ΑΔΑ: Β4ΓΗΩΚ9-ΕΧΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 15/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 249/2012
«Ξεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο δέθα (10) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Παξαζθεπή 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 15/06-08-2012 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 ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1.
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
3.
Κέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ.. 3.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
13. Ιύξαο Υαξάιακπνο
14. Καξνύζεο Υαξάιακπνο
15. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
18. Κηραιόπνπινο Κηραήι
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
10. Υαξακήο Αληώληνο
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο
22. Σζάθνο Θσλ/λνο
24. Θξππσηόο Παλαγηώηεο
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: Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ
Γεσξγίνπ, θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο
Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο
Σ.Θ. Παληαλάζζεο.
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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 πέκπην (5ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από
2/8/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηελ
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012, γηα
ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ αλαγθώλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπ ζύληαμε,
θαζώο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ππαξρνπζώλ, σο εμήο:
Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Α. Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ πηζηώζεσλ:
1.
ηνλ Θ.Α 25-7325.001ζα γξαθεί λέα πίζησζε
πνζνύ 2.126,87 € κε ηίηιν
Ζιεθηξνδόηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Θνππίσλ ηεο Γ.Δ. ΚΟΙΑΩΛ . Σν πνζό ησλ
2.126,87€ 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 αλσηέξσ θσδηθό.
2. ηνλ Θ.Α 20-6262.006 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € κε ηίηιν Θαζαξηζκόο
– έιεγρνο ρσκαηεξώλ Γ.Δ. Κνιάσλ. Σν πνζό ησλ 3.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό (κε ηελ ΑΓ 217/2012 -επηρνξήγεζε γηα ππξνπξνζηαζία- κεηαθέξζεθε ζην
απνζεκαηηθό πίζησζε 15.000,00 € Αληαπνδνηηθά από ηνλ ΘΑ 20-6262.002 κε ηίηιν Δξγαζίεο
επηρσκάησζεο ζπληήξεζεο δηακόξθσζεο αλελεξγώλ ΥΑΓΑ θαη ε ελ ιόγσ εξγαζία ζα
αληηκεησπηζηεί από ηελ επηρνξήγεζε γηα ππξνπξνζηαζία θαη κε ηελ 231/2012 ΑΓ από ην πνζό
ησλ 15.000,00€ αληαπνδνηηθώλ ηνπ απνζεκαηηθνύ ειήθζε ην πνζό ησλ 9.429,18 € )
3. ηνλ Θ.Α 25-6262.020 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 11.734,20 € κε ηίηιν Δπηζθεπή
αληιηώλ ζηε ζέζε «ΙΑΘΑ» ηεο ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ (ΔΘΣΑΘΣΟ ). Πξόθεηηαη γηα έθηαθηε παξνρή
ππεξεζηώλ πνπ έρεη αλαηεζεί κε ηελ 180/2012 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Σν πνζό ησλ
11.734,20€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7135.016 κε ηίηιν Πξνκήζεηα
αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 44.051,22€ .
4. ηνλ Θ.Α 30-6262.017 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € κε ηίηιν
Πξνεηνηκαζία θαη βάςηκν εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ Γεκαξρείνπ . Σν πνζό ησλ
3.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
5. ηνλ Θ.Α 30-7412.019 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 7.000,00 € κε ηίηιν
Κειέηε«Κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο βξαρσδώλ πξαλώλ Θάζηξνπ Κνλεκβαζίαο. Σν πνζό ησλ
7.000,00€ 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 αλσηέξσ θσδηθό .
6. ηνλ Θ.Α 30-7411.017 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 12.300,00 € κε ηίηιν :Κειέηε
γηα Παηδηθό θαη Βξεθνλεπηαθό ηαζκό ΓΘ ΛΔΑΠΟΙΔΩ. Σν πνζό ησλ 12.300,00€ 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 αλσηέξσ θσδηθό.
7. ηνλ Θ.Α 30-7331.013 ζα γξαθεί λέα πίζησζε
πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν
Απνθαηάζηαζε δεκηώλ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ Πιύηξα ΣΘ Παπαδηαλίθσλ ΓΔ ΑΩΠΟΤ. Σν
πνζό ησλ 5.000,00€ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
8. ηνλ Θ.Α 00-6117.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.500,00 € κε ηίηιν Έθδνζε
Πηζηνπνηεηηθώλ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο. Σν πνζό ησλ 1.500,00€ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
9. ηνλ Θ.Α 10-7134.006 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 13.500,00 € κε ηίηιν Γεκηνπξγία
αζύξκαηνπ δηθηύνπ internet ζηηο ΣΘ Παληαλάζζεο (Θξπόβξπζεο ) ,Άλσ Θαζηαλέαο, Θαζηαλέαο
θαη Βειαληδίσλ ΓΔ ΒΟΗΩΛ ,Ιηξώλ , Αγίνπ Ληθνιάνπ ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ θαη Ρεηρέαο ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ.
Σν πνζό ησλ 13.500,00 € ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
10. Ο ΘΑ 30-7412.007 κε ηίηιν Κειέηε αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζηελ ΣΘ Αγίνπ Γεσξγίνπ
ΓΔ Λεάπνιεο ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 9.224,70 € . Κε ηελ 231/2012 ΑΓ ν αλσηέξσ ΘΑ
εληζρύζεη κε ην πνζό ησλ 20.750,00€ θαη ην πνζό ειήθζε από ηνλ ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν
Κειέηεο δήκνπ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ. Θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο αλακόξθσζεο ηεο 231/2012 ΑΓ
δηαπηζηώζεθε όηη ε πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7413.017 είρε ππόινηπν 11.525,30€ θαη όρη 20.750,00€.
Πξέπεη ινηπόλ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο 231/2012 ΑΓ λα εληζρπζεί ν ΘΑ 30-7412.007 κε ηίηιν
Κειέηε αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζηελ ΣΘ Αγίνπ Γεσξγίνπ ΓΔ Λεάπνιεο κε ην πνζό ησλ 9.224,70
€ (20.750,00-11.525,30). Σν πνζό ησλ 9.224,70€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν
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ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη
κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
Β: Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη έληαμε ησλ αλσηέξσ έξγσλ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, 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
2/8/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία θαη
ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηώζεσλ:
1. ηνλ Θ.Α. 25-7325.001 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 2.126,87 € κε ηίηιν
«Ζιεθηξνδόηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Θνππίσλ ηεο Γ.Δ. ΚΝΙΑΩΛ». Σν πνζό
ησλ 2.126,87 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
2. ηνλ Θ.Α. 20-6262.006 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € κε ηίηιν
«Θαζαξηζκόο – έιεγρνο ρσκαηεξώλ Γ.Δ. Κνιάσλ». Πίζησζε επείγνπζα θαη απαξαίηεηε,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηεπζέηεζε θαη επίρσζε ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ρσκαηεξώλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Κνιάσλ, πξνο απνθπγή θηλδύλνπ ππξθαγηάο. Σν πνζό ησλ 3.000,00 € κεηαθέξεηαη
από ην απνζεκαηηθό, ζην νπνίν είρε κεηαθεξζεί κε ηελ αξηζ. 217/2012 ΑΓ, πίζησζε 15.000,00
€ από αληαπνδνηηθά από ηνλ ΘΑ 20-6262.002 κε ηίηιν «Δξγαζίεο επηρσκάησζεο ζπληήξεζεο
δηακόξθσζεο αλελεξγώλ ΥΑΓΑ».
3. ηνλ Θ.Α 25-6262.020 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 11.734,20 € κε ηίηιν
«Δπηζθεπή αληιηώλ ζηε ζέζε «ΙΑΘΑ» ηεο ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ (ΔΘΡΑΘΡΝ)». Πξόθεηηαη γηα
έθηαθηε παξνρή ππεξεζηώλ πνπ έρεη αλαηεζεί κε ηελ 180/2012 απόθαζε Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο. Σν πνζό ησλ 11.734,20 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7135.016
κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 44.051,22 €.
4. ηνλ Θ.Α. 30-6262.017 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνεηνηκαζία θαη βάςηκν εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ Γεκαξρείνπ».
Πξόθεηηαη γηα αλαγθαία πίζησζε, θαζόζνλ αθνξά ζε απνθαηάζηαζε θζνξώλ ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ
θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ. Σν πνζό ησλ 3.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
5. ηνλ Θ.Α. 30-7412.019 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 7.000,00 € κε ηίηιν «Κειέηε:
Κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο βξαρσδώλ πξαλώλ Θάζηξνπ Κνλεκβαζίαο». Σν πνζό ησλ
7.000,00 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί
ζηνλ ΘΑ 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη
ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
6. ηνλ Θ.Α 30-7411.017 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 12.300,00 € κε ηίηιν «Κειέηε
γηα Ξαηδηθό θαη Βξεθνλεπηαθό Πηαζκό ΓΘ ΛΔΑΞΝΙΔΩΠ». Σν πνζό ησλ 12.300,00 €
εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5121
Υξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ
θσδηθό.
7. ηνλ Θ.Α 30-7331.013 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν
«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ Ξιύηξα ΡΘ Ξαπαδηαλίθσλ ΓΔ
ΑΠΩΞΝ». Πξόθεηηαη γηα απαξαίηεηε πίζησζε, θαζόζνλ αθνξά ζε απνθαηάζηαζε θζνξώλ
ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ. Σν πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξεηαη από
ην απνζεκαηηθό.
8. ηνλ Θ.Α 00-6117.004 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 1.500,00 € κε ηίηιν «Έθδνζε
Ξηζηνπνηεηηθώλ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο». Πξόθεηηαη θαη αλαγθαία πίζησζε, αθνξά δε ζην
έξγν κε ηίηιν «Πξάζηλε Αγξνηηθή Σνπηθή Θνηλόηεηα Κεηακόξθσζεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο»
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(ζρεηηθή είλαη ε αξηζ. 213/2012 ΑΓ, κε ηελ νπνία αλακνξθώζεθε ν δεκνηηθόο πξνϋπνινγηζκόο,
γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο πξόηαζεο ζην πξόγξακκα). Ζ
έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ΘΤΑ
Γ6/Β/νηθ.5825/2010 «Έγθξηζε θαλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Θηηξίσλ (Θ.ΔΛ.Α.Θ.)» (ΦΔΘ Β’
407), από Δλεξγεηαθνύο Δπηζεσξεηέο εγγεγξακκέλνπο ζην Κεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ.
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απαηηείηαη ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ απηνύ, γηα ην δεκνηηθό
ζρνιείν ηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΔΠΠΔΡΡΑ. Σν πνζό ησλ
1.500,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.

9. ηνλ Θ.Α 10-7134.006 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 13.500,00 € κε ηίηιν
«Γεκηνπξγία αζύξκαηνπ δηθηύνπ internet ζηηο ΡΘ Ξαληαλάζζεο (Θξπόβξπζε), Άλσ
Θαζηαλέαο, Θαζηαλέαο θαη Βειαληδίσλ Γ.Δ. ΒΝΗΩΛ, Ιηξώλ θαη Αγίνπ Ληθνιάνπ Γ.Δ.
ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ θαη Οεηρέαο Γ.Δ. ΕΑΟΑΘΑ». Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη απαξαίηεηε,
πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ην ππάξρνλ δίθηπν internet, γηα λα θαιύςεη θαη ηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο
ηνπ Γήκνπ. Σν πνζό ησλ 13.500,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
10. ηνλ ΘΑ 30-7412.007 κε ηίηιν «Κειέηε αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζηελ ΡΘ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ΓΔ Λεάπνιεο» γξάθεη πίζησζε 9.224,70 €, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο
πίζησζεο ησλ 11.525,30 €. Κε ηελ 231/2012 ΑΓ ν αλσηέξσ ΘΑ εληζρύζεθε κε ην πνζό ησλ
20.750,00 € θαη ην πνζό ειήθζε από ηνλ ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο δήκνπ
ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ». Θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο αλακόξθσζεο ηεο 231/2012 ΑΓ δηαπηζηώζεθε όηη
ε πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7413.017 είρε ππόινηπν 11.525,30 € θαη όρη 20.750,00 €. Πξέπεη ινηπόλ
πξνο απνθαηάζηαζε ηεο 231/2012 ΑΓ, λα εληζρπζεί ν ΘΑ 30-7412.007 κε ηίηιν «Κειέηε
αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζηελ ΣΘ Αγίνπ Γεσξγίνπ ΓΔ Λεάπνιεο» κε ην ππόινηπν πνζό ησλ
9.224,70 € (20.750,00-11.525,30). Σν πνζό ησλ 9.224,70 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην
ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν
εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
Β. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΩΛ
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΩΛ
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ

35.090.039,82 €
34.986.334,13 €
103.705,69 € θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ
ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2012.

Γ. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα θαη εληάζζεη ζ’ απηό, ηo αλσηέξσ έξγν ηεο
παξαγξάθνπ 7: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηελ Πιύηξα ΣΘ Παπαδηαλίθσλ ΓΔ
ΑΩΠΟΤ».
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 249/2012.
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.
νπξιάο Ησάλλεο
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Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξν
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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