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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 17/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 290/2012
«Ξεξί αλακόξθωζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012».
Σηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Πέκπηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 17/21-09-2012 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 έμη (26) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνύινο Σπύξνο
Πξόεδξνο Γ.Σ.
1. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
2.
Τζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.
3.
Κέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ.Σ.
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Φαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Φξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
Σνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
13. Ιύξαο Φαξάιακπνο
14. Καξνύζεο Φαξάιακπνο
15. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
16. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
17. Τζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
18. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
19. Κηραιόπνπινο Κηραήι
20. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
21. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
22. Φαξακήο Αληώληνο
23. Φξηζηάθνο Σηαύξνο
24. Τζάθνο Θσλ/λνο
25. Θξππσηόο Παλαγηώηεο
26. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Τξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γ, Θνηλνηήησλ, ησλ Τ. Θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Τ.
Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Σσηήξαιεο Φξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Τ.Θ.
Αγίνπ Γεσξγίνπ, Σθάγθνο Ησάλλεο Τ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπίιηαο Γεώξγηνο Τ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ
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Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Τ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Τξηπόληηθαο Γεώξγηνο Τ.Θ. Βειαληδίσλ,
Τζηξηγώηεο Σαξάληνο Τ.Θ. Βειηώλ, Τδάθαο Γεώξγηνο Τ.Θ. Διαίαο, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Τ.Θ.
Θππαξηζζίνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Τ.Θ. Ιαρίνπ, Φνπζάθνο Γεκήηξηνο Τ.Θ. Κνλεκβαζίαο,
Φξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Τ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Τ.Θ. Παθίσλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο
Τ.Θ. Φαξαθινύ.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην όγδνν (8ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από
21/9/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 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. Τε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ πηζηώζεσλ:
1. Σηνλ Θ.Α 70-7135.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
πιηθώλ γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε αλαξξηρεηηθώλ πεδίσλ. Τν πνζό ησλ 15.000,00 € ζα
κεηαθεξζεί κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 70-6262.003 κε ηίηιν Δξγαζίεο ζπκπιήξσζεο &
βειηίσζεο αλαξξηρεηηθώλ πεδίσλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00 €.
2. Ο ΘΑ 25-7326.030 κε ηίηιν Αλόξπμε γεώηξεζεο ΤΘ Αγ. Γεσξγίνπ (ζέζε ΙΑΕΑ ) πνζνύ
25.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 13.891,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 38.891,00 €. Τν πνζό ησλ 13.891,00€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό
ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ
εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό .
3. Ο ΘΑ 25-7326.031 κε ηίηιν Αλόξπμε γεώηξεζεο ΤΘ Βειαληδίσλ ( ζέζε Ιεκνληά ) πνζνύ
40.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 13.834,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 53.834,00 €. Τν πνζό ησλ 13.834,00€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό
ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ
εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό .
4. Ο ΘΑ 25-7326.017 κε ηίηιν Αλόξπμε γεώηξεζεο ΤΘ Σπθηάο (ζέζε Κπξνθνύηζα) πνζνύ
30.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 7.779,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 37.779,00 €. Τν πνζό ησλ 7.779,00€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό
ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ
εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
5. Ο ΘΑ 25-7326.019 κε ηίηιν Αλόξπμε γεώηξεζεο ΤΘ Αγ. Απνζηόισλ (ζέζε Σθιαβνύλα)
πνζνύ 20.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 6.085,00 θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε
ην πνζό ησλ 26.085,00 €. Τν πνζό ησλ 6.085,00€ ζα γξαθεί ωο έζνδν ζην ρξεκαηηθό
ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ
εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
6. Ο ΘΑ 25-6275.003 κε ηίηιν Απόθξαμε ππνλόκσλ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ πνζνύ
15.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 9.600,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 24.600,0 €. Τν πνζό ησλ 9.600,00 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ
από ηνλ ΘΑ 25-6261.001 κε ηίηιν Σπληήξεζε & επηζθεπή νηθίζθσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ
ππάξρνπζαο πίζησζεο 20.600,00 €.
7. Ο ΘΑ 25-6662.004 κε ηίηιν Πξνκήζεηα ινπθέησλ – αιπζίδσλ γηα δεμακελέο ύδαηνο
πνζνύ 1.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε
ην πνζό ησλ 6.000,00 €. Τν πνζό ησλ 5.000,00 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ
από ηνλ ΘΑ 25-6261.001 κε ηίηιν Σπληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ
ππάξρνπζαο πίζησζεο 20.600,00 €.
8. Ο ΘΑ 25-6252. κε ηίηιν Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ – Τερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνζνύ
4.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό
ησλ 5.500,00 €. Τν πνζό ησλ 1.500,00 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ
ΘΑ 25-6261.001 κε ηίηιν Σπληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ ππάξρνπζαο
πίζησζεο 20.600,00 €
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9. Ο ΘΑ 20-6262.006 κε ηίηιν Θαζαξηζκόο – έιεγρνο ρσκαηεξώλ Γ.Δ. Κνιάσλ πνζνύ
3.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 2.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό
ησλ 5.000,00 €. Τν πνζό ησλ 2.000,00 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ
ΘΑ 20-6262.004 κε ηίηιν Θαζαξηζκόο – έιεγρνο ρσκαηεξώλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 2.988,75
€.
10. Ο ΘΑ 30-6262.013 κε ηίηιν Σπληήξεζε Αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Δ. Κνλεκβαζίαο πνζνύ
14.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 7.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 21.000,00 €. Τν πνζό ησλ 7.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
10. Ο ΘΑ 20-7325.003 κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ Γ.Θ. Λεαπόιεσο» πνζνύ
33.164,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 448,75 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ
33.612,75 €. Τν πνζό κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-7135.004 κε ηίηιν
«Αγνξά θσηηζηηθώλ ηζηώλ θαη ζσκάησλ ΓΘ Λεάπνιεο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 41.836,00 €.
Λα εληαρζνύλ ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 2012 ηα αλσηέξσ έξγα.
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ 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 Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 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. Σηνλ Θ.Α 70-7135.004 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηε ζπκπιήξωζε θαη βειηίωζε αλαξξηρεηηθώλ πεδίωλ». Τν
πνζό ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 70-6262.003 κε ηίηιν
«Δξγαζίεο ζπκπιήξσζεο θαη βειηίσζεο αλαξξηρεηηθώλ πεδίσλ», ζηνλ νπνίν έρεη γξαθηεί από
ιάζνο, θαζόηη πξόθεηηαη γηα πξνκήζεηα εηδώλ θαη όρη γηα εξγαζία.
2. Ο Θ.Α. 25-7326.030 κε ηίηιν «Αλόξπμε γεώηξεζεο ΡΘ Αγ. Γεωξγίνπ (ζέζε
ΙΑΕΑ)» πνζνύ 25.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 13.891,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ
κε ην πνζό ησλ 38.891,00 €. Τν πνζό ησλ 13.891,00€ εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό
ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ
εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε
εληζρύεηαη, δηόηη δελ επαξθεί γηα ην ζθνπό πνπ γξάθηεθε, θαζόηη ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 98/2012
κειέηε ηνπ έξγνπ, ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζηα 38.891,00 €.
3. Ο Θ.Α. 25-7326.031 κε ηίηιν «Αλόξπμε γεώηξεζεο ΡΘ Βειαληδίωλ (ζέζε
Ιεκνληά)» πνζνύ 40.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 13.834,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη
πιένλ κε ην πνζό ησλ 53.834,00 €. Τν πνζό ησλ 13.834,00€ εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην
ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν
εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό. Ζ ελ ιόγσ
πίζησζε εληζρύεηαη, δηόηη δελ επαξθεί γηα ην ζθνπό πνπ γξάθηεθε, θαζόηη ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ. 100/2012 κειέηε ηνπ έξγνπ, ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζηα 53.834,00 €.
4. Ο Θ.Α. 25-7326.017 κε ηίηιν «Αλόξπμε γεώηξεζεο ΡΘ Ππθηάο (ζέζε
Κπξνθνύηζα)» πνζνύ 30.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 7.779,00 € θαη ζα
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 37.779,00 €. Τν πνζό ησλ 7.779,00 € εγγξάθεηαη σο
έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό
ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό.
Ζ ελ ιόγσ πίζησζε εληζρύεηαη, δηόηη δελ επαξθεί γηα ην ζθνπό πνπ γξάθηεθε, θαζόηη ζύκθσλα
κε ηελ αξηζ. 101/2012 κειέηε ηνπ έξγνπ, ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζηα 37.779,00 €.
5. Ο Θ.Α. 25-7326.019 κε ηίηιν «Αλόξπμε γεώηξεζεο ΡΘ Αγ. Απνζηόιωλ (ζέζε
Πθιαβνύλα)» πνζνύ 20.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 6.085,00 θαη ζα παξνπζηάδεηαη
πιένλ κε ην πνζό ησλ 26.085,00 €. Τν πνζό ησλ 6.085,00€ εγγξάθεηαη σο έζνδν ζην
ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν
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εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό. Ζ ελ ιόγσ
πίζησζε εληζρύεηαη, δηόηη δελ επαξθεί γηα ην ζθνπό πνπ γξάθηεθε, θαζόηη ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ. 103/2012 κειέηε ηνπ έξγνπ, ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζηα 26.085,00 €.
6. Ο Θ.Α. 25-6275.003 κε ηίηιν «Απόθξαμε ππνλόκωλ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ»
πνζνύ 15.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 9.600,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 24.600,00 €. Πξνέθπςαλ κεγαιύηεξεο αλάγθεο θαζαξηζκνύ ησλ ππνλόκσλ ηνπ
βηνινγηθνύ θαη ε ελ ιόγσ πίζησζε δελ επαξθεί. Τν πνζό ησλ 9.600,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ
ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α. 25-6261.001 κε ηίηιν «Σπληήξεζε & επηζθεπή νηθίζθσλ
αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 20.600,00 €, ε νπνία πιενλάδεη.
7. Ο Θ.Α. 25-6662.004 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ινπθέηωλ – αιπζίδωλ γηα δεμακελέο
ύδαηνο» πνζνύ 1.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ
κε ην πνζό ησλ 6.000,00 €. Δπεηδή πξέπεη λα αζθαιηζηνύλ όιεο νη πόξηεο ησλ δεμακελώλ, ησλ
θξεαηίσλ, ησλ αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο, δελ επαξθεί ε ππάξρνπζα πίζησζε γηα ηελ πξνκήζεηα
ησλ απαηηνύκελσλ εηδώλ. Τν πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από
ηνλ Θ.Α. 25-6261.001 κε ηίηιν «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ»
ππάξρνπζαο πίζησζεο 20.600,00 €, ε νπνία πιενλάδεη.
8.
Ο
Θ.Α.
25-6252.
κε
ηίηιν
«Αζθάιηζηξα
κεραλεκάηωλ–Ρερληθώλ
εγθαηαζηάζεωλ» πνζνύ 4.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € θαη ζα
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 5.500,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε δελ επαξθεί γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ην έηνο 2012, ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Τν πνζό ησλ
1.500,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α. 25-6261.001 κε ηίηιν
«Σπληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 20.600,00 €,
ε νπνία πιενλάδεη.
9. Ο ΘΑ 20-6262.006 κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο – έιεγρνο ρωκαηεξώλ Γ.Δ. Κνιάωλ»
πνζνύ 3.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 2.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 5.000,00 €. Θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, παξνπζηάζηεθαλ κεγαιύηεξεο αλάγθεο
εξγαζηώλ δηακόξθσζεο ησλ ρσκαηεξώλ ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο Κνιάσλ θαη ε ππάξρνπζα
πίζησζε δελ επαξθεί. Τν πνζό ησλ 2.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ
Θ.Α. 20-6262.004 κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο-έιεγρνο ρσκαηεξώλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 2.988,75
€, ε νπνία πιενλάδεη.
10. Ο Θ.Α. 30-6262.013 κε ηίηιν «Ππληήξεζε Αγξνηηθώλ δξόκωλ Γ.Δ.
Κνλεκβαζίαο» πνζνύ 14.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 7.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη
πιένλ κε ην πνζό ησλ 21.000,00 €. Τν πνζό ησλ 7.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
Ζ ελ ιόγσ πίζησζε δελ επαξθεί, θαζώο πξνέθπςαλ κεγάιεο αλάγθεο ζε εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κνλεκβαζίαο, ε νπνία έρεη
κήθνο πνιιώλ ρηιηνκέηξσλ.
11. Ο ΘΑ 20-7325.003 κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θωηηζκνύ Γ.Θ. Λεαπόιεωο»
πνζνύ 33.164,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 448,75 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό
ησλ 33.612,75 €. Τν πνζό κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-7135.004 κε
ηίηιν «Αγνξά θσηηζηηθώλ ηζηώλ θαη ζσκάησλ ΓΘ Λεάπνιεο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 41.836,00
€, ε νπνία πιενλάδεη.
Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΩΛ
35.214.554,88
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΩΛ
35.128.249,19
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ
86.305,69 θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ
εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2012.
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Β. Τξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ έηνπο 2012 θαη εληάζζεη ηα
αλσηέξσ έξγα, όπσο δηακνξθώζεθαλ κε ηελ παξνύζα.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 290/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Τα Κέιε
Αβδνύινο Σπύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Τζάθνο Πέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Πεηξάθεο Φξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
Σνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιύξαο Φαξάιακπνο
Καξνύζεο Φαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
Τζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Φαξακήο Αληώληνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Φξηζηάθνο Σηαύξνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Τζάθνο Θσλζηαληίλνο
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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