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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  18/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  313/2012 
 
«Πεξί αλακόξθωζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο δέθα επηά (17) ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2012, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 18/12-10-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έμη (26) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο            Πξφεδξνο Γ..  1. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξφεδξνο Γ..    
3. Κξππσηφο Παλαγηψηεο   Γξακκαηέαο Γ..   
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο       Αληηδήκαξρνο   
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Παλαγηψηα   
11. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
13. Λχξαο Υαξάιακπνο   
14. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο   
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
17. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
18. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο   
19. Μηραιφπνπινο Μηραήι   
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
21. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
22. Υαξακήο Αληψληνο   
23. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
24. Σζάθνο Κσλ/λνο   
25. Μέληεο Γεψξγηνο   
26. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
   Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο 
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Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο 
Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. 
Λαρίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, 
Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, αξγθάλεο Γεψξγηνο 
Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
   Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη θχξηνη Σζάθνο 
Κσλζηαληίλνο, Μέληεο Γεψξγηνο, Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο θαη Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο. Μεηά 
ηελ ζπδήηεζε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε 
ηνπ δέθαηνπ φγδννπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Υαξακήο Αληψληνο. 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 15o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ισάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηελ απφ 
16/10/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη 
ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012, 
γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπ 
ζχληαμε, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ππαξρνπζψλ, σο εμήο: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ 
Α. Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ  ή ελίζρπζε ππαξρφλησλ πηζηψζεσλ:  
1) ηνλ Κ.Α 20-7325.011 λα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 6.500,00€ κε ηίηιν Δπεθηάζεηο-
Παξαιιαγέο δεκνηηθνχ θσηηζκνχ Γ.Δ. ΒΟΙΧΝ. Σν πνζφ ησλ 6.500,00 €  λα κεηαθεξζεί κέζσ 
απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΚΑ 20-7135.004 κε ηίηιν Αγνξά θσηηζηηθψλ ηζηψλ θαη ζσκάησλ Γ.Κ. 
Νεάπνιεο ππάξρνπζαο πίζησζεο 41.387,25€. 
2) ηνλ Κ.Α 30-7135.028 λα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 2.700,00€ κε ηίηιν  Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε επηηνηρίσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα ην Κάζηξν Μνλεκβαζίαο. Σν πνζφ ησλ 
2.700,00€ κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 
3) ηνλ Κ.Α 30-6261.006 λα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 6.000,00€ κε ηίηιν  Δξγαζίεο θαη 
πξνκήζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία- κεηαθνξά γξαθείνπ ΚΔΠ ζην Γεκνηηθφ θηίξην ΓΚ Νεάπνιεο. Σν 
πνζφ ησλ 6.000,00€ κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 
4)Ο ΚΑ -8222.002 κε ηίηιν ΥΑΡΣΟΗΜΟ πνζνχ 4.500,00€ λα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 
3.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 7.500,00 €. Σν πνζφ ησλ 3.000,00 € λα 
γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4122.002  κε ηίηιν Υαξηφζεκν πνζνχ 4.500,00€ ν νπνίνο ζα 
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 7.500,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνχ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ 
αλσηέξσ θσδηθφ εμφδσλ. 
5) Ο ΚΑ 00-6311. κε ηίηιν Φφξνη ηφθσλ πνζνχ 18.000,00 € λα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 
10.000,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 28.000,00 €.  Ο ΚΑ εζφδσλ 0211. κε 
ηίηιν Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο πνζνχ 180.000,00€ λα εληζρπζεί κε ην πνζφ 
ησλ 100.000,00€ θαη απ απηφ ην πνζφ ησλ 10.000,0€ λα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ 
00-6311. θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 90.000,00€ λα κεηαθεξζεί ζην απνζεκαηηθφ. 
6)  Ο  ΚΑ  30-6262.011 κε ηίηιν  πληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ ΓΔ ΒΟΙΧΝ  πνζνχ 16.000,00€ 
λα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 6.000,00€ θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 22.000,00 €. 
Σν πνζφ ησλ 6.000,00 € λα κεηαθεξζεί απφ απνζεκαηηθφ. 
7) Ο ΚΑ 20-6662.005 κε ηίηιν Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Γ.Δ. ΜΟΛΑΧΝ πνζνχ 
10.000,00 € λα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 5.000,00€  θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 
15.000,00 €.  Σν πνζφ ησλ 5.000,00€ λα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΚΑ 20-
6277.003 κε ηίηιν  Δξγαζίεο νδνθαζαξηζκνχ ππάξρνπζαο πίζησζεο 24.000,00€.  
8) Ο KA  00-6253 κε ηίηιν Σφθνη θαη ινηπά δηθαζηηθά έμνδα πνζνχ 33.476,34€ € λα εληζρπζεί κε 
ην πνζφ ησλ 600,00€ θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 34.076,64 €. Σν πνζφ ησλ 
600,00€ λα κεηαθεξζεί απφ απνζεκαηηθφ. 
9) Ο KA -8117.020 κε ηίηιν Πιεξσκή αζθαιίζηξσλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ ζηελ 
Δπξσπατθή Πίζηε  πνζνχ 380,05 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 500,00€ θαη ζα  παξνπζηάδεηαη 
πιένλ κε ην πνζφ 880,05 €. Σν πνζφ ησλ 500,00 € ζα κεηαθεξζεί απφ απνζεκαηηθφ. 
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10) Ο KA -8261.001 κε ηίηιν   Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζνχ 1.000,00 € λα 
εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 2.000,00 € θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 3.000,00 €. Σν 
πνζφ ησλ 2.000,00€ ζα κεηαθεξζεί απφ απνζεκαηηθφ. 
11)  Ο KA 8231.018  κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΔΑΓΤ (0,75%ΒΑΡΔΑ-ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΑ)   πνζνχ 
2.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 2.000,00 €  θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 
4.000,00 €. Σν πνζφ ησλ 2.000,00 € λα εγγξαθεί ζηνλ ΚΑ 4131.018 εζφδσλ κε ηίηιν 
Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΔΑΓΤ (0,75% ΒΑΡΔΑ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΑ) θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ ζα 
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ. 
12)  Ο KA 8231.017  κε ηίηιν  ΣΠΓΤ ΓΗΜΟΙΟΤ πνζνχ 1.500,00€ λα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 
1.000,00 € θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 2.500,00 €. Σν πνζφ ησλ 1.000,00€ λα 
εγγξαθεί ζηνλ ΚΑ 4131.017 εζφδσλ κε ηίηιν ΣΠΓΤ ΓΗΜΟΙΟΤ θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ λα 
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ. 
13)  Ο KA 8223.003 κε ηίηιν Φφξνο 8% πνζνχ 50.000,00 € λα εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 
40.000,00 € θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 90.000,00 €. Σν πνζφ 40.000,00 € λα 
εγγξαθεί ζηνλ ΚΑ 4123.003 εζφδσλ κε ηίηιν Φφξνο 8% θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ λα 
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ. 
14) O KA 25-7135.016  κε ηίηιν Πξνκήζεηα αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνζνχ 62.065,80 € λα 
εληζρπζεί κε ην πνζφ ησλ 18.101,91 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 80.167,71 €. Με 
ηηο 258/2012 θαη 259/2012 Απ. Οηθ. Δπηηξ. αλαηέζεθαλ δχν έθηαθηεο πξνκήζεηεο: 
α) Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο Μαπξνβνπλίνπ ΓΔ Μνιάσλ πνζνχ 7.542,36 € 
β) Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο Παληάλαζζαο ΓΔ Βνηψλ πνζνχ 10.559,55 €, ζπλφινπ                                                                                      
18.101,91 €.  Σν πνζφ ησλ 15.000,00 € λα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ απφ ΚΑ 25-
7135.007 κε ηίηιν Πξνκήζεηα ρισξησηψλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00 € θαη πνζφ 
3.101,91 € λα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΚΑ 25-6261.001 κε ηίηιν 
πληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληι/ζίσλ Γήκνπ ππάξρνπζαο πίζησζεο 4.500,00 €. 
15) Δπίζεο επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθηακηεπζεί ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ 2012 θαη 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εμφθιεζε έξγσλ ηα νπνία είραλ πξνυπνινγηζηεί απφ ηελ 
αλσηέξσ  ρξεκαηνδφηεζε ε νηθνλνκηθή ππεξεζία                                                     
πξνηείλεη ηελ εμφθιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, απφ ΑΣΑ πξνεγνπκέλσλ 
εηψλ θαη  απφ Έζνδα ηνπ άξζξν 27 Ν.3756/2009 έσο φηνπ εθηακηεπηεί ΑΣΑ 2012 κε ηελ εμήο 
δηαδηθαζία: Πνζφ 30.000,00€, ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ απφ ΑΣΑ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη  απφ 
Έζνδα ηνπ άξζξν 27 Ν.3756/2009   ην νπνίν δελ ζπκπεξηειήθζε θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012 εγγξάθεηαη ζηα έζνδα σο ρξεκαηηθφ ππφινηπν ζηνλ ΚΑ 5122. 
απμάλνληαο ην θαηά 30.000,00€€ θαη ηαπηφρξνλα αθαηξείηαη πνζφ 30.000,00€€ απφ ηνλ ΚΑ 
1311.001 ησλ εζφδσλ κε ηίηιν Κεληξηθνί απηνηειείο πφξνη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ (ΑΣΑ), ην νπνίν πνζφ απελεξγνπνηείηαη έσο φηνπ γίλεη ε εθηακίεπζε  ΑΣΑ 2012 
θαη αλαπιεξψζεη ηελ ΑΣΑ  θ.ι.π. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλσηέξσ πιεξσκή. 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΠΟ ΑΣΑ 2012 ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΔΙ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ   
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α  

 
1 

Γηακφξθσζε ρψξνπ δηνηθεηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

30.000,00 € 30-7331.009 

 
Να εληαρζνχλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2012 ηα αλσηέξσ έξγα. 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε 

ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ησλ 
άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ απφ 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, 
ηελ απφ 16/10/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά απφ  
δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
Α. Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηψζεσλ:  
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1. ηνλ Κ.Α 20-7325.011 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 6.500,00 € κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο-
Παξαιιαγέο δεκνηηθνύ θωηηζκνύ Γ.Δ. ΒΟΙΩΝ». Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία 
γηα ηνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθψλ ζηπιψλ θαη ζσκάησλ θαη κεηαηφπηζε ππαξρφλησλ 
γηα ηνλ επαξθή θσηηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ 
πεδψλ. Σν πνζφ ησλ 6.500,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΚΑ 20-
7135.004 κε ηίηιν «Αγνξά θσηηζηηθψλ ηζηψλ θαη ζσκάησλ Γ.Κ. Νεάπνιεο» 
ππάξρνπζαο πίζησζεο 41.387,25 €, ε νπνία πιενλάδεη. 
 

2. ηνλ Κ.Α 30-7135.028 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 2.700,00 € κε ηίηιν  «Πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε επηηνίρηωλ θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ γηα ην Κάζηξν 
Μνλεκβαζίαο». Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
θαηεζηξακκέλσλ θσηηζηηθψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη. Σν 
πνζφ ησλ 2.700,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 

 
3. ηνλ Κ.Α 30-6261.006 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 6.000,00 € κε ηίηιν  «Δξγαζίεο 

θαη πξνκήζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία- κεηαθνξά γξαθείνπ ΚΔΠ ζην Γεκνηηθό 
θηίξην ΓΚ Νεάπνιεο». Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία κεηά ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο 
ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηεγαδφηαλ ην ΚΔΠ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζε ρψξν εληφο ηνπ θηηξίνπ 
ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, απαηηνχληαη νξηζκέλεο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. Σν πνζφ ησλ 6.000,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 

 
4. Ο ΚΑ -8222.002 κε ηίηιν «ΥΑΡΣΟΗΜΟ» πνζνχ 4.500,00 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ 

ησλ 3.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 7.500,00 €. Σν πνζφ ησλ 
3.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζην KA 4122.002 κε ηίηιν Υαξηφζεκν πνζνχ 4.500,00 € 
ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 7.500,00 € θαη κέζσ απνζεκαηηθνχ 
κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθφ εμφδσλ. 

 
5. Ο ΚΑ 00-6311. κε ηίηιν «Φόξνη ηόθωλ» πνζνχ 18.000,00 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ 

ησλ 10.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 28.000,00 €.  Ο ΚΑ 
εζφδσλ 0211. κε ηίηιν Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο πνζνχ 180.000,00 € 
εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 100.000,00 € θαη απηφ ην πνζφ ησλ 10.000,0 € κεηαθέξεηαη 
ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ 00-6311. θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 90.000,00 €  
κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ. 

 
6. Ο ΚΑ 30-6262.011 κε ηίηιν «πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκωλ ΓΔ ΒΟΙΩΝ» πνζνχ 

16.000,00 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 6.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην 
πνζφ ησλ 22.000,00 €. Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία, θαζφηη κεηά ην πέξαο ηνπ 
Καινθαηξηνχ πξνέθπςαλ λέεο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Σν πνζφ ησλ 6.000,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 

 
7. Ο ΚΑ 20-6662.005 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ Γ.Δ. ΜΟΛΑΩΝ» 

πνζνχ 10.000,00 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ 
κε ην πνζφ ησλ 15.000,00 €. Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία, θαζφηη ε ππάξρνπζα 
πίζησζε δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ θσηηζκνχ ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο. Σν πνζφ ησλ 5.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΚΑ 
20-6277.003 κε ηίηιν «Δξγαζίεο νδνθαζαξηζκνχ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 24.000,00 €, 
ε νπνία πιενλάδεη.  

 
8. Ο KA 00-6253 κε ηίηιν «Σόθνη θαη ινηπά δηθαζηηθά έμνδα» πνζνχ 33.476,34 €  

εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 600,00 €, δηφηη δελ επαξθεί θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε 
ην πνζφ ησλ 34.076,64 €. Σν πνζφ ησλ 600,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 

 
9. Ο KA -8117.020 κε ηίηιν «Πιεξωκή αζθαιίζηξωλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 

ζηελ Δπξωπαϊθή Πίζηε» πνζνχ 380,05 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 500,00 €, 
δηφηη δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ  θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε 
ην πνζφ ησλ 880,05 €. Σν πνζφ ησλ 500,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 
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10. Ο KA -8261.001 κε ηίηιν  «Δπηζηξνθή αρξεωζηήηωο θαηαβιεζέληωλ» πνζνχ 

1.000,00 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 2.000,00 €, θαζφηη δελ επαξθεί θαη ζα 
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 3.000,00 €. Σν πνζφ ησλ 2.000,00 € κεηαθέξεηαη 
απφ ην απνζεκαηηθφ. 

 
11. Ο KA 8231.018 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΔΑΓΤ (0,75%ΒΑΡΔΑ-

ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΑ)» πνζνχ 2.000,00 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 2.000,00 € θαη ζα 
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 €. Σν πνζφ ησλ 2.000,00 € γξάθεηαη 
ζηνλ ΚΑ 4131.018 εζφδσλ κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΔΑΓΤ (0,75% ΒΑΡΔΑ 
ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΑ)» θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ. 

 
12. Ο KA 8231.017  κε ηίηιν «ΣΠΓΤ ΓΗΜΟΙΟΤ» πνζνχ 1.500,00 € εληζρχεηαη κε ην 

πνζφ ησλ 1.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 2.500,00 €. Σν πνζφ 
ησλ 1.000,00 € γξάθεηαη ζηνλ ΚΑ 4131.017 εζφδσλ κε ηίηιν «ΣΠΓΤ ΓΗΜΟΙΟΤ» θαη 
δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ. 

 
13. Ο KA 8223.003 κε ηίηιν «Φόξνο 8%» πνζνχ 50.000,00 €  εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 

40.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζφ 90.000,00 €. Σν πνζφ ησλ 
40.000,00 € γξάθεηαη ζηνλ ΚΑ 4123.003 εζφδσλ κε ηίηιν «Φφξνο 8%» θαη δηα κέζσ 
απνζεκαηηθνχ  κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμφδσλ. 

 
14. Ο KA 25-7135.016 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ» πνζνχ 

62.065,80 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 18.101,91 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε 
ην πνζφ ησλ 80.167,71 €. Η ελ ιφγσ πίζησζε πξνθχπηεη κεηά ηηο αξηζ. 258/2012 θαη 
259/2012 Α.Ο.Δ. κε ηηο νπνίεο αλαηέζεθαλ δχν έθηαθηεο πξνκήζεηεο: 
α) Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο Μαπξνβνπλίνπ ΓΔ Μνιάσλ πνζνχ 7.542,36 € 
β) Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο Παληάλαζζαο ΓΔ Βνηψλ πνζνχ 10.559,55 €, ζπλφινπ                                                                                      
18.101,91 €.  Σν πνζφ ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ απφ ΚΑ 
25-7135.007 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρισξησηψλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00 €, ε 
νπνία δελ ζα δηαηεζεί θαη πνζφ 3.101,91 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ απφ 
ηνλ ΚΑ 25-6261.001 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληι/ζίσλ Γήκνπ» 
ππάξρνπζαο πίζησζεο 4.500,00 €, ε νπνία πιενλάδεη. 

 
Β. Δπίζεο, επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθηακηεπζεί ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ 2012 θαη 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εμφθιεζε έξγσλ ηα νπνία είραλ πξνυπνινγηζηεί απφ ηελ 
αλσηέξσ  ρξεκαηνδφηεζε θαη έρνπλ εθηειεζηεί, ε εμφθιεζε ησλ έξγσλ απηψλ, λα γίλεη απφ 
ΑΣΑ πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη απφ Έζνδα ηνπ άξζξνπ 27 Ν.3756/2009, έσο φηνπ εθηακηεπηεί ε 
ΑΣΑ 2012, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Πνζφ 30.000,00 € ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ απφ ΑΣΑ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη  απφ Έζνδα ηνπ άξζξνπ 27 Ν.3756/2009, ην νπνίν δελ 
ζπκπεξηειήθζε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2012, γξάθεηαη ζηα έζνδα σο 
ρξεκαηηθφ ππφινηπν ζηνλ ΚΑ 5122. απμάλνληάο ην θαηά 30.000,00 € θαη ηαπηφρξνλα αθαηξείηαη 
πνζφ 30.000,00 € απφ ηνλ ΚΑ 1311.001 ησλ εζφδσλ κε ηίηιν «Κεληξηθνί απηνηειείο πφξνη απφ 
ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΣΑ)», ην νπνίν πνζφ απελεξγνπνηείηαη έσο φηνπ γίλεη 
ε εθηακίεπζε ΑΣΑ 2012 θαη αλαπιεξψζεη ηε ΑΣΑ θ.ι.π. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 
αλσηέξσ πιεξσκή.  
 
     ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΠΟ ΑΣΑ 2012 ΠΟΤ ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑΣΑΙ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ   
 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΓΑΠΑΝΗ ΠΟΟ Κ.Α.  

 

1 

Γηακφξθσζε ρψξνπ δηνηθεηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

30.000,00 € 30-7331.009 
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Γ. Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, ν πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 35.360.554,88€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  35.202.049,19€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  158.505,69€ θαη δελ 

ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλφινπ 
ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
2012.       

 
 
Γ. Σξνπνπνηεί ην ηερληθφ πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012 θαη 

εληάζζεη ην αλσηέξσ έξγν ηεο παξαγξάθνπ Α.1 «Δπεθηάζεηο-Παξαιιαγέο δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 
Γ.Δ. ΒΟΙΧΝ», φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ παξνχζα. 
 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  313/2012. 
 
        Ο Πξφεδξνο                   Ο Γξακκαηέαο                   Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Κξππσηφο Παλαγηψηεο Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξφεδξνο Γ.. 

Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Κνιιηάθνο Ισάλλεο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Πεηξάθεο Υξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λχξαο Υαξάιακπνο 
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Μηραιφπνπινο Μηραήι 
Υαξακήο Αληψληνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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