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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  7εο/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  93/2012 
 
«Πεξί αλακνξθώζεωο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 & 
ηξνπνπνίεζεο αληίζηνηρα ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 Καξηίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 
07/23-03-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε 
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έλα (21), δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο        Πξφεδξνο Γ.. 1. Ιχξαο Υαξάιακπνο 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξφεδξνο Γ..  2. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο        Αληηδήκαξρνο 3. Υαξακήο Αληψληνο 
4. Θνιιηάθνο Ησάλλεο           Αληηδήκαξρνο  4. Σζάθνο Θσλ/λνο 
5. Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 5. Κέληεο Γεψξγηνο 
6. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο 6. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
7. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
8. νπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηψηα   
10. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο     
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
12. Καξνχζεο Υαξάιακπνο   
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
16. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
17. Κηραιφπνπινο Κηραήι   
18. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
19. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
20. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
21. Θξππσηφο Παλαγηψηεο   

  Ζ ζπλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειψλαο, Κάξθνο 
Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Θ. 
Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Θνληάθνο Ζιίαο Σ.Θ. Διίθαο, 
Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ,  Υνπζάθνο Γεκήηξηνο 
Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, 
Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλφκνο 
Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινχ. 
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   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλεο 
Αλλνχζεο. 
    

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ησάλλε Θνιιηάθν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   Σν Σκήκα Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Λ. Ιαθσλίαο κε ην αξηζ. πξση. νηθ. 4301/643/23-3-
2012 έγγξαθφ ηνπ, καο θαιεί λα αλακνξθψζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην ηερληθφ πξφγξακκα 
θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012. 
 Δηδηθφηεξα πξέπεη λα γίλνπλ νη θάησζη ηξνπνπνηήζεηο θαη λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηα 
φζα αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ έγγξαθν: 
 

Α) Χο πξνο ηε δηφξζσζε ηνπ ΘΑ 00-6737.002 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ κε ηίηιν 
«Δπηρνξήγεζε Θνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο»: Λα κεηαθεξζεί πνζφ 736,00 € γηα ηελ 
ελίζρπζε ηνπ αλσηέξσ ΘΑ. Ο ελ ιφγσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζφ ησλ 82.736,00 € φζν 
αλαθέξεη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αξηζ. 1/2012 ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Γηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2012-2013 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ. Σν πνζφ 
ησλ 736,00 € λα κεηαθεξζεί απφ ην απνζεκαηηθφ, ην νπνίν κεηά ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ζα 
παξνπζηάδεηαη κε ην πνζφ  326.971,72 €. 
  

Β) Χο πξνο ηε δηαγξαθή ηεο εγγξαθήο ηνπ ΘΑ 10-6162.004 κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθέο 
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο» πνζνχ 9.840,00 €, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: Κε ηελ αξηζ. 264/2011 απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα – Αλαπηπμηαθή 
Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ, ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014, κε ην πνζφ 
ησλ 16.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 23% (19.680,00 €). Ζ αλσηέξσ απφθαζε ειέγρζεθε σο πξνο ηε 
λνκηκφηεηά ηεο θαη βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζ. πξση. 11562/1791/20-9-2011 απφθαζε ηνπ 
Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Τπνγξάθηεθε ην 
αξηζ. πξωη. 20.355/7-9-2011 ζπκθωλεηηθό. Κε ηελ αξηζ. 266/29-9-2011 απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε έγθξηζε ηεο Α΄ Φάζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 
ζπληάρζεθε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ γηα πνζφ 9.840,00 € κε ΦΠΑ. Δθδφζεθε ην 
529/15-12-2011 ΣΤΠ απφ ηελ εηαηξεία ΠΑΡΛΧΛΑ θαη ε δαπάλε απηή έρεη εγγξαθεί σο νθεηιή 
ζηνλ Θ.Α -8113.005  κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
επηρεηξεζηαθνχ» θαη πνζφ 9.840,00 €. ηνλ ΘΑ 10-6162.004 έρεη πξνυπνινγηζζεί ην ππφινηπν 
ηεο ζχκβαζεο σο ζπλερηδφκελε εξγαζία. Σν Π.Γ 89/2011 κε ην νπνίν θαηαξγείηαη ε 
δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 185/2007, ρωξίο λα πξνβιέπεηαη θάπνηα 
δπλαηόηεηα αλάζεζεο ππεξεζηώλ ζε εμωηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, θαηάξηηζεο 
επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 213/Α/29-9-2011, δειαδή 
έπεηαη ηεο ππνγξαθήο ζπκθωλεηηθνύ.  

 
Γ) Χο πξνο ηελ εγγξαθή νξηζκέλσλ πηζηψζεσλ ζε ΘΑ έξγσλ (73), ρσξίο απηά λα έρνπλ 

εληαρζεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, νη νπνίεο εθ 
παξαδξνκήο γξάθηεθαλ ζε θσδηθνχο έξγσλ, θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη ε κεηαθνξά ησλ 
πηζηψζεσλ απηψλ ζε θσδηθνχο εξγαζηψλ, σο εμήο: 
                                                                  
     1. Απφ ηνλ ΘΑ 20-7336.003 κε ηίηιν  «Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη αδεηάζκαηνο ζπκπηεζηψλ 
απνξξηκκάησλ» πνζνχ 15.000,00 € λα κεηαθεξζεί  θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 20-6262.001 κε ηνλ 
ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 

2. Απφ ηνλ ΘΑ 20-7336.004 κε ηίηιν «Δξγαζίεο επηρσκάησζεο ζπληήξεζεο δηακφξθσζεο 
αλελεξγψλ ΥΑΓΑ» πνζνχ 15.000,00 € λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 20-6262.002 κε 
ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 

3. Απφ ηνλ ΘΑ 20-7336.009 κε ηίηιν «Θαζαξηζκφο δσλψλ ππξαζθάιεηαο Γήκνπ» πνζνχ 
20.000,00 € λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 20-6262.003 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 
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4. Απφ ηνλ ΘΑ 25-7336.005 κε ηίηιν «πληήξεζε αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο ΓΔ 
ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ»  πνζνχ 15.000,00 € λα κεηαθεξζεί  θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 25-6262.011 κε 
ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 

5. Απφ ηνλ ΘΑ 25-7336.007 κε ηίηιν «πληήξεζε απνθαηάζηαζε θξεαηίσλ απνρεηεπηηθνχ 
δηθηχνπ ΣΘ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνχ 7.000,00 € λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 25-
6262.012 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 

6. Απφ ηνλ ΘΑ 30-7333.002 κε ηίηιν «πληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ» κε πνζφ 24.600,00 
€ λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 30-6262.003 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 

7. Απφ ηνλ ΘΑ 30-7333.004 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζην δξφκν απφ Καξίλα πξνο 
Αγία Παξαζθεπή» κε πνζφ 5.000,00 € λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 30-6262.004 κε 
ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 

8. Απφ ηνλ ΘΑ 30-7336.001 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκίαο ζην Ζξψν ηεο πιαηείαο ηεο ΣΘ 
Αζσπνχ» κε πνζφ 1.500,00 € λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 30-6262.005 κε ηνλ ίδην 
ηίηιν θαη πνζφ. 

9. Απφ ηνλ ΘΑ 45-7336.009 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή θνηκεηεξίσλ ΓΔ ΑΧΠΟΤ»   
κε πνζφ 7.200,00 € λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 45-6262.001 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη 
πνζφ. 

10. Απφ ηνλ ΘΑ 70-7333.001 κε ηίηιν «πληήξεζε–δηακφξθσζε αληηππξηθψλ δσλψλ» κε 
πνζφ 24.600,00 € λα κεηαθεξζεί θαη λα γξαθηεί ζηνλ Θ.Α 70-6262.005 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη 
πνζφ. 

11. Ζ πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7331.004 κε ηίηιν «Αιιαγή θνπθσκάησλ θαη ζπληήξεζε 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ΣΘ Αζσπνχ» πνζνχ 15.000,00 €  θαιψο έρεη γξαθηεί ζηνλ ΘΑ 30-7331.004 
δηφηη πξφθεηηαη γηα έξγν, αιιά εθ παξαδξνκήο δελ εληάρζεθε ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη σο εθ 
ηνχηνπ λα γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ. 

12. ηνλ  Θ.Α 30-7323.059 έρεη γξαθηεί πνζφ 6.000,00 € κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηάο 
ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηελ Σ.Θ. Ιαρίνπ ΒΟΗΧΛ». Πξφθεηηαη γηα ζπλερηδφκελν έξγν, ην νπνίν έρεη 
ζπκπεξηιεθζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2012 ηνπ Γήκνπ καο (Α.Γ. 22/2012) κε αχμνληα 
αξηζκφ -22- ζηελ Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ. 

Γ) Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κε ζαθήλεηα ησλ ηίηισλ ησλ έξγσλ πνπ ζα 
εθηειεζηνχλ, ζαο αλαθέξνπκε φηη γηα ηα αλσηέξσ έξγα δελ ππάξρνπλ νινθιεξσκέλεο κειέηεο 
θαη αλαιπηηθά ε εμεηδίθεπζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ 
Γήκνπ. 

Δ) Λα ελαξκνληζηεί ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ 
ηξνπνπνηήζεηο, κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
αξηζ. 50698/2-11-11 ΘΤΑ ηνπ ΤΠ.Δ.-ΟΗΘ. 
 Θαιείηαη ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο. 
    Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ην 
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 266 παξ. 7 ηνπ Λ. 
3852/2010, ηελ απφ 23-3-2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη κεηά απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ 
    

Α) Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012 θαη ζηνλ ΘΑ 00-6737.002 ηνπ 
ζθέινπο ησλ εμφδσλ κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε Θνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο» κεηαθέξεηαη 
πνζφ 736,00 € γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλσηέξσ ΘΑ. Ο ελ ιφγσ ΘΑ ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζφ ησλ 
82.736,00 € φζν αλαθέξεη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αξηζ. 1/2012 ζρεηηθά κε ηελ 
έγθξηζε ηνπ Γηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2012-2013 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ. Σν πνζφ ησλ 736,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ, ην νπνίν κεηά ηελ αλσηέξσ 
ηξνπνπνίεζε παξνπζηάδεηαη κε ην πνζφ  326.971,72 €. 
 

Β) Παξακέλεη ε εγγξαθή ηνπ ΘΑ 10-6162.004 κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο» πνζνχ 
9.840,00 € θαη δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: Κε ηελ αξηζ. 264/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ έγηλε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα – Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε 
Δηαηξεία ΟΣΑ, ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014, κε ην πνζφ 
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ησλ 16.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 23% (19.680,00 €). Ζ αλσηέξσ απφθαζε ειέγρζεθε σο πξνο ηε 
λνκηκφηεηά ηεο θαη βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζ. πξση. 11562/1791/20-9-2011 απφθαζε ηνπ 
Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. ηηο 7/9/2011 
ππνγξάθηεθε ην αξηζ. πξωη. 20.355 ζπκθωλεηηθό. Κε ηελ αξηζ. 266/29-9-2011 απφθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε έγθξηζε ηεο Α΄ Φάζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 
ζπληάρζεθε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ γηα πνζφ 9.840,00 € κε ΦΠΑ. Δθδφζεθε ην 
529/15-12-2011 ΣΤΠ απφ ηελ εηαηξεία ΠΑΡΛΧΛΑ θαη ε δαπάλε απηή έρεη εγγξαθεί σο νθεηιή 
ζηνλ Θ.Α -8113.005  κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
επηρεηξεζηαθνχ» θαη πνζφ 9.840,00 €. ηνλ ΘΑ 10-6162.004 έρεη πξνυπνινγηζζεί ην ππφινηπν 
ηεο ζχκβαζεο σο ζπλερηδφκελε εξγαζία. Σν Π.Γ 89/2011 κε ην νπνίν θαηαξγείηαη ε 
δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 185/2007, ρωξίο λα πξνβιέπεηαη θάπνηα 
δπλαηόηεηα αλάζεζεο ππεξεζηώλ ζε εμωηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, θαηάξηηζεο 
επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 213/Α/29-9-2011, δειαδή 
έπεηαη ηεο ππνγξαθήο ζπκθωλεηηθνύ.  

 
Γ) Κεηαθέξεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο, πνπ εθ παξαδξνκήο είραλ γξαθηεί ζε ΘΑ έξγσλ 

(73), ελψ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο, σο εμήο: 
                                                                    
     1. Απφ ηνλ ΘΑ 20-7336.003 κε ηίηιν  «Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη αδεηάζκαηνο ζπκπηεζηψλ 
απνξξηκκάησλ» πνζνχ 15.000,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 20-6262.001 κε ηνλ ίδην 
ηίηιν θαη πνζφ. 
 

2. Απφ ηνλ ΘΑ 20-7336.004 κε ηίηιν «Δξγαζίεο επηρσκάησζεο ζπληήξεζεο δηακφξθσζεο 
αλελεξγψλ ΥΑΓΑ» πνζνχ 15.000,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 20-6262.002 κε ηνλ ίδην 
ηίηιν θαη πνζφ. 
 

3. Απφ ηνλ ΘΑ 20-7336.009 κε ηίηιν «Θαζαξηζκφο δσλψλ ππξαζθάιεηαο Γήκνπ» πνζνχ 
20.000,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 20-6262.003 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 
 

4. Απφ ηνλ ΘΑ 25-7336.005 κε ηίηιν «πληήξεζε αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο ΓΔ 
ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ»  πνζνχ 15.000,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 25-6262.011 κε ηνλ ίδην 
ηίηιν θαη πνζφ. 
 

5. Απφ ηνλ ΘΑ 25-7336.007 κε ηίηιν «πληήξεζε απνθαηάζηαζε θξεαηίσλ απνρεηεπηηθνχ 
δηθηχνπ ΣΘ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνχ 7.000,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 25-6262.012 κε 
ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 
 

6. Απφ ηνλ ΘΑ 30-7333.002 κε ηίηιν «πληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ» κε πνζφ 24.600,00 
€ κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 30-6262.003 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 
 

7. Απφ ηνλ ΘΑ 30-7333.004 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζην δξφκν απφ Καξίλα πξνο 
Αγία Παξαζθεπή» κε πνζφ 5.000,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 30-6262.004 κε ηνλ ίδην 
ηίηιν θαη πνζφ. 
 

8. Απφ ηνλ ΘΑ 30-7336.001 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκίαο ζην Ζξψν ηεο πιαηείαο ηεο ΣΘ 
Αζσπνχ» κε πνζφ 1.500,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 30-6262.005 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη 
πνζφ. 
 

9. Απφ ηνλ ΘΑ 45-7336.009 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή θνηκεηεξίσλ ΓΔ ΑΧΠΟΤ»   
κε πνζφ 7.200,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 45-6262.001 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 
 

10. Απφ ηνλ ΘΑ 70-7333.001 κε ηίηιν «πληήξεζε–δηακφξθσζε αληηππξηθψλ δσλψλ» κε 
πνζφ 24.600,00 € κεηαθέξεη θαη γξάθεη ζηνλ Θ.Α 70-6262.005 κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη πνζφ. 
 

11. Παξακέλεη ε πίζησζε ηνπ ΘΑ 30-7331.004 κε ηίηιν «Αιιαγή θνπθσκάησλ θαη 
ζπληήξεζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ΣΘ Αζσπνχ» πνζνχ 15.000,00 €, δηφηη θαιψο έρεη γξαθηεί, 

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΚ9-ΝΝΨ



 5 

θαζφηη πξφθεηηαη γηα έξγν θαη φρη γηα εξγαζία, ην νπνίν φκσο εθ παξαδξνκήο δελ έρεη εληαρζεί 
ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη σο εθ ηνχηνπ ην ηξνπνπνηεί θαη εληάζζεη ζ΄απηφ, ην αλσηέξσ έξγν. 
 

12. Παξακέλεη ε πίζησζε ηνπ Θ.Α 30-7323.059 πνζνχ 6.000,00 € κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε 
δεκηάο ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηελ Σ.Θ. Ιαρίνπ ΒΟΗΧΛ», δηφηη θαιψο έρεη γξαθηεί, θαζφηη πξφθεηηαη 
γηα ζπλερηδφκελν έξγν, ην νπνίν θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2012 ηνπ 
Γήκνπ καο (Α.Γ.. 22/2012) κε αχμνληα αξηζκφ -22- ζηελ Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ. 
 

Γ) Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κε ζαθήλεηα ησλ ηίηισλ ησλ παξαθάησ έξγσλ πνπ 
πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ, γηα ηα ελ ιφγσ έξγα δελ ππάξρνπλ νινθιεξσκέλεο κειέηεο θαη 
αλαιπηηθά ε εμεηδίθεπζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ 
Γήκνπ, θαηά ηελ αλάζεζε απηψλ. 

 Απνπεξάησζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ΣΘ Κνλεκβάζηαο πνζνχ 12.600,00 €. Δδψ δηεπθξηλίδεηαη 
φηη πξφθεηηαη γηα ηελ Σνπηθή Θνηλφηεηα θαη πξνζηίζεηαη ΣΘ. 

 Γηακφξθσζε ρψξνπ ΣΘ Κνλεκβαζηάο πνζνχ 30.000,00 € 
 Γηακφξθσζε νηθνπέδνπ ΣΘ Παθίσλ πνζνχ 12.000,00 € 
 Απνπεξάησζε γεπέδσλ Καξαζηά Διίθαο πνζνχ 12.000,00 € 
 Οινθιήξσζε πνδνζθαηξηθνχ γεπέδνπ ΣΘ πθέαο 30.000,00 € 
 πλέρηζε εξγαζηψλ ζηελ ΣΘ Αζσπνχ πνζνχ 20.000,00 € 
 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίνπ ΓΔ Εάξαθα πνζνχ 12.600,00 € 
 Θαηεδάθηζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ ΓΘ Κνιάσλ πνζνχ 30.000,00 € 
 

Δ) Δλαξκνλίδεη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζ. 50698/2-
11-11 ΘΤΑ ηνπ ΤΠ.Δ.-ΟΗΘ. 

 
Κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. ηαχξνο Υξηζηάθνο, Πέηξνο Σζάθνο, Παλαγηψηε Ληθνιηλάθνο, 

Γεψξγηνο Παπαδάθεο, ελψ ν θ. Λεθηάξηνο Καζηνξφπνπινο δήισζε ΠΑΡΧΛ. 
 
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  93/2012. 

   
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 

     Ο Πξφεδξνο                         Ο Γξακκαηέαο              Σα Κέιε 
 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 

Παπαδάθε Δπγελία 

        Απψλ Σζάθνο Πέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Καξνχζεο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιφπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Θξππσηφο Παλαγηψηεο 
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