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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 16/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 262/2012
«Ξεξί αλακόξθωζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο δεθαηέζζεξηο (14) ηνπ κελόο Πεπηεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Ξαξαζθεπή θαη ώξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο
ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 16/07-09-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Ξξνέδξνπ, 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 Ππύξνο
Ξξόεδξνο Γ.Π. 1.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο
2.
Ρζάθνο Ξέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.Π. 2.
Κέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ.Π.
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο 3.
Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
4.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
5.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.
Αληηδήκαξρνο
6.
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
7.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
8.
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
9.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
10. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
11. Ιύξαο Σαξάιακπνο
12. Καξνύζεο Σαξάιακπνο
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
14. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
16. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
17. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
18. Κηραιόπνπινο Κηραήι
19. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
20. Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
21. Σαξακήο Αληώληνο
22. Σξηζηάθνο Πηαύξνο
23. Ρζάθνο Θσλ/λνο
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Από ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Τπρνγπηόο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο
Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Πθάγθνο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Θνπξθνύιεο
Σαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο, Ρδάθαο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Ρδεξεθόο Αλάξγπξνο Ρ.Θ. Θάησ
Θαζηαληάο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο
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Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Ιηξώλ, Πθαξκνύηζνο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Σνπζάθνο Γεκήηξηνο
Ρ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Σξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ,
Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Ξαληαλάζζεο, Παξγθάλεο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Ππθέαο, Θιεξνλόκνο
Θσλ/λνο Ρ.Θ. Ραιάλησλ, Γειήγηαλλεο Ξέηξνο Ρ.Θ. Φαξαθινύ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ απνρώξεζαλ νη θύξηνη
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο, Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο θαη Σαξακήο Αληώληνο.
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην όγδνν (8ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από
5/9/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 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. Ρε δεκηνπξγία ηωλ θαηωηέξωλ λέωλ πηζηώζεωλ:
1. Πηνλ Θ.Α 25-7326.037 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 831,02 € κε ηίηιν
Αληηθαηαζηάζεηο-Δπεθηάζεηο δηθηύνπ ύδξεπζεο Ρ.Γ. Γήκνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ Κνιάσλ (4νο
Ινγαξηαζκόο- πιεξσκή αλαζεσξήζεσλ). Ξξόθεηηαη γηα έξγν κε αξ. πξση. ζύκβαζεο 6207/1310-2010 θαη δηθαηνύρν ηνλ θ. Ξαλνπηζόπνπιν Λίθν αλάδνρν ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Ρν πνζό ησλ 831,02€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
2. Πηνλ Θ.Α 25-7325.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 12.618,40 € κε ηίηιν ηίηιν
Ζιεθηξνδόηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε Θνθθηλάηζα ηνπ νηθηζκνύ Φνπηίσλ Ρ.Θ.
Διιεληθνύ ΓΔ Κνλεκβαζίαο. Ρν πνζό ησλ 12.618,40€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό
ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ
εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
3. Πηνλ Θ.Α 30-6261.005 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 14.500,00€ κε ηίηιν Δξγαζίεο
ζπληήξεζεο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Θάκπνπ θαη Λεπηαγσγείν Αγ. Απνζηόισλ. Ρν πνζό ησλ
14.500,00€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί
ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
4.
Πηνλ Θ.Α 30-7311.006 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00€ κε ηίηιν
Γηακνξθώζεηο ζην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ Λεάπνιεο. Ρν πνζό ησλ 12.000,00€ ζα γξαθεί ωο
έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό
ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
5. Πηνλ Θ.Α 30-7135.026 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 300,00€ κε ηίηιν Ξξνκήζεηα
ζθέπαζηξνπ γηα παξειάζεηο. Ρν πνζό ησλ 300,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
6. Πηνλ Θ.Α 30-7135.027 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 8.000,00€ κε ηίηιν Ξξνκήζεηα
θαη ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα ηε βειηίσζε πεξηθξάμεσλ ησλ Γεκνηηθώλ γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο. (Πύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Θαηαιιειόηεηαο ζρεη.
έγγξαθν 23/8/2012 – 6090). Ρν πνζό ησλ 8.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
7. Ν ΘΑ 00-6253 κε ηίηιν Ρόθνη θαη Ινηπά δηθαζηηθά έμνδα ζα εληζρπζεί κε ην πνζό
ησλ 30.476,64 €. Ρν αλσηέξσ πνζό είλαη άζξνηζκα δύν πεξηπηώζεσλ:
α) πνζό 4.466,92 € ηόθνη δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ 19 ,20 θαη 21 /2011 Δηξελνδηθείνπ Λεαπόιεσο
κε δηθαηνύρν ηνλ Κπαιακπάλν Ξαλαγηώηε θαη
β) πνζό 26.009,72 € ηόθνη ππεξεκεξίαο βάζεη ηνπ 12νπ Ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ «Λέα Γηώξνθε
νηθνδνκή κε ππόγεην-Γεκαξρείν» κε δηθαηνύρν ηελ Θ/Μ Α. ΟΔΛΡΝΚΖΠ- Α. ΡΕΑΒΑΟΑΠ. Ρν πνζό
ησλ 30.476,64 € ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ
θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
8. Ν ΘΑ 20-7325.006 κε ηίηιν Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ Γ.Δ. Κνλεκβαζίαο ζα
εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €. Ρν πνζό ησλ 5.000,00€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην
ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν
εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
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9. Ν ΘΑ 50-6061 κε ηίηιν Ξαξνρέο έλδπζεο (Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο) ζα εληζρπζεί κε ην
πνζό ησλ 1.600,00 €. Ρν πνζό ησλ 1.600,00 € ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
10. Ν ΘΑ 25-6262.006 κε ηίηιν Δξγαζίεο απνζήθεπζεο θαη επαλεθίλεζεο ζπζηήκαηνο
επεμεξγαζίαο αθαιάησζεο λεξνύ ζηελ ΡΘ Βειιαληδίσλ πνζνύ 7.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην
πνζό ησλ 4.000,00 € ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 11.000,00€. Ρν πνζόλ
ησλ 4.000,00€ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6261.001 κε ηίηιν
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληι/ζίσλ Γήκνπ ππάξρνπζαο πίζησζεο 24.600,00 €.
11. Ν ΘΑ 00-6452. κε ηίηιν κε ηίηιν Ππλδξνκέο Internet ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ
500,00 €. Ρν πνζό ησλ 500,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
12. Ξνζό 7.500,00€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ θσδηθό 25-7135.009 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα αγσγνύ γηα ηελ
ύδξεπζε ηεο πεξηνρήο κνλαζηεξίνπ Δπαγγειίζηξηαο ΡΘ Ηέξαθα ΓΔ Εάξαθα, ν νπνίνο ζα
παξνπζηάδεηαη ηειηθά κε ην πνζό ησλ 7.500,00 €.
Δπίζεο, επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθηακηεπζεί ρξεκαηνδόηεζε ΠΑΡΑ 2012 θαη
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εμόθιεζε έξγσλ ηα νπνία είραλ πξνϋπνινγηζηεί από ηελ
αλσηέξσ ρξεκαηνδόηεζε, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία

Ξξνηείλεη

Ρελ εμόθιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, από ΠΑΡΑ πξνεγνπκέλσλ εηώλ
θαη από Έζνδα ηνπ άξζξν 27 Λ.3756/2009 έσο όηνπ εθηακηεπηεί ΠΑΡΑ 2012, κε ηελ εμήο
δηαδηθαζία:
Ξνζό 703.574,80 €, ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ από ΠΑΡΑ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη από
Έζνδα ηνπ άξζξν 27 Λ.3756/2009 ην νπνίν δελ ζπκπεξηειήθζε θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2012 εγγξάθεηαη ζηα έζνδα σο ρξεκαηηθό ππόινηπν ζηνλ ΘΑ 5122.
απμάλνληαο ην θαηά 703.574,80€ θαη ηαπηόρξνλα αθαηξείηαη πνζό 703.574,80 € από ηνλ ΘΑ
1311.001 ησλ εζόδσλ κε ηίηιν Θεληξηθνί απηνηειείο πόξνη από ην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ (ΠΑΡΑ), ην νπνίν πνζό απελεξγνπνηείηαη έσο όηνπ γίλεη ε εθηακίεπζε ΠΑΡΑ 2012
θαη αλαπιεξώζεη ηελ ΠΑΡΑ θ.ι.π. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλσηέξσ πιεξσκή.
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΑΞΑΛΩΛ ΑΞΝ ΠΑΡΑ 2012 ΞΝ ΘΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΘΔΗ
Ζ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝΠ
ΡΗΡΙΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ
ΞΝΠΝ
Θ.Α
Αζθαιηνζηξώζεηο-Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Βνηώλ
Απνπεξάησζε γεπέδσλ Καξαζηά Διίθαο
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δεκ.
θαηαζηήκαηνο ΡΘ Θάκπνπ Βνηώλ
Αζθαιηνζηξώζεηο –Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Αζσπνύ
Αλάπιαζε βνεζεηηθώλ ρώξσλ θαη
πξναύιηνπ ρώξνπ θηηξίνπ Κπνδά ΡΘ
Αζσπνύ.
Αζθαιηνζηξώζεηο – Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Κνλεκβαζίαο.
Γηακόξθσζε ρώξνπ ΡΘ Κνλεκβαζίαο.
Απνπεξάησζε Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ
Κνλεκβαζίαο.
Γηακόξθσζε γεπέδνπ 5ρ5 Αγγειώλαο.
Γηακόξθσζε νηθνπέδνπ ΡΘ Ξαθίσλ.
Αζθαιηνζηξώζεηο Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Κνιάσλ.
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή Ιπθείνπ
Κνιάσλ.
Ξξνκήζεηα ειαζηηθνζπλζεηηθνύ

150.000,00 €

30-7323.013

12.000,00 €

30-7326.004

12.000,00 €

30-7311.001

135.000,00 €

30-7323.050

7.000,00 €

30-7322.007

115.000,00 €

30-7323.046

20.000,00 €
12.600,00 €

30-7322.010
30-7321.004

12.600,00 €
12.000,00 €
60.000,00 €

30-7322.009
30-7323.012
30-7323.009

20.000,00 €

30-7331.002

30.000,00 €

30-7135.021
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14
15

ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο ΡΘ Ππθηάο
ηεο ΓΔ Κνιάσλ.
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή θηεξίσλ ΓΔ
Εάξαθα
Γηαπιαηύλζεηο – Γηακνξθώζεηο –
Ρζηκεληνζηξώζεηο δξόκσλ ΓΔ Εάξαθα

Πύλνιν

12.600,00 €

30-7331.008

92.774,80 €

30-7323.049

703.574,80 €

Λα εληαρζνύλ ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 2012 ηα αλσηέξσ έξγα, θαζώο θαη ην έξγν
«Γηακόξθσζε ρώξνπ ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Γ.Θ. ΛΔΑΞΝΙΖΠ» πνζνύ 4.500,00 €, ην νπνίν εθ
παξαδξνκήο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην 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 (Θ.Γ.Θ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο,
ηελ από 5/9/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία θαη
ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηώζεσλ:
1. Πηνλ Θ.Α. 25-7326.037 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 831,02 € κε ηίηιν
«Αληηθαηαζηάζεηο-Δπεθηάζεηο δηθηύνπ ύδξεπζεο Ρ.Γ. ηέωο Γήκνπ Κνιάωλ» (4νο
ινγαξηαζκόο- πιεξσκή αλαζεσξήζεσλ). Ξξόθεηηαη γηα έξγν κε αξ. πξση. ζύκβαζεο 6207/1310-2010 θαη δηθαηνύρν ηνλ θ. Ξαλνπηζόπνπιν Λίθν αλάδνρν. Ρν πνζό ησλ 831,02 € εγγξάθεηαη
σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό
ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
2. Πηνλ Θ.Α 25-7325.002 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 12.618,40 € κε ηίηιν
«Ζιεθηξνδόηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε Θνθθηλάηζα ηνπ νηθηζκνύ
Φνπηίωλ Ρ.Θ. Θνπιεληίωλ ΓΔ Κνλεκβαζίαο». Ξξόθεηηαη αληιηνζηάζην, γηα ην νπνίν
ρνξεγήζεθε ε άδεηα ρξήζεο λεξνύ πξόζθαηα θαη πξέπεη λα ειεθηξνδνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη. Πύκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 441/02-07-2012 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, ε δαπάλε γηα
ηελ ειεθηξνδόηεζε, αλέξρεηαη ζηα 12.618,40 €. Ρν πνζό ησλ 12.618,40 € εγγξάθεηαη σο έζνδν
ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν
εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
3. Πηνλ Θ.Α. 30-6261.005 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 14.500,00 € κε ηίηιν
«Δξγαζίεο ζπληήξεζεο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Θάκπνπ θαη Λεπηαγωγείν Αγ.
Απνζηόιωλ». Ξξόθεηηαη γηα αλαγθαία θαη επείγνπζα πίζησζε, θαζόηη ζα γίλεη απνθαηάζηαζε
ησλ θζνξώλ ηνπ θηηξίνπ. Ρν πνζό ησλ 14.500,00 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό
ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ
εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
4. Πηνλ Θ.Α 30-7311.006 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00 € κε ηίηιν
«Γηακνξθώζεηο ζην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ Λεάπνιεο». Ξξόθεηηαη γηα αλαγθαία θαη
επείγνπζα πίζησζε, θαζόηη ζα γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ θζνξώλ ηνπ θηηξίνπ. Ρν πνζό ησλ
12.000,00 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί
ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη
ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
5. Πηνλ Θ.Α 30-7135.026 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 300,00 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα
ζθέπαζηξνπ γηα παξειάζεηο». Δίλαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα ελόο ζθέπαζηξνπ γηα πξνζηαζία
από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ελόςεη θαη ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 28εο Νθησβξίνπ
1940. Ρν πνζό ησλ 300,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
6. Πηνλ Θ.Α 30-7135.027 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 8.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα ηε βειηίωζε πεξηθξάμεωλ ηωλ Γεκνηηθώλ
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γεπέδωλ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο». Ξξόθεηηαη γηα πίζησζε, ε νπνία πξνέθπςε κεηά ην ππ’
αξηζ. πξση. 6090/23-8-12 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερλ. Έξγσλ ηεο Ξεξηθ. Δλόηεηαο Ιαθσλίαο θαη
αθνξά ζηνλ έιεγρν θαηαιιειόηεηαο ησλ γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ. Από ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ
ηερληθέο αηέιεηεο θαη ειιείςεηο, νη νπνίεο ζα απνθαηαζηαζνύλ κε ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα. Ρν
πνζό ησλ 8.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
7. Ν ΘΑ 00-6253 κε ηίηιν «Ρόθνη θαη Ινηπά δηθαζηηθά έμνδα» εληζρύεηαη κε ην πνζό
ησλ 30.476,64 €. Ρν πνζό ησλ 30.476,64 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν
ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ
θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
8. Πηνλ ΘΑ 20-7325.006 πνζό 5.000,00 € γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο
ησλ 5.000,00 € κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θωηηζκνύ Γ.Δ. Κνλεκβαζίαο». Ζ ελ
ιόγσ πίζησζε είλαη απαξαίηεηε, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ, όπνπ απαηηείηαη, γηα ηνλ
επαξθή θσηηζκό ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο. Ρν πνζό ησλ 5.000,00 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην
ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν
εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό, θαζόηη ε
ππάξρνπζα πίζησζε δελ επαξθεί.
9. Ν ΘΑ 50-6061 κε ηίηιν «Ξαξνρέο έλδπζεο (Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο)» εληζρύεηαη
κε ην πνζό ησλ 1.600,00 €. Γελ επαξθεί ε ππάξρνπζα πίζησζε ησλ 5.000,00 € ζύκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ έρεη ζπληάμεη ην Ρκήκα Ρερληθώλ Έξγσλ θαη Κειεηώλ ηνπ
Γήκνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζηα 6.587,88 € καδί κε ην ΦΞΑ,
ελώ απαηηείηαη ε παξνρή ησλ εηδώλ απηώλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Ρν πνζό ησλ 1.600,00 €
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
10. Ν ΘΑ 25-6262.006 κε ηίηιν «Δξγαζίεο απνζήθεπζεο θαη επαλεθίλεζεο
ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο αθαιάηωζεο λεξνύ ζηελ ΡΘ Βειιαληδίωλ» πνζνύ 7.000,00 €
εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 4.000,00 €. Γελ επαξθεί ε ππάξρνπζα πίζησζε, γηα ηηο εξγαζίεο
απνζήθεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ηώξα κεηά ηε ζεξηλή ζαηδόλ.
Ρν πνζόλ ησλ 4.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6261.001 κε
ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληι/ζίσλ Γήκνπ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 24.600,00 €.
11. Ν ΘΑ 00-6452. κε ηίηιν «Ππλδξνκέο Internet» εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 500,00
€, δηόηη δελ επαξθεί ε ππάξρνπζα πίζησζε ησλ 3.000,00 €. Ρν πνζό ησλ 500,00 € κεηαθέξεηαη
από ην απνζεκαηηθό.
12. Ξνζό 7.500,00 € εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Σξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ ΘΑ 25-7135.009 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα αγωγνύ γηα ηελ
ύδξεπζε ηεο πεξηνρήο κνλαζηεξίνπ Δπαγγειίζηξηαο ΡΘ Ηέξαθα ΓΔ Εάξαθα», πίζησζε
απνιύησο απαξαίηεηε θαη επείγνπζα, θαζόηη ε πεξηνρή απηή ηνπ Γήκνπ, δελ πδξνδνηείηαη.
Δπίζεο, επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθηακηεπζεί ρξεκαηνδόηεζε ΠΑΡΑ 2012 θαη
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εμόθιεζε έξγσλ, ηα νπνία είραλ πξνϋπνινγηζηεί από ηελ
αλσηέξσ ρξεκαηνδόηεζε, απνθαζίδεηαη ε εμόθιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα
έξγσλ, από ΠΑΡΑ πξνεγνπκέλσλ εηώλ θαη από Έζνδα ηνπ άξζξνπ 27 Λ.3756/2009 έσο όηνπ
εθηακηεπηεί ΠΑΡΑ 2012, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
Ξνζό 703.574,80 €, ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ από ΠΑΡΑ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη από
Έζνδα ηνπ άξζξνπ 27 Λ. 3756/2009, ην νπνίν δελ ζπκπεξηειήθζε θαηά ηε ζύληαμε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2012, εγγξάθεηαη ζηα έζνδα σο ρξεκαηηθό ππόινηπν ζηνλ ΘΑ 5122.
απμάλνληάο ην θαηά 703.574,80 € θαη ηαπηόρξνλα αθαηξείηαη πνζό 703.574,80 € από ηνλ ΘΑ
1311.001 ησλ εζόδσλ κε ηίηιν «Θεληξηθνί απηνηειείο πόξνη από ην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ (ΠΑΡΑ)», ην νπνίν πνζό απελεξγνπνηείηαη έσο όηνπ γίλεη ε εθηακίεπζε ΠΑΡΑ 2012.
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Α/Α
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΑΞΑΛΩΛ ΑΞΝ ΠΑΡΑ 2012 ΞΝ ΑΛΡΗΘΑζΗΠΡΑΡΑΗ
Ζ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝΠ
ΡΗΡΙΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ
ΞΝΠΝ
Θ.Α
Αζθαιηνζηξώζεηο-Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Βνηώλ
Απνπεξάησζε γεπέδσλ Καξαζηά Διίθαο
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δεκ.
θαηαζηήκαηνο ΡΘ Θάκπνπ Βνηώλ
Αζθαιηνζηξώζεηο –Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Αζσπνύ
Αλάπιαζε βνεζεηηθώλ ρώξσλ θαη
πξναύιηνπ ρώξνπ θηηξίνπ Κπνδά ΡΘ
Αζσπνύ

150.000,00 €

30-7323.013

12.000,00 €
12.000,00 €

30-7326.004
30-7311.001

135.000,00 €

30-7323.050

7.000,00 €

30-7322.007

Αζθαιηνζηξώζεηο – Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Κνλεκβαζίαο
Γηακόξθσζε ρώξνπ ΡΘ Κνλεκβαζίαο.
Απνπεξάησζε Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ
Κνλεκβαζίαο
Γηακόξθσζε γεπέδνπ 5ρ5 Αγγειώλαο
Γηακόξθσζε νηθνπέδνπ ΡΘ Ξαθίσλ
Αζθαιηνζηξώζεηο Ρζηκεληνζηξώζεηο
δξόκσλ ΓΔ Κνιάσλ
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή Ιπθείνπ
Κνιάσλ
Ξξνκήζεηα ειαζηηθνζπλζεηηθνύ
ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο ΡΘ Ππθηάο
ηεο ΓΔ Κνιάσλ
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή θηεξίσλ ΓΔ
Εάξαθα
Γηαπιαηύλζεηο – Γηακνξθώζεηο –
Ρζηκεληνζηξώζεηο δξόκσλ ΓΔ Εάξαθα

115.000,00 €

30-7323.046

20.000,00 €
12.600,00 €

30-7322.010
30-7321.004

12.600,00 €
12.000,00 €
60.000,00 €

30-7322.009
30-7323.012
30-7323.009

20.000,00 €

30-7331.002

30.000,00 €

30-7135.021

12.600,00 €

30-7331.008

92.774,80 €

30-7323.049

Πύλνιν

703.574,80 €

Β. Ρξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα θαη εληάζζεη ζ’ απηό ηα αλσηέξσ έξγα, όπσο
δηακνξθώζεθαλ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε, θαζώο θαη ην εγγεγξακκέλν ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό, έξγν «Γηακόξθσζε ρώξνπ ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Γ.Θ. Λεάπνιεο»
πξνϋπνινγηζκνύ 4.500,00 €, ην νπνίν εθ παξαδξνκήο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί.
Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΩΛ
35.172.965,88 €
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΩΛ
35.079.660,19 €
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ
93.305,69 € θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ
εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2012.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 262/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ν Ξξόεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνύινο Ππύξνο
Απώλ
Ρζάθνο Ξέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ.Π.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Πνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
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Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο

Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιύξαο Σαξάιακπνο
Καξνύζεο Σαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
Σξηζηάθνο Πηαύξνο
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο

Ξαπαδάθε Δπγελία
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