

   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Ο θ. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ. 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο. 

 
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 ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηα αηηήκαηα 
γηα δεκηνπξγία λέσλ ή ελίζρπζε πηζηώζεσλ: 
1)Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Θαηαζθεπή αγσγνύ απνξξνήο όκβξησλ πδάησλ 
ζηελ ΣΘ Αγίσλ Απνζηόισλ» πνζνύ 4.865,00€. 
2) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Κειέηε γηα θαηαζθεπή λεπηαγσγείνπ ΓΘ Λεαπόιεσο  πνζνύ 
18.000,00€  
3)Παξαιιαγή δηθηύνπ ύδξεπζεο ζην ΣΘ Αγίνπ Ληθνιάνπ ΒΟΗΧΛ πνζνύ 7.200,00€ 
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4) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Απνθαηάζηαζε δεκηάο ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζην ΣΘ Ιαρίνπ 
ΒΟΗΧΛ πνζνύ 6.000,00€ 
5)  Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Κόλσζε ζηέγεο ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ΓΘ Λεάπνιεο 
πνζνύ 4.000,00€  
6) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Αζθαιηόζηξσζε πξναπιίνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Λεαπόιεσο 
πνζνύ 12.600,00€  
7) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Απνθαηάζηαζε  ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζην ΣΘ Φνηληθίνπ ΓΔ 
Αζσπνύ  πνζνύ 5.000,00€ 
8) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Απνθαηάζηαζε δεκηώλ νδνζηξώκαηνο ζην ΣΘ Ρεηρηάο ΓΔ 
Εάξαθα πνζνύ 4.000,00€. 
9)Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ πίλαθα ζην 
αληιηνζηάζην ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηελ ΣΘ Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 2.500,00€. 
10) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Κειέηε γηα θαηαζθεπή Λεπηαγσγείνπ ζηελ ΣΘ Κνλεκβαζίαο  
πνζνύ 18.000,00€  
11) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Πξνθαηαξθηηθή έθζεζε–δηεξεύλεζε γηα θσηηζκό ηνπ 
θάζηξνπ  Κνλεκβαζίαο πνζνύ 3.000,00€  
12) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ηνπ δξόκνπ  πιεζίνλ 
ηδηνθηεζίαο Αλαζηαζάθε  Ιάδαξνπ ζηελ ΣΘ Αγγειώλαο ΓΔ Κνλεκβαζίαο πνζνύ 4.000,00€. 
13) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Πξνκήζεηα  απηνθηλήηνπ πνζνύ 15.000,00€ 
14) Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο γηα Πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 
γξαθείσλ- ρώξσλ ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ  πνζνύ 15.000,00€  
15)Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 25-6262.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ληνπί θαη αζθαιεηώλ» κε ην 
πνζό 1.500,00€.  
16) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 40-6232 Κηζζώκαηα θηηξίσλ γηα ηελ πνιενδνκία  θαηά 2.000,00€  
17) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8115.001 Γεκνζηεύζεηο δηαθεξύμεσλ έξγσλ  θαηά 37,80€ 
18) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8121.007 Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο θαηά 8,40€ 
19) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8121.008- Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο θαηά 5,15€  
20) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 70-7326.001 Γηακόξθσζε ρώξνπ γεπέδνπ Λεάπνιεο γηα 
ηνπνζέηεζε θεξθίδαο 

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ 
1) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7323.058 κε ηίηιν «Θαηαζθεπή αγσγνύ απνξξνήο όκβξησλ 
πδάησλ ζηελ ΣΘ Αγίσλ Απνζηόισλ» πνζνύ 4 865,00€. 
Σν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν 
Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο  πνζνύ 200.000,00€ Σν αλσηέξσ 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 . 
2) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α  30-7411.010 κε ηίηιν  Κειέηε γηα θαηαζθεπή λεπηαγσγείνπ   
ΓΘ Λεαπόιεσο πνζνύ 18.000,00€. Σν πνζό ησλ 15.000,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ 
απνζεκαηηθνύ  από ηνλ ΘΑ 30-7412.008  κε ηίηιν Κειέηε αλάπιαζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ  
θαη πιαηεηώλ ΓΘ Λεαπόιεσο ύςνπο 15.000,00€. Ζ αλσηέξσ κειέηε δελ πξόθεηηαη λα 
αλαηεζεί. Θαη πνζό 3.000,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 25-
7312.003 κε ηίηιν Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο  πνζνύ 200.000,00€ Σν αλσηέξσ 
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 . 
3) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 25-7326.028 κε ηίηιν  Παξαιιαγή δηθηύνπ ύδξεπζεο ζην ΣΘ 
Αγίνπ Ληθνιάνπ ΒΟΗΧΛ πνζνύ 7.200,00€.  
Σν πνζό ησλ 7.200,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7323.015  κε 
ηίηιν Οδνπνηία ΣΓ Λεάπνιεο πνζνύ 210.300,43.€ Σν αλσηέξσ 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 λένπ ΘΑ 30-7323.059 κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε δεκηάο ηνίρνπ αληηζηήξημεο 
ζην ΣΘ Ιαρίνπ ΒΟΗΧΛ πνζνύ 6.000,00€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο  
πνζνύ 200.000,00€ Σν αλσηέξσ 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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5) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-6261.003 κε ηίηιν  Κόλσζε ζηέγεο ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα 
ΓΘ Λεάπνιεο πνζνύ 4.000,00€ . Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από 
ηνλ ΘΑ  30-7323.016 κε ηίηιν Οδνπνηία ΣΓ  Διίθαο θαη Παληαλάζεο. Σν αλσηέξσ 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. 
6) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7336.002 κε ηίηιν  Αζθαιηόζηξσζε πξναπιίνπ δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ Λεαπόιεσο πνζνύ 12.600,00€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7321.003 κε ηίηιν Θαηαζθεπή αλνηρηνύ γπκλαζηεξίνπ θαη 
δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Λεαπόιεσο ,πνζνύ 80.000,00 €.Σν 
αλσηέξσ έξγν δελ έρεη αλαηεζεί κέρξη ζήκεξα. 
7) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7323.060 κε ηίηιν  Απνθαηάζηαζε  ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζην 
ΣΘ Φνηληθίνπ ΓΔ Αζσπνύ  πνζνύ 5.000,00€. Σν  πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί  κέζσ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7412.010 Κειέηε αλάπιαζεο άλσ πιαηείαο ΣΘ Φνηληθίνπ ΓΔ 
Αζσπνύ  κειέηε. 
8) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.015 κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε δεκηώλ νδνζηξώκαηνο ζην 
ΣΘ Ρεηρηάο ΓΔ Εάξαθα πνζνύ 4.000,00€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 Κειέηεο ΓΔ Εάξαθα αξρηθήο πίζησζεο 
122.943,36€. Ο αλσηέξσ ΘΑ δελ έρεη αλαηεζεί γηα θακία κειέηε. 
9) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 25-6672-002 κε ηίηιν «Κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ 
πίλαθα ζην αληιηνζηάζην ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηελ ΣΘ Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 
2.500,00€. 
Σν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό. 
10) Σε  δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7411.011 κε ηίηιν  Κειέηε γηα θαηαζθεπή Λεπηαγσγείνπ 
ζηελ ΣΘ Κνλεκβαζίαο πνζνύ 18.000,00€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην 
απνζεκαηηθό. 
11) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 20-7412.001 κε ηίηιν Πξνθαηαξθηηθή έθζεζε –δηεξεύλεζε γηα 
θσηηζκό ηνπ θάζηξνπ  Κνλεκβαζίαο πνζνύ 3.000,00€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από 
ην απνζεκαηηθό. 
12)Σε δεκηνπξγία λέαο Θ.Α  30-7323.061 κε ηίηιν  Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ηνπ 
δξόκνπ πιεζίνλ  ηδηνθηεζίαο Αλαζηαζάθε  Ιάδαξνπ ζηελ ΣΘ Αγγειώλαο ΓΔ Κνλεκβαζίαο 
πνζνύ 4.000,00€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 
13) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7132.001 γηα ηελ Πξνκήζεηα απηνθηλήηνπ  πνζνύ 

15.000,00€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 50-
7132.001 κε ηίηιν Πξνκήζεηα νρεκάησλ γηα ηε δεκνηηθή αζηπλνκία, αξρηθήο 
πίζησζεο 27.000,00€. Ζ αλσηέξσ πίζησζε δελ ζα εμαληιεζεί θαηά ην έηνο 2011. 

14) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7311.004 κε ηίηιν Πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ηε 
δεκηνπξγία λέσλ γξαθείσλ- ρώξσλ ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ  πνζνύ 15.000,00€. Σν 
πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 30-7331.009 κε ηίηιν Γηακόξθσζε ρώξσλ 
δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ Γήκνπ αξρηθήο πίζησζεο 120.000,00€. Σν αλσηέξσ έξγν δελ 
έρεη γίλεη κειέηε θαη αλάζεζε. 

15) Σελ  ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 25-6262.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ληνπί θαη αζθαιεηώλ»  κε ην 
πνζό 1.500,00€. 
Σν πνζό ησλ 1.500,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ Απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6641 κε ηίηιν 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ & ιηπαληηθώλ ζπκβάζεσλ 2010» ύςνπο 49.979,37€. Ζ αλσηέξσ 
πίζησζε δελ ζα εμαληιεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
Ο ΘΑ 25-6262.002 «Πξνκήζεηα ληνπί θαη αζθαιεηώλ» ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 
ησλ 2.500,00€. 
16) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 40-6232 Κηζζώκαηα θηηξίσλ γηα ηελ πνιενδνκία  θαηά 2.000,00€ 
Σν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 
17) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8115.001 Γεκνζηεύζεηο δηαθεξύμεσλ έξγσλ  θαηά 37,80€. Σν 
πνζό απηό ππνιείπεηαη γηα λα γίλεη ε αλσηέξσ πιεξσκή νθεηιήο. 
Σν πνζό ησλ 37,80€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 
18) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8121.007 Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο θαηά 8,40€ Σν πνζό απηό 
ππνιείπεηαη γηα λα γίλεη ε αλσηέξσ πιεξσκή νθεηιήο. Σν πνζό ησλ 8,40€ ζα κεηαθεξζεί 
από ην απνζεκαηηθό. 
 19) Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8121.008- Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο θαηά 5,15€ . Σν πνζό απηό 
ππνιείπεηαη γηα λα γίλεη ε αλσηέξσ πιεξσκή νθεηιήο. 
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Σν πνζό ησλ 5,15 € ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό 
20) Σελ ελίζρπζε ηνπ  ΘΑ 70-7326.001 Γηακόξθσζε ρώξνπ γεπέδνπ Λεάπνιεο γηα 
ηνπνζέηεζε θεξθίδαο κε ην πνζό ησλ 5.400,00€. 
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7323.016 κε ηίηιν 
Οδνπνηία ΣΓ  Διίθαο θαη Παληαλάζεο. Σν αλσηέξσ 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.  
Έηζη ν αλσηέξσ ΘΑ 70-7326.001 ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 12.600,0€ 
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 16/11/2011 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. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7323.058 κε ηίηιν «Θαηαζθεπή αγωγνύ απνξξνήο 
όκβξηωλ πδάηωλ ζηελ ΡΘ Αγίωλ Απνζηόιωλ» πνζνύ 4 865,00 €. H πίζησζε 
απηή είλαη αλαγθαία θαη έθηαθηε δηόηη ζην ζεκείν εθείλν ππάξρεη πξόβιεκα κε ηε 
δηεπζέηεζε ησλ νκβξίσλ θαη ελόςεη ηνπ ρεηκώλα, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή 
ηνπ αγσγνύ πξνο απνθπγή πιεκκπξώλ. Σν αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη κέζσ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7312.003 κε ηίηιν Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ 
Λεαπόιεσο πνζνύ 200.000,00 €. Γηα ην αλσηέξσ 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. 

2. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7411.010 κε ηίηιν «Κειέηε γηα θαηαζθεπή 
λεπηαγωγείνπ ΓΘ Λεαπόιεωο» πνζνύ 18.000,00 €.  Ζ πίζησζε απηή είλαη 
έθηαθηε θαη απαξαίηεηε, ιόγσ ηνπ όηη έρεη πξνθεξπρζεί κέηξν από ην πξόγξακκα 
ΔΠΑ, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε έξγσλ θαηαζθεπήο 
λεπηαγσγείσλ. Ζ Γ.Θ. Λεαπόιεσο δελ έρεη λεπηαγσγείν θαη πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπκε πξόηαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ κέηξνπ, είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε 
ύπαξμε κειέηεο. Σν πνζό ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από 
ηνλ ΘΑ 30-7412.008 κε ηίηιν Κειέηε αλάπιαζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη 
πιαηεηώλ ΓΘ Λεαπόιεσο ύςνπο 15.000,00 €, ε νπνία κειέηε δελ πξόθεηηαη λα 
αλαηεζεί. Θαη πνζό 3.000,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 25-
7312.003 κε ηίηιν Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο πνζνύ 200.000,00 €. Γηα ην 
αλσηέξσ 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. 

3. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 25-7326.028 κε ηίηιν «Ξαξαιιαγή δηθηύνπ ύδξεπζεο 
ζην ΡΘ Αγίνπ Ληθνιάνπ ΒΝΗΩΛ» πνζνύ 7.200,00 €.  Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη 
αλαγθαία θαη έθηαθηε, δηόηη παξνπζίαζε δεκηά ν αγσγόο ύδξεπζεο, κε απνηέιεζκα 
λα ππάξρεη πξόβιεκα θαη γεληθόηεξα ζηελ πδξνδόηεζε ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο, 
επηβάιιεηαη άκεζα ε απνθαηάζηαζε κε ηελ παξαιιαγή ηνπ δηθηύνπ. Σν πνζό ησλ 
7.200,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7323.015 κε ηίηιν 
Οδνπνηία ΣΓ Λεάπνιεο πνζνύ 210.300,43 €. Γηα ην αλσηέξσ 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 λένπ ΘΑ 30-7323.059 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηάο ηνίρνπ 
αληηζηήξημεο ζηελ ΡΘ Ιαρίνπ ΒΝΗΩΛ» πνζνύ 6.000,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε 
είλαη απνιύησο απαξαίηεηε θαη έθηαθηε, δηόηη από ηηο βξνρνπηώζεηο ππέζηε 
θαζίδεζε έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο ζηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα Ιαρίνπ, επηβάιιεηαη ε 
απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ ζην 
ζεκείν εθείλν. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-
7312.003 κε ηίηιν Απνρεηεπηηθά δίθηπα ΣΓ Λεαπόιεσο πνζνύ 200.000,00 €. Γηα ην 
αλσηέξσ 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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5. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-6261.003 κε ηίηιν «Κόλωζε ζηέγεο ζην Γεκνηηθό 
θαηάζηεκα ΓΘ Λεάπνιεο» πνζνύ 4.000,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη 
απαξαίηεηε θαη έθηαθηε, δηόηη παξνπζηάζηεθε ην θαηλόκελν εηζξνήο πδάησλ από ηε 
ζηέγε ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Λεάπνιεο, επηβάιιεηαη άκεζα ε κόλσζή ηεο. 
Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7323.016 κε ηίηιν 
Οδνπνηία ΣΓ Διίθαο θαη Παληαλάζεο. Γηα ην αλσηέξσ 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. 

6. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7336.002 κε ηίηιν «Αζθαιηόζηξωζε πξναπιίνπ 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Λεαπόιεωο» πνζνύ 12.600,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε 
είλαη απαξαίηεηε θαη έθηαθηε, δηόηη ε επηθάλεηα ηνπ πξναπιίνπ ρώξνπ παξνπζίαζε 
θάπνηεο δεκηέο, είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε, επηβάιιεηαη άκεζα ε αζθαιηόζηξσζε ηνπ 
ρώξνπ, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκνύ ησλ παηδηώλ. Σν πνζό απηό 
κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7321.003 κε ηίηιν Θαηαζθεπή 
αλνηρηνύ γπκλαζηεξίνπ θαη δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 
Λεαπόιεσο, πνζνύ 80.000,00 €. Γηα ην αλσηέξσ έξγν δελ έρεη αλαηεζεί κέρξη 
ζήκεξα. 

7. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7323.060 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε ηνίρνπ 
αληηζηήξημεο ζηελ ΡΘ Φνηληθίνπ ΓΔ Αζωπνύ» πνζνύ 5.000,00 €. Ζ ελ ιόγσ 
πίζησζε είλαη απνιύησο απαξαίηεηε θαη έθηαθηε, δηόηη από ηηο βξνρνπηώζεηο 
ππέζηε θαζίδεζε έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο ζηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα Φνηληθίνπ, 
επηβάιιεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ θαη 
ηξνρνθόξσλ ζην ζεκείν εθείλν. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ 
από ηνλ ΘΑ 30-7412.010 Κειέηε αλάπιαζεο άλσ πιαηείαο ΣΘ Φνηληθίνπ ΓΔ Αζσπνύ  
κειέηε. 

8. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.015 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 
νδνζηξώκαηνο ζηελ ΡΘ Οεηρηάο ΓΔ Εάξαθα» πνζνύ 4.000,00 €.  Ζ ελ ιόγσ 
πίζησζε είλαη απαξαίηεηε θαη έθηαθηε, δηόηη ππνρώξεζε ην νδόζηξσκα ζηελ άθξε 
ηνπ δξόκνπ, ππάξρεη θίλδπλνο λα πέζεη ν δξόκνο θαη σο εθ ηνύηνπ επηβάιιεηαη 
άκεζα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 Κειέηεο ΓΔ Εάξαθα αξρηθήο πίζησζεο 
122.943,36 €. Ο αλσηέξσ ΘΑ δελ έρεη αλαηεζεί γηα θακία κειέηε. 

9. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 25-6672-002 κε ηίηιν «Κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 
ειεθηξηθνύ πίλαθα ζην αληιηνζηάζην ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηελ ΡΘ 
Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 2.500,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη έθηαθηε θαη 
επείγνπζα, δηόηη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, είλαη 
απαξαίηεηε ε κεηαθνξά ειεθηξηθώλ πηλάθσλ ζην αληιηνζηάζην. Σν αλσηέξσ πνζό 
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

10. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7411.011 κε ηίηιν «Κειέηε γηα θαηαζθεπή 
Λεπηαγωγείνπ ζηελ ΡΘ Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 18.000,00 €.  Ζ ελ ιόγσλ 
πίζησζε είλαη έθηαθηε θαη επείγνπζα, δηόηη έρεη πξνθεξπρζεί κέηξν από ην 
πξόγξακκα ΔΠΑ, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε έξγσλ θαηαζθεπήο 
λεπηαγσγείσλ. Ζ Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο δελ έρεη λεπηαγσγείν θαη πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπκε πξόηαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ κέηξνπ, είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε 
ύπαξμε κειέηεο. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

11. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 20-7412.001 κε ηίηιν «Ξξνθαηαξθηηθή έθζεζε–
δηεξεύλεζε γηα θωηηζκό ηνπ θάζηξνπ Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 3.000,00 €. Ζ 
ελ ιόγσ πίζησζε είλαη απαξαίηεηε θαη επείγνπζα, δηόηη ππάξρνπλ ζνβαξά 
πξνβιήκαηα κε ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ αιιά θαη ησλ πεδώλ, κε θίλδπλν 
πξόθιεζεο αηπρεκάησλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, επηβάιιεηαη ν θσηηζκόο κε 
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όκσο ηελ εθπόλεζε έθζεζεο. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη 
από ην απνζεκαηηθό. 

12. Σε δεκηνπξγία λέαο ΘΑ 30-7323.061 κε ηίηιν «Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο 
ηνπ δξόκνπ πιεζίνλ ηδηνθηεζίαο Αλαζηαζάθε Ιάδαξνπ ζηελ ΡΘ 
Αγγειώλαο ΓΔ Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 4.000,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη 
απνιύησο απαξαίηεηε θαη έθηαθηε, δηόηη από ηηο βξνρνπηώζεηο ππέζηε θαζίδεζε 
έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο ζηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα Αγγειώλαο, επηβάιιεηαη ε 
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απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ ζην 
ζεκείν εθείλν. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

13. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7132.001 γηα ηελ «Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ» πνζνύ 
15.000,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη απνιύησο απαξαίηεηε θαη επείγνπζα, δηόηη 
πξέπεη άκεζα λα πξνβνύκε ζηελ πξνκήζεηα ελόο απηνθηλήηνπ κηζνύ ηόλνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο νδνπνηίαο θαη ηερληθώλ έξγσλ, νη νπνίεο κέρξη ηώξα δελ 
κπνξνύζαλ λα θαιπθζνύλ από ηα ππάξρνληα επηβαηηθά απηνθίλεηα. Σν πνζό ησλ 
15.000 € Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 50-7132.001 
κε ηίηιν Πξνκήζεηα νρεκάησλ γηα ηε δεκνηηθή αζηπλνκία, αξρηθήο πίζησζεο 
27.000,00 €. Ζ αλσηέξσ πίζησζε δελ ζα εμαληιεζεί θαηά ην έηνο 2011. 

14. Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7311.004 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ηε 
δεκηνπξγία λέωλ γξαθείωλ-ρώξωλ ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ» πνζνύ 
15.000,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη έθηαθηε θαη επείγνπζα, θαζόηη ην Σκήκα 
Πνιενδνκίαο ζηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλα θηίξηα, ζηα πιαίζηα δε ησλ πεξηθνπώλ πνπ 
επηβάιινληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κεηαμύ άιισλ θαη ζηηο δαπάλεο ησλ 
κηζζσκάησλ, απαηηείηαη ε πξνκήζεηα θαη ε δεκηνπξγία γξαθείσλ γηα ηελ άκεζε 
κεηαθνξά θαη ζπζηέγαζή ηεο ζην δεκαξρείν από 1/1/2012. Σν πνζό απηό  
κεηαθέξεηαη από ηνλ ΘΑ 30-7331.009 κε ηίηιν Γηακόξθσζε ρώξσλ δηνηθεηηθώλ 
ππεξεζηώλ Γήκνπ αξρηθήο πίζησζεο 120.000,00 €. Γηα ην αλσηέξσ έξγν δελ έρεη 
γίλεη κειέηε θαη αλάζεζε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαηεζεί. 

15. Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 25-6262.002 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ληνπί θαη αζθαιεηώλ»  
κε ην πνζό 1.500,00 €. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο πίζησζεο, δηόηη δελ επαξθεί γηα 
λα εθηειεζηεί εμνινθιήξνπ ε ελ ιόγσ πξνκήζεηα, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θσηηζκνύ. Σν πνζό ησλ 1.500,00 € 
κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6641 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ & ιηπαληηθώλ ζπκβάζεσλ 2010» ύςνπο 49.979,37 €. Ζ αλσηέξσ 
πίζησζε δελ ζα εμαληιεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Ο ΘΑ 25-6262.002 
«Πξνκήζεηα ληνπί θαη αζθαιεηώλ» ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
2.500,00 €. 

16. Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 40-6232 «Κηζζώκαηα θηηξίωλ γηα ηελ πνιενδνκία» 
θαηά 2.000,00 €. Σν ηκήκα Πνιενδνκίαο όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ από 
1/1/2012 ζα κεηαθεξζεί ζην Γεκαξρείν, αιιά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ 
κέρξη 31/12/2011, απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο πίζησζεο, δηόηη δελ επαξθεί. Σν 
αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό, ελώ ε ελ ιόγσ πίζησζε είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ θαηαβνιή εμνινθιήξνπ ησλ κηζζσκάησλ γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

17. Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8115.001 «Γεκνζηεύζεηο δηαθεξύμεωλ έξγωλ» θαηά 
37,80 €. Σν πνζό απηό είλαη απαξαίηεην θαη ππνιείπεηαη γηα λα γίλεη ε πιεξσκή 
ηεο νθεηιήο. Σν πνζό ησλ 37,80 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

18. Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8121.007 «Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο» θαηά 8,40 €. Σν 
πνζό απηό είλαη απαξαίηεην θαη ππνιείπεηαη γηα λα γίλεη ε πιεξσκή ηεο νθεηιήο. Σν 
πνζό ησλ 8,40 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

19. Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ -8121.008 «Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο» θαηά 5,15 €. Σν 
πνζό απηό είλαη απαξαίηεην θαη ππνιείπεηαη γηα λα γίλεη ε πιεξσκή ηεο νθεηιήο. Σν 
πνζό ησλ 5,15 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

20. Σελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 70-7326.001 «Γηακόξθωζε ρώξνπ γεπέδνπ Λεάπνιεο 
γηα ηνπνζέηεζε θεξθίδαο» κε ην πνζό ησλ 5.400,00 €.  Ζ ελ ιόγσ πίζησζε 
είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί, θαζόηη δηαπηζηώζεθε όηη δελ επαξθεί γηα ηε 
δηακόξθσζε ηνπ γεπέδνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε άξηηα θαηάζηαζε γηα ηε 
δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ πνδνζθαίξνπ. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7323.016 κε ηίηιν Οδνπνηία ΣΓ  Διίθαο θαη 
Παληαλάζεο. Γηα ην αλσηέξσ 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. Έηζη ν αλσηέξσ ΘΑ 
70-7326.001 ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 12.600,0 €. 

 
 Β. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα ηξέρνληνο 2011 θαη εληάζζεη ηα λέα έξγα πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε. 
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  Γ. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 
 

ΠΛΝΙΝ ΔΠΝΓΩΛ  
 

28.923.940,42 

ΠΛΝΙΝ ΔΜΝΓΩΛ  
 

28.632.330,20 

ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ  291.610,22 θαη δελ ππεξβαίλεη ην 
5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ 
εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 2011. 

 
    Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  366/2011. 

    
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                   Σα Κέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Κνιάνη 02-12-2011 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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