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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 12/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απφθαζεο 182/2012
«Ξεξί αλακνξθψζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο δεθαηξείο (13) Ηνπλίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε
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 12/08-06-2012 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 ηξείο (23) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ..
2.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
3.
Κέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ..
3.
Κηραιόπνπινο Κηραήι
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Σζάθνο Θσλ/λνο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
12. Καξνύζεο Υξάιακπνο
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
16. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
17. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
18. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
20. Υαξακήο Αληώληνο
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο
22. Θξππσηόο Παλαγηώηεο
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, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο,
Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ.
Κεηακόξθσζεο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ.
Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο.
Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ (10νπ) ζέκαηνο απερώξεζε ν θ. Γεκεηξόπνπινο
Γεκνζζέλεο.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην έλαην (9ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, 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 θεθάιαηνλ 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 εκθάληζηλ 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 λέσλ πηζηώζεσλ θαη ελίζρπζε ππαξρνπζώλ.
1. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 2.500,00 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ
πξαζίλνπ.
2. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ
Φσηηζκνύ ζηελ ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ.
3. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ
Φσηηζκνύ ΓΔ ΑΧΠΟΤ.
4. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 4.000,00 € κε ηίηιν Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ
Φσηηζκνύ ζηελ ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ.
5. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ
Φσηηζκνύ ζηελ ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ.
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6. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 1.500,00 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθήο
κπάξαο ζηελ άθξε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ ΓΘ Κνιάσλ ηεο ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ.
7. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 2.235,60€ κε ηίηιν 5νο ινγ/ζκνο ηνπ έξγνπ
Γηακόξθσζε απιώλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ρεηρέαο
θαηαζθεπή γεπέδνπ κπάζθεη βόιεϋ.
8. Σελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 11.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία ειαζηηθνύ ηάπεηα γεπέδσλ Κπάζθεη-Σέλληο .
9. Σελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα Κπαζθεηώληειώλ ηέλληο θαη δίρηπ – Γίρηπ πεξίθξαμεο.
10. Σελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 90.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
ειαζηηθνζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο Σ.Θ πθηάο ηεο Γ.Δ. ΚΟΙΑΧΛ.
11. Σελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 6.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα θαηαηνλεζηήξσλ
(ληνπδ) παξαιίαο .
12. Σελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 6.500,00€ κε ηίηιν Δξγαζία απνμήισζεο θαη
ηνπνζέηεζεο θαλνζηαηώλ παξαιίαο ζηελ Γ.Θ. Λεάπνιεο Βνηώλ .
13. Σελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 8.000.00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα &
εγθαηάζηαζε εηδηθνύ κερ/ηνο αύμεζεο πίεζεο ζηελ ΣΘ Θνππηώλ ηεο ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ.
14. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 7.200,00€ Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηελ
ΣΘ Διαίαο.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε:
• 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 2012, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηηο αξηζ.
28/2012 & 93/2012 απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εγθξίζεθε από ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κε ηελ αξηζ. 4608/684/29-3-2012 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα.
Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Α. Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσ λέσλ πηζηώζεσλ:
1) ηνλ Θ.Α 35-7131. 003ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 2.500€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
κεραλεκάησλ πξαζίλνπ. Σν πνζό ησλ 2.000€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ
35-7131.001 κε ηίηιν Πξνκήζεηα κεραλήκαηνο ζπνξέα γθαδόλ ύςνπο 2.000 € ν νπνίνο κεηά ηελ
αλακόξθσζε ζα παξνπζηάδεηαη κε ην πνζό 0 € ,ην ππόινηπν πνζό ησλ 500€ ζα κεηαθεξζεί
από ην απνζεκαηηθό.
2) ηνλ Θ. Α 20 -7325.005 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 κε ηίηιν
Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ ζηελ Γ.Δ. ΚΟΙΑΧΛ.
3) ηνλ Θ.Α 20-7325.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 κε ηίηιν Δπεθηάζεηο
Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ Γ.Δ. ΑΧΠΟΤ.
4) ηνλ Θ. Α 20-7325.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 4.000,00 κε ηίηιν Δπεθηάζεηο
Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ ζηελ Γ.Δ. ΕΑΡΑΘΑ.
5) ηνλ Θ.Α 20-7325.006 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 κε ηίηιν Δπεθηάζεηο
Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ ζηελ Γ.Δ. ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ. Σν πνζό ησλ πεξηπηώζεσλ 2,3,4,5 ζπλόινπ
19.000,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν Κειέηεο
Γήκνπ Κνλεκβαζηάο (ρξεκ/ζε ΑΣΑ) .
6) ηνλ Θ.Α 30-7135.016 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.500,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
πξνζηαηεπηηθήο κπάξαο ζηελ άθξε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ ΓΘ Κνιάσλ ηεο Γ.Δ. ΚΟΙΑΧΛ. Σν
αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
7) ηνλ ΘΑ -8122.038 ζα γξαθηεί πνζό 2.235,60€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 5νπ ινγ/ζκνύ
ηνπ έξγνπ Γηακόξθσζε απιώλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ Ρεηρέαο θαηαζθεπή γεπέδνπ κπάζθεη βόιεϋ. Ζ αλσηέξσ πίζησζε δελ ζπκπεξηιήθζεθε
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2012 σο νθεηιή, εθ παξαδξνκήο ελώ ππήξμε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
2011. Σν πνζό ησλ 2.235,60€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ ΘΑ -8122.0388) ηνλ ΘΑ 30-7135.017 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 11.000,00 € γηα ηελ Πξνκήζεηα
θαη ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία ειαζηηθνύ ηάπεηα γεπέδσλ Κπάζθεη-ηέληο. Σν
αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
9) ηνλ ΘΑ 30-7135.018 ζα γξαθηεί πνζό 5.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα Κπαζθεηώληειώλ ηέληο θαη Γίρηπ πεξίθξαμεο. Σν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
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10) ηνλ ΘΑ 30-7135.019 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 90.000,00 € κε ηίηιν
Πξνκήζεηα ειαζηηθνζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο Σθ πθηάο ηεο Γ.Δ. ΚΟΙΑΧΛ. Σν
πνζό ησλ 30.000,00 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7326.005 κε ηίηιν
Οινθιήξσζε πνδνζθαηξηθνύ γεπέδνπ ΣΘ ΤΘΔΑ. Σν ππόινηπν πνζό ησλ 60.000,00€ ζα
κεηαθεξζεί από ην ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.
11) ηνλ ΘΑ 30-7135.020 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα
θαηαηνληζηήξσλ (ληνπδ) παξαιίαο. Σν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
12) ηνλ Θ.Α 20-6262.004 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 6.500,00€ κε ηίηιν Δξγαζία
απνμήισζεο θαη ηνπνζέηεζε θαλνζηαηώλ παξαιίαο ζηελ Γ.Θ. Λεάπνιεο Βνηώλ. Σν αλσηέξσ
πνζό ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 20-6051.001 Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΘΤ.
13) ηνλ ΘΑ 25-7135.002 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 8.000.00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
& εγθαηάζηαζε εηδηθνύ κεραλήκαηνο αύμεζεο πίεζεο ζηελ ΣΘ Θνππηώλ ηεο Γ.Δ. ΚΟΙΑΧΛ.
Σν πνζό ησλ 8.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 40-7413.012 κε ηίηιν Δθπόλεζε κειέηεο
ΓΠ ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ πνζνύ 100.000,00 €.
14) ηνλ ΘΑ 25-7326.026 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν
Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηελ ΣΘ Διαίαο ηεο ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ. Σν πνζό ησλ
7.200,00€ ζα κεηαθεξζεί από ηνλ ΘΑ 25-7326.014 κε ηίηιν Αληηθαηαζηάζεηο –επεθηάζεηο
δηθηύσλ ύδξεπζεο ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ πνζνύ 40.000,00 €.
Β. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ησλ άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Λ. 3463/2006
(Θ.Γ.Θ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, ηελ από 6/6/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, σο εμήο:
1. ηνλ Θ.Α. 35-7131.003 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 2.500 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα
κεραλεκάησλ πξαζίλνπ». Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη απαξαίηεηε, δηόηη γηα ηηο αλάγθεο
πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, ζα απαηηεζνύλ θαη άιια κεραλήκαηα, εθηόο από ην ζπνξέα γθαδόλ. Σν
πνζό ησλ 2.000 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 35-7131.001 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα κεραλήκαηνο ζπνξέα γθαδόλ» ύςνπο 2.000 €, ν νπνίνο κεηά ηελ αλακόξθσζε ζα
παξνπζηάδεηαη κε ην πνζό 0,00 €, ην ππόινηπν πνζό ησλ 500 € κεηαθέξεηαη από ην
απνζεκαηηθό.
2. ηνλ Θ.Α. 20-7325.005 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν
«Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ ζηελ Γ.Δ. ΚΝΙΑΩΛ».
3. ηνλ Θ.Α. 20-7325.002 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν
«Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ Γ.Δ. ΑΠΩΞΝ».
4. ηνλ Θ.Α. 20-7325.004 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 4.000,00 € κε ηίηιν
«Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ ζηελ Γ.Δ. ΕΑΟΑΘΑ».
5. ηνλ Θ.Α. 20-7325.006 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 κε ηίηιν
«Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ ζηελ Γ.Δ. ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ».
Έρνπλ πξνθύςεη αλάγθεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζε ζεκεία, όπνπ ν
θσηηζκόο είλαη αλύπαξθηνο ή αλεπαξθήο. Υξεηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε λέσλ ζηειώλ θαη θσηηζηηθώλ
ζσκάησλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ. Σν αλσηέξσ πνζό ησλ 19.000,00 €
ζπλνιηθά, κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο (ρξεκ/ζε ΑΣΑ)» ύςνπο 244.650,00 €, πίζησζε ε νπνία εθηηκάηαη όηη δελ ζα
δηαηεζεί ζην ζύλνιό ηεο.
6. ηνλ Θ.Α. 30-7135.016 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 1.500,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθήο κπάξαο ζηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ ΓΘ Κνιάσλ
ηεο Γ.Δ. ΚΝΙΑΩΛ». ην ζεκείν απηό ππάξρεη επηθίλδπλε ζηξνθή κε πςνκεηξηθή δηαθνξά, κε
απνηέιεζκα ηελ πξόζθιεζε αηπρεκάησλ θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία ε
ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο κπάξαο. Σν αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
7. ηνλ Θ.Α. -8122.038 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε 2.235,60 € γηα «Ξιεξσκή ηνπ 5νπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ Γηακφξθσζε απιψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γηακφξθσζε αχιεηνπ
ρψξνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Οεηρέαο θαηαζθεπή γεπέδνπ κπάζθεη βφιετ». Ζ
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ζπγθεθξηκέλε πίζησζε δελ ζπκπεξηιήθζεθε εθ παξαδξνκήο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2012 σο
νθεηιή, ελώ ππήξμε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2011. Σν πνζό ησλ 2.235,60 € εγγξάθεηαη σο
έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Θ.Α. 5121 Υξεκαηηθό
ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ ΘΑ -8122.038.
8. ηνλ Θ.Α. 30-7135.017 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 11.000,00 € γηα «Ξξνκήζεηα
θαη ηνπνζέηεζε πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ειαζηηθνχ ηάπεηα γεπέδσλ Κπάζθεηηέληο». Ζ ζπγθεθξηκέλε πίζησζε είλαη απαξαίηεηε θαη επείγνπζα, ζεκεηώζεθαλ ηξαπκαηηζκνί
αζιεηώλ, γη΄απηό πξνέθπςε ε αλάγθε βειηίσζεο ηνπ ηάπεηα ησλ γεπέδσλ. Σν αλσηέξσ πνζό
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
9. ηνλ Θ.Α. 30-7135.018 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε 5.000,00 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα
Κπαζθεηψλ-Πηειψλ ηέληο θαη δίρηπ πεξίθξαμεο». Οη ππάξρνπζεο ππέζηεζαλ ξσγκέο, είλαη
απαξαίηεην λα γίλεη λέα πξνκήζεηα, καδί κε δίρηπ γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ γεπέδσλ, γηα ηελ
νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ησλ παηρληδηώλ. Σν αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη από ην
απνζεκαηηθό.
10. ηνλ Θ.Α. 30-7135.019 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 90.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα ειαζηηθνζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο Ρ.Θ. Ππθηάο ηεο Γ.Δ.
ΚΝΙΑΩΛ». Ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ θαη ηεο έιιεηςεο
λεξνύ, είλαη απνιύησο απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ηερλεηνύ ριννηάπεηα, ν νπνίνο δε ρξήδεη
ζπληήξεζεο, αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ. Σν πνζό ησλ 30.000,00 €
κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α. 30-7326.005 κε ηίηιν «Οινθιήξσζε
πνδνζθαηξηθνύ γεπέδνπ Σ.Θ. ΤΘΔΑ» ύςνπο 30.000,00 €. Σν ππόινηπν πνζό ησλ 60.000,00 €
κεηαθέξεηαη από ην Θ.Α. 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο», ύςνπο
244.650,00 €, πίζησζε ε νπνία εθηηκάηαη όηη δελ ζα δηαηεζεί ζην ζύλνιό ηεο.
11. ηνλ Θ.Α. 30-7135.020 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα θαηαηνληζηήξσλ (ληνπδ) παξαιηψλ». Γηαλύνπκε ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη
είλαη αλαγθαίν λα πξνβνύκε ζηελ πξνκήζεηα ληνπδ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, όπνπ είλαη
απαξαίηεην, ζε παξαιίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ. Σν αλσηέξσ πνζό
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
12. ηνλ Θ.Α. 20-6262.004 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 6.500,00 € κε ηίηιν
«Δξγαζία απνμήισζεο θαη ηνπνζέηεζε θαλνζηαηψλ παξαιίαο ζηελ Γ.Θ. Λεάπνιεο
Βνηψλ». Οινθιεξώζεθε ε πξνκήζεηα ησλ λέσλ θαλνζηαηώλ γηα ηελ παξαιία ηεο Λεάπνιεο.
Θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ παιαηώλ, δηαπηζηώζεθε όηη νη παιηέο βάζεηο ήηαλ πνιύ θζαξκέλεο,
νπόηε ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή ειεθηξνιόγνπ κε αλπςσηηθό κεράλεκα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ λέσλ. Σν αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη από ηνλ Θ.Α. 20-6051.001
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΘΤ», όπνπ πιενλάδεη.
13. ηνλ Θ.Α. 25-7135.002 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 8.000.00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο αχμεζεο πίεζεο ζηελ ΡΘ Θνππηψλ
ηεο Γ.Δ. ΚΝΙΑΩΛ». Δπεηδή ε πίεζε ηνπ λεξνύ δελ είλαη ηθαλή, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο
απμεκέλεο αλάγθεο πδξνδόηεζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ Θνππηώλ, εηδηθά ηώξα πνπ δηαλύνπκε ηελ
θαινθαηξηλή πεξίνδν, είλαη απνιύησο απαξαίηεην λα γίλεη πξνκήζεηα εηδηθνύ κεραλήκαηνο, γηα
ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο. Σν πνζό ησλ 8.000,00 € κεηαθέξεηαη από ηνλ Θ.Α. 40-7413.012 κε
ηίηιν «Δθπόλεζε κειέηεο ΓΠ Γ.Δ. ΚΟΙΑΧΛ» πνζνύ 100.000,00 €, πίζησζε ε νπνία εθηηκάηαη
όηη δελ ζα δηαηεζεί ζην ζύλνιό ηεο.
14. ηνλ Θ.Α. 25-7326.026 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν
«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ ΡΘ Διαίαο ηεο ΓΔ ΚΝΙΑΩΛ».
Γηαπηζηώζεθε ε αλάγθε λα γίλεη αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ζηελ Σνπηθή Θνηλόηεηαο ηεο Διηάο, όπνπ ιόγσ παιαηόηεηαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
ζηηο αλάγθεο πδξνδόηεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ, εηδηθόηεξα ηώξα ηε ζεξηλή
πεξίνδν. Σν πνζό ησλ 7.200,00 € κεηαθέξεηαη από ηνλ Θ.Α. 25-7326.014 κε ηίηιν
«Αληηθαηαζηάζεηο–επεθηάζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. ΚΟΙΑΧΛ» πνζνύ 40.000,00 €, έξγν ην
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νπνίν δηαπηζηώζεθε όηη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζηηο ππόινηπεο Θνηλόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Κνιάσλ.
Β. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΩΛ
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΩΛ
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ

26.031.868,25 €
25.823.005,96 €
208.862,29 € θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ
ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2012.

Γ. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012 θαη εληάζζεη ζ΄απηό, ηα
αλσηέξσ έξγα όπσο δηακνξθώζεθαλ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε.
Ο θ. Υαξακήο δήισζε όηη ςεθίδεη κόλν ηηο πηζηώζεηο ησλ παξαγξάθσλ 7, 13 & 14.
Ο θ. Καζηνξόπνπινο έρεη επηθπιάμεηο γηα ην επείγνλ ησλ δαπαλώλ θαη ζεσξεί όηη πξέπεη
λα πεξηκέλνπκε ηε ΑΣΑ ηνπ 2012.
Ζ Απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 182/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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