ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΚ9-ΣΜΦ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ

ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 23εο/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 387/2012
«Πεξί αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2012, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 17:00,
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 24/14-12-2012
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα (άξζξν 67
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87) θαη δεκνζηεύζεθε απζεκεξόλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο Ππύξνο
Ξξόεδξνο Γ.Π. 1.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι. Αληηδήκαξρνο
2.
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Γξακκαηέαο Γ.Π. 2.
Ρζάθνο Ξέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.Π.
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
3.
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
4.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο 4.
Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
5.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. 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. Κηραιόπνπινο Κηραήι
14. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
15. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
16. Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
17. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
18. Σαξακήο Αληώληνο
19. Σξηζηάθνο Πηαύξνο
20. Ρζάθνο Θσλ/λνο
21. Κέληεο Γεώξγηνο
22. Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Από ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ, Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ
Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Τπρνγπηόο Ησάλλεο
Ρ.Θ. Αγγειώλαο, Κπίιηαο Γεώξγηνο Αγ. Ληθνιάνπ Κνλεκβαζίαο, Ρδάθαο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο,
Ρδεξεθόο Αλάξγπξνο Ρ.Θ. Θάησ Θαζηαλέαο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο
Γεώξγηνο Ρ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Ιηξώλ, Θαξνύλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ,
Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Ραιάλησλ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
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Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Γεώξγηνο Κέληεο, κεηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 9 ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ησάλλεο Πνπξιάο.
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 14o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από
10/12/2012 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 ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Ρε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ ή ελίζρπζε ππαξρόλησλ πηζηώζεσλ:
1)Πηνλ Θ.Α 25-7135.017 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 4.640,79 € κε ηίηιν Έθηαθηε
Ξξνκήζεηα αληιεηηθνύ πδξνγεώηξεζεο ζηε ζέζε Ξνξί. Ρν πνζό ησλ 4.640,79€ ζα κεηαθεξζεί
δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο θαη θίλεζε ππάξρνπζαο
πίζησζεο 204.374,00€
2) Πηνλ Θ.Α 30-7321.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 6.675,54 € κε ηίηιν Αλάδεημε
νινθιήξσζεο αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ θηηξίνπ πξνϋπάξρνληνο ηνπ 1923 θαη αιιαγή ρξήζεο
από απνζήθε ζε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Ρν πνζό ησλ 6.675,54€ ζα γξαθεί σο έζνδν
ζην KA 1313.002 κε ηίηιν Έζνδα από πξόγξακκα ΘΖΠΔΑΠ Σξεκαηνδόηεζε
θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ.
3)Πηνλ Θ.Α 20-6063.003 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 11.000,00 € κε ηίηιν Ινηπέο
παξνρέο ( γάια )Πύκβαζε 2012, γηα ηνπο ππαιιήινπο θαζ/ηαο. Ρν πνζό ησλ 11.000,00€ ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ, από ηνλ ΘΑ 20-6262.001 κε ηίηιν Δξγαζία θαζαξηζκνύ θαη
αδεηάζκαηνο ζπκπηεζηώλ απνξξηκκάησλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00€
4)Πηνλ Θ.Α 25-6691.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00€ κε ηίηιν Ινηπέο
παξνρέο ( γάια ) Πύκβαζε 2012, γηα ηνπο ππαιιήινπο ύδξεπζεο. Ρν πνζό ησλ 2.000,00€ ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο θαη θίλεζε
ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00€
5)Πηνλ Θ.Α 30-6691.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00€ κε ηίηιν
Ινηπέο παξνρέο ( γάια )Πύκβαζε 2012, γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Ρν πνζό
ησλ 2.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
6) Πηνλ Θ.Α 00-6492.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 10.598,02€ κε ηίηιν Δθηέιεζε
δηθαζηηθήο απόθαζεο 50/2012 Δηξελνδηθείνπ Δπηδαύξνπ Ιηκεξάο κε δηθαηνύρν ην θ. Βιαράθε
Βξαζίδα γηα 6ν Ινγ/ζκν 28/12/2004 ηνπ έξγνπ Κειέηε-Θαηαζθεπή, Γηακνξθώζεηο , Αλαπιάζεηο,
Διεπζέξσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, Ξιαηεηώλ, θιπ πξώελ Γ. Κνλεκβαζίαο. Ρν πνζό ησλ
10.598,02€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
7) Πηνλ Θ.Α 25-6662.012 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.032,61€ κε ηίηιν Έθηαθηε
αλάζεζε πξνκήζεηαο πιηθώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο πδξνγεώηξεζεο ηεο ΡΘ Φαξαθινύ
ηεο ΓΔ Βνηώλ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο. Ρν πνζό ησλ 1.032,61€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο θαη θίλεζε ππάξρνπζαο πίζησζεο
204.374,00€
8) Πηνλ Θ.Α 25-6661.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.463,70€ κε ηίηιν Έθηαθηε
αλάζεζε πξνκήζεηαο πιηθώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο δεμακελήο ύδξεπζεο ηεο ΡΘ Οεηρέαο
ηεο ΓΔ Εάξαθα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο. Ρν πνζό ησλ 1.463,70€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο θαη θίλεζε ππάξρνπζαο πίζησζεο
204.374,00€
9) Πηνλ Θ.Α 8231.019 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00€ κε ηίηιν ΡΔΑΓ 2%
ΒΑΟΔΑ. Ρν πνζό ησλ 5.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4131.019 κε ηίηιo ΡΔΑΓ 2%
ΒΑΟΔΑ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ .
10) Πηνλ Θ.Α 30-6262.020 ζα γξαθεί λέα πίζησζε
πνζνύ 8.000,00€ κε ηίηιν
Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΚΝΙΑΥΛ. Ρν πνζό ησλ 8.000,00€
ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
11) Πηνλ Θ.Α 30-6262.021 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00€ κε ηίηιν
Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΑΠΥΞΝ.
Ρν πνζό ησλ
12.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
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12) Πηνλ Θ.Α 30-6262.022 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00€ κε ηίηιν
Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΒΝΗΥΛ. Ρν πνζό ησλ 10.000,00€
ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
13) Πηνλ Θ.Α 30-6262.023
ζα γξαθεί λέα πίζησζε
πνζνύ 6.000,00€ κε ηίηιν
Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ. Ρν πνζό ησλ 6.000,00€
ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
14) Πηνλ Θ.Α 30-6262.024 ζα γξαθεί λέα πίζησζε
πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν
Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ. Ρν πνζό ησλ
15.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
15) Πηνλ Θ.Α 25-7336.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε
πνζνύ 12.600,00€ κε ηίηιν
Αληηθαηάζηαζε βιάβεο θεληξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο ΡΘ Κνλεκβαζίαο ζηε ζέζε Σξαλάπα. Ξνζό
ησλ 2.600,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο
θαη θίλεζε ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00€. Ξνζό ησλ 5.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6633.002 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα ρισξίνπ ππάξρνπζαο πίζησζεο
5.989,94€. Ξνζό ησλ 5.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.004
κε ηίηιν Ξξνκήζεηα ινπθέησλ θαη αιπζίδσλ γηα δεμακελέο ύδξεπζεο ππάξρνπζαο πίζησζεο
5.369,01€.
16) Πηνλ Θ.Α 30-7411.018 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 30.000,00€ κε ηίηιν Δθπόλεζε
κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ρνπξηζηηθνύ Ξεξηπηέξνπ ζηελ ΡΘ Κνλεκβαζίαο. Ρν πνζό ησλ
30.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7411.012 κε ηίηιν
Γηελέξγεηα αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα θαηαζθεπή θηηξίνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζην
νηθόπεδν ηνπ ηνπξηζηηθνύ πεξηπηέξνπ ζηελ ΡΘ Κνλεκβάζηαο ππάξρνπζαο πίζησζεο 30.000,00€
17)Ν ΘΑ 8211.003 κε ηίηιν Θξάηεζε ππέξ ΡΠΘ 8% ΔΟΓΝΓΝΡΖ πνζνύ 22.000,00€ ζα
εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 27.000,00 €.
Ρν πνζό ησλ 5.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4111.003 κε ηίηιo Θξάηεζε ππέξ ΡΠΘ 8%
ΔΟΓΝΓΝΡΖ πνζνύ 22.000,00€ ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 27.000,00€
θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ .
18) Ν ΘΑ 8231.009 κε ηίηιν ΡΠΚΓΔ ΔΟΓΝΓΝΡΖ πνζνύ 20.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην
πνζό ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 25.000,00€ . Ρν πνζό ησλ
5.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4131.009 κε ηίηιo ΡΠΚΓΔ ΔΟΓΝΓΝΡΖ πνζνύ 20.000,00€
ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ25.000,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ .
19)Ν ΘΑ 8231.021 κε ηίηιν ΘΙΑΓΝΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΟΥΖΛ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΠΡΑΓΗΝ πνζνύ
1.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 800 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ
1.800,00€ . Ρν πνζό ησλ 800€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4131.021 κε ηίηιo πνζνύ 1.000,00€
ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 1.800,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ .
20) Ν ΘΑ 8224.002 κε ηίηιν ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ & ΝΓΑ ΔΞΗ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ ΚΗΠΘΥΚΑΡΥΛ
πνζνύ 1.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 2.500,00€ . Ρν πνζό ησλ 1.500,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
21) Ν ΘΑ 30-6011 κε ηίηιν Ραθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ηερληθήο ππεξεζίαο
πνζνύ 200.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 10.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 210.000,00€ . Ρν πνζό ησλ 10.00,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
22) Ν ΘΑ 30-6051.001 κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΡΓΘ πνζνύ 11.400,00€ ζα
εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 12.900,00€ .
Ρν πνζό ησλ 1.500,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό
23) Ν ΘΑ 00-6311. κε ηίηιν Φόξνη ηόθσλ πνζνύ 28.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ
6.000,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 34.000,00€. Ν ΘΑ εζόδσλ 0211. κε ηίηιν
Ρόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο πνζνύ 280.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ
60.000,00€ θαη απ απηό ην πνζό ησλ 6.000,0€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ 006311. θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 54.000,00€ ζα κεηαθεξζεί ζην απνζεκαηηθό.
24) Ν ΘΑ 10-6641. κε ηίηιν Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2012 πνζνύ 17.000,00€
ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.991,96€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ18.991,96€.
Ρν πνζό ησλ 1.991,96 ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ10-6644.001 κε ηίηιν
Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ έηνπο θαη ππάξρνπζαο πίζησζεο 1.991,96 €.
25) Ν ΘΑ 25-7336.008 κε ηίηιν «Άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα
ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο» πνζνύ 10.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ
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4.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη κε ζπλνιηθή πίζησζε 14.000,00 €. Ρν πνζό ησλ 4.000,00 € ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν «Φσηηζκόο θαη θίλεζε»
ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00 €.
Λα εληαρζνύλ ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 2012 ηα αλσηέξσ έξγα.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην 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 10/12/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία θαη
ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηώζεσλ:
1) Πηνλ Θ.Α 25-7135.017 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 4.640,79 € κε ηίηιν «Έθηαθηε
Πξνκήζεηα αληιεηηθνύ πδξνγεώηξεζεο ζηε ζέζε Πνξί». Ξξόθεηηαη γηα βιάβε ηεο
πδξεπηηθήο γεώηξεζεο Ξνξί ΡΘ Κνλεκβαζίαο, ε απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο αλαηέζεθε κε ηελ
αξηζ. 339/2012 Α.Ν.Δ. Ρν πνζό ησλ 4.640,79 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ
25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο θαη θίλεζε ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00 €, ε νπνία πιενλάδεη.
2) Πηνλ Θ.Α 30-7321.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 6.675,54 € κε ηίηιν «Αλάδεημε
νινθιήξσζεο αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ θηηξίνπ πξνϋπάξρνληνο ηνπ 1923 θαη αιιαγή
ρξήζεο από απνζήθε ζε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ». Ρν πνζό ησλ 6.675,54 €
γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ KA 1313.002 κε ηίηιν «Έζνδα από πξόγξακκα ΘΖΠΔΑΠ
Σξεκαηνδόηεζε» θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ.
3) Πηνλ Θ.Α 20-6063.003 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 11.000,00 € κε ηίηιν «Ινηπέο
παξνρέο (γάια) ύκβαζε 2012, γηα ηνπο ππαιιήινπο θαζ/ηαο». Ρν πνζό ησλ 11.000,00
€ κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ, από ηνλ ΘΑ 20-6262.001 κε ηίηιν «Δξγαζία θαζαξηζκνύ
θαη αδεηάζκαηνο ζπκπηεζηώλ απνξξηκκάησλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00€, ε νπνία
πιενλάδεη.
4) Πηνλ Θ.Α 25-6691.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00 € κε ηίηιν «Ινηπέο
παξνρέο (γάια) ύκβαζε 2012, γηα ηνπο ππαιιήινπο ύδξεπζεο». Ρν πνζό ησλ 2.000,00
€ κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν «Φσηηζκόο θαη θίλεζε»
ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00 €, ε νπνία πιενλάδεη.
5) Πηνλ Θ.Α 30-6691.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00 € κε ηίηιν «Ινηπέο
παξνρέο (γάια) ύκβαζε 2012, γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο». Ρν
πνζό ησλ 2.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
Νη αλσηέξσ πηζηώζεηο 3, 4 & 5 αθνξνύλ ζηελ παξνρή γάιαθηνο ζηνπο παξαπάλσ
ππαιιήινπο γηα ην έηνο 2012, ε νπνία δελ είρε γξαθηεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. Ρν πνζό πνπ έρεη
γξαθηεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηξέρνληνο έηνπο, αθνξά ζηε ζύκβαζε γηα ηελ παξνρή γάιαθηνο
έηνπο 2011 ζπλερηδόκελε ζην έηνο 2012.
6) Πηνλ Θ.Α 00-6492.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 10.598,02 € κε ηίηιν «Δθηέιεζε
δηθαζηηθήο απόθαζεο 50/2012 Δηξελνδηθείνπ Δπηδαύξνπ Ιηκεξάο κε δηθαηνύρν ηνλ θ.
Βιαράθε Βξαζίδα γηα 6ν ινγαξηαζκό 28/12/2004 ηνπ έξγνπ Κειέηε-Θαηαζθεπή,
Γηακνξθώζεηο, Αλαπιάζεηο, Διεπζέξσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, Πιαηεηώλ, θιπ πξώελ
Γ. Κνλεκβαζίαο». Γηα ηελ ελ ιόγσ δηθαζηηθή απόθαζε, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ.
308/2012 απόθαζή ηεο, απνθάζηζε ηε κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ. Ρν πνζό ησλ 10.598,02 €
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
7) Πηνλ Θ.Α 25-6662.012 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.032,61 € κε ηίηιν «Έθηαθηε
αλάζεζε πξνκήζεηαο πιηθώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο πδξνγεώηξεζεο ηεο ΣΘ
Φαξαθινύ ηεο ΓΔ Βνηώλ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο». Ξξόθεηηαη γηα βιάβε ηεο πδξεπηηθήο
γεώηξεζεο, ε απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο αλαηέζεθε κε ηελ αξηζ. 312/2012 Α.Ν.Δ. Ρν πνζό ησλ
1.032,61 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν «Φσηηζκόο θαη
θίλεζε» ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00 €, ε νπνία πιενλάδεη.
8) Πηνλ Θ.Α 25-6661.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.463,70 € κε ηίηιν «Έθηαθηε
αλάζεζε πξνκήζεηαο πιηθώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο δεμακελήο ύδξεπζεο ηεο
ΣΘ Ρεηρέαο ηεο ΓΔ Εάξαθα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο». Ξξόθεηηαη γηα βιάβε ηεο πδξεπηηθήο
γεώηξεζεο, ε απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο αλαηέζεθε κε ηελ αξηζ. 313/2012 Α.Ν.Δ. Ρν πνζό ησλ
1.463,70€ κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο θαη
θίλεζε ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00 €, ε νπνία πιενλάδεη.

4

ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΚ9-ΣΜΦ
9) Πηνλ Θ.Α 8231.019 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00€ κε ηίηιν ΣΔΑΓΤ 2%
ΒΑΡΔΑ. Ρν πνζό ησλ 5.000,00€ γξάθεηαη σο έζνδν ζην KA 4131.019 κε ηίηιo ΡΔΑΓ 2%
ΒΑΟΔΑ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ.
10) Πηνλ Θ.Α 30-6262.020 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 8.000,00€ κε ηίηιν
«Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΚΟΙΑΩΛ». Ρν πνζό
ησλ 8.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
11) Πηνλ Θ.Α 30-6262.021 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00€ κε ηίηιν
«Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΑΩΠΟΤ». Ρν πνζό
ησλ 12.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
12) Πηνλ Θ.Α 30-6262.022 γξάθεη λέα πίζησζε
πνζνύ 10.000,00€ κε ηίηιν
«Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΒΟΗΩΛ». Ρν πνζό ησλ
10.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
13) Πηνλ Θ.Α 30-6262.023 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00€ κε ηίηιν
«Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ». Ρν πνζό
ησλ 6.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
14) Πηνλ Θ.Α 30-6262.024 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν
«Απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ». Ρν
πνζό ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
15) Πηνλ Θ.Α 25-7336.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 12.600,00€ κε ηίηιν
«Αληηθαηάζηαζε βιάβεο θεληξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο ζηε ζέζε
Υξαλάπα». Ρν πνζό ησλ 12.600,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνπο εμήο ΘΑ, νη
νπνίνη πιενλάδνπλ: 2.600,00 € από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν «Φσηηζκόο θαη θίλεζε» ππάξρνπζαο
πίζησζεο 204.374,00 €, 5.000,00 € από ηνλ ΘΑ 25-6633.002 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ρισξίνπ»
ππάξρνπζαο πίζησζεο 5.989,94 € θαη 5.000,00€ από ηνλ ΘΑ 25-6662.004 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα
ινπθέησλ θαη αιπζίδσλ γηα δεμακελέο ύδξεπζεο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 5.369,01 €.
Νη αλσηέξσ πηζηώζεηο 10, 11, 12, 13, 14 & 15 αθνξνύλ ζε απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ κεηά
ηε ζενκελία ηεο 29εο Λνεκβξίνπ, ζύκθσλα θαη κε ηελ αξηζ. 367/2012 απόθαζε ηνπ Γ.Π.
16) Πηνλ Θ.Α 30-7411.018 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 30.000,00 € κε ηίηιν
«Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πεξηπηέξνπ ζηελ ΣΘ
Κνλεκβαζίαο». Ξξόθεηηαη γηα αλαγθαία πίζησζε, θαζώο πξέπεη άκεζα λα πξνρσξήζεη ε
δηαδηθαζία εθπόλεζεο ηεο κειέηεο, ιόγσ ησλ έληνλσλ θζνξώλ πνπ έρεη ππνζηεί ην θηίξην. Ρν
πνζό ησλ 30.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7411.012 κε
ηίηιν «Γηελέξγεηα αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα θαηαζθεπή θηηξίνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζην
νηθόπεδν ηνπ ηνπξηζηηθνύ πεξηπηέξνπ ζηελ ΡΘ Κνλεκβάζηαο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 30.000,00
€, ε νπνία δελ ζα δηαηεζεί κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο 2012.
17) Ν ΘΑ 8211.003 κε ηίηιν «Θξάηεζε ππέξ ΣΘΤ 8% ΔΡΓΟΓΟΣΖ» πνζνύ 22.000,00
€ εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 5.000,00 € δηόηη δελ επαξθεί θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό
ησλ 27.000,00 €. Ρν πνζό ησλ 5.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζην KA 4111.003 κε ηίηιo
Θξάηεζε ππέξ ΡΠΘ 8% ΔΟΓΝΓΝΡΖ πνζνύ 22.000,00€, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 27.000,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ.
18) Ν ΘΑ 8231.009 κε ηίηιν «ΣΚΓΔ ΔΡΓΟΓΟΣΖ» πνζνύ 20.000,00 € εληζρύεηαη κε ην
πνζό ησλ 5.000,00 € δηόηη δελ επαξθεί θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ
25.000,00€. Ρν πνζό ησλ 5.000,00€ γξάθεηαη σο έζνδν ζην KA 4131.009 κε ηίηιo «ΡΠΚΓΔ
ΔΟΓΝΓΝΡΖ» πνζνύ 20.000,00 € ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ25.000,00€ θαη
κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ.
19) Ν ΘΑ 8231.021 κε ηίηιν «ΘΙΑΓΟ ΠΡΟΛΟΗΑ ΠΡΩΖΛ ΤΠΑΙΙΖΙΩΛ ΣΑΓΗΟΤ»
πνζνύ 1.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 800 € δηόηη δελ επαξθεί θαη ζα παξνπζηάδεηαη
πιένλ κε ην πνζό ησλ 1.800,00€. Ρν πνζό ησλ 800 € γξάθεηαη σο έζνδν ζην KA 4131.021 κε
ηίηιo πνζνύ 1.000,00€ ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 1.800,00€ θαη κέζσ
απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ.
20) Ν ΘΑ 8224.002 κε ηίηιν «ΥΑΡΣΟΖΚΟ & ΟΓΑ ΔΠΗ ΥΑΡΣΟΖΚΟΤ
ΚΗΘΩΚΑΣΩΛ» πνζνύ 1.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € δηόηη δελ επαξθεί
θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 2.500,00€. Ρν πνζό ησλ 1.500,00 € κεηαθέξεηαη
από ην απνζεκαηηθό.
21) Ν ΘΑ 30-6011 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ηερληθήο
ππεξεζίαο» πνζνύ 200.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 10.000,00 € δηόηη δελ επαξθεί
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θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 210.000,00 €. Ρν πνζό ησλ 10.00,00€ κεηαθέξεηαη
από ην απνζεκαηηθό.
22) Ν ΘΑ 30-6051.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΘΤ» πνζνύ 11.400,00
€ εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € δηόηη δελ επαξθεί θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 12.900,00 €. Ρν πνζό ησλ 1.500,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό
23) Ν ΘΑ 00-6311. κε ηίηιν Φόξνη ηόθσλ πνζνύ 28.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ
6.000,00 €, δηόηη δελ επαξθεί θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 34.000,00 €. Ν ΘΑ
εζόδσλ 0211. κε ηίηιν Ρόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο πνζνύ 280.000,00€
εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 60.000,00 € θαη απ’ απηό ην πνζό ησλ 6.000,0 € κεηαθέξεηαη ζηνλ
αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ 00-6311. θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 54.000,00 € κεηαθέξεηαη ζην
απνζεκαηηθό.
23) Ν ΘΑ 10-6641. κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2012» πνζνύ
17.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.991,96 €, δηόηη δελ επαξθεί θαη ζα παξνπζηάδεηαη
πιένλ κε ην πνζό ησλ 18.991,96 €. Ρν πνζό ησλ 1.991,96 κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ
από ηνλ ΘΑ 10-6644.001 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ έηνπο» θαη ππάξρνπζαο
πίζησζεο 1.991,96 €.
24) Ν ΘΑ 25-7336.008 κε ηίηιν «Άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ επείγνληνο
ραξαθηήξα ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο» πνζνύ 10.000,00 € εληζρύεηαη κε ην
πνζό ησλ 4.000,00 €, δηόηη δελ επαξθεί θαη ζα παξνπζηάδεηαη κε ζπλνιηθή πίζησζε 14.000,00
€. Ρν πνζό ησλ 4.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6273 κε ηίηιν
«Φσηηζκόο θαη θίλεζε» ππάξρνπζαο πίζησζεο 204.374,00 €, ε νπνία πιενλάδεη.
Β. Ρξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012 θαη
εληάζζεη ηα αλσηέξσ έξγα.
Γ). Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΥΛ
36.610.238,85
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΥΛ
36.472.597,78
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ
137.641,07 θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ
ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2012.
Κεηνςήθεζε ν θ. Καζηνξόπνπινο σο πξνο ηελ πίζησζε ηεο παξαγξάθνπ 16 «Δθπόλεζε
κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ρνπξηζηηθνύ Ξεξηπηέξνπ ζηελ ΡΘ Κνλεκβαζίαο», δηόηη ζεσξεί όηη
είλαη πεηακέλα ιεθηά, αθνύ ππάξρεη πιήξεο κειέηε από ηελ πξνεγνύκελε ηεηξαεηία.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 387/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ν Ξξόεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνύινο Ππύξνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ
Ξαλαγηώηα

Αληηδήκαξρνο

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Ξαπαδάθε Δπγελία

Ξεηξάθεο Σξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιύξαο Σαξάιακπνο
Καξνύζεο Σαξάιακπνο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
Σαξακήο Αληώληνο
Σξηζηάθνο Πηαύξνο
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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