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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                          

ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ     

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  20/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  331/2012 
 
«Πεξί αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012». 
 
    Σηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο ηξηάληα κία (31) ηνπ κελόο Νθησβξίνπ 2012, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Τεηάξηε θαη ώξα 18,00, 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 20/25-10-2012 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:  
                 ΠΑΡΟΛΣΔ                        ΑΠΟΛΣΔ 
1. Αβδνύινο Σπύξνο            Ξξόεδξνο Γ.Σ. 1. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 
2. Τζάθνο Ξέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.  2. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
3. Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο   Γξακκαηέαο Γ.Σ. 3. Κηραιόπνπινο Κηραήι 
4. Θνιιηάθνο Ησάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
5. Θνπηζνληθνιήο Φαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
6. Ξεηξάθεο Φξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
7. Ξξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο   
8. Σνπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα   
10. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
12. Ιύξαο Φαξάιακπνο   
13. Καξνύζεο Φαξάιακπνο   
14. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
15. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
16. Σηαζάθεο Ξαλαγηώηεο   
17. Τζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
18. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο   
19. Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο   
20. Φαξακήο Αληώληνο   
21. Φξηζηάθνο Σηαύξνο   
22. Τζάθνο Θσλ/λνο   
23. Κέληεο Γεώξγηνο   
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

    Ζ Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Τξηρείιε. 
   Από ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Σσηήξαιεο Φξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο,  
Κάξθνο Ξαλαγηώηεο Τ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κπίιηαο Γεώξγηνο Τ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, 
Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Τ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Τδάθαο Γεώξγηνο Τ.Θ. Διαίαο, Τδεξεθόο Αλάξγπξνο 
Τ.Θ. Θαζηαλέαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Τ.Θ. Ιαρίνπ, Σθαξκνύηζνο Ξαλαγηώηεο Τ.Θ. 
Κεηακόξθσζεο, Φνπζάθνο Γεκήηξηνο Τ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Φξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηώηεο Τ.Θ. 
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Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Τ.Θ. Ξαθίσλ, Σαξγθάλεο Γεώξγηνο Τ.Θ. Σπθέαο, Γειήγηαλλεο Ξέηξνο 
Τ.Θ. Φαξαθινύ.  
   Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν θ. Ξαπαδάθεο 
Γεώξγηνο. 
 

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 4o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από 
23/10/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ 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 ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ 
Τε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ  ή ελίζρπζε ππαξρόλησλ πηζηώζεσλ: 
1) Σηνλ Θ.Α 20-6063.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 10.250,00€ κε ηίηιν  Ξαξνρέο 

έλδπζεο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ,ππεξεζίαο θαζαξηόηεηεηαο (Σύκβαζε 2012). Τν πνζό ησλ 
10.250,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6277.003 κε ηίηιν  Δξγαζίεο 
νδνθαζαξηζκνύ ππάξρνπζαο πίζησζεο 19.600,00. 

2) Σηνλ Θ.Α 25-6691.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 1.500,00€ κε ηίηιν  Ξαξνρέο 
έλδπζεο  εξγαηνηερληθνύ  πξνζσπηθνύ ,ππεξεζίαο ύδξεπζεο (Σύκβαζε 2012). Τν πνζό ησλ 
1.500,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6061 κε ηίηιν Ξαξνρέο 
έλδπζεο ππάξρνπζαο πίζησζεο 7.846,18€.   

3) Σηνλ Θ.Α 30-6691.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 1.050,00€ κε ηίηιν  Ξαξνρέο 
έλδπζεο  εξγαηνηερληθνύ  πξνζσπηθνύ ,ηερληθήο ππεξεζίαο (Σύκβαζε 2012). Ξνζό ησλ 50,00€ 
ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6061 κε ηίηιν Ξαξνρέο έλδπζεο  
ππάξρνπζαο πίζησζεο 79,16€    θαη πνζό 1.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από απνζεκαηηθό. 
  4) Σηνλ Θ.Α 25-7135.015 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 3.500,00€ κε ηίηιν Ξξνκήζεηα 
αληι/θνύ ζπγθξνηήκαηνο απηόκαηεο αλάιεςεο λεξνύ. Τν πνζό ησλ 3.500,00€ ζα κεηαθεξζεί 
κέζσ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 25-6662.005 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα πιηθώλ γηα κνλώζεηο δεμακελώλ 
ύδαηνο ππάξρνπζαο πίζησζεο 5.000,00€ 

5)Σηνλ Θ.Α 70-7413.007 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 22.272,84€ κε ηίηιν   Κειέηε   γηα 
Θέληξν πξνβνιήο αγξνηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Τν πνζό ησλ 22.272,84€ ζα γξαθεί 
σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό 
ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ  θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ 
θσδηθό εμόδσλ. 
  6) Σηνλ Θ.Α 30-7135.029 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ15.000,00 € κε ηίηιν   Ξξνκήζεηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ γηα ρξήζε απνδπηεξίσλ ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό Θέληξν ηεο ΤΘ 
Αζσπνύ ηεο ΓΔ Αζσπνύ. Τν πνζό ησλ 15.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από 
ηνλ ΘΑ 30-7326.006 κε ηίηιν Σπλέρηζε εξγαζηώλ γεπέδνπ ζηελ ΤΘ ΑΣΩΞΝΥ ππάξρνπζαο 
πίζησζεο  20.000,00€ ( Ζ ελ ιόγσ πίζησζε επξόθεηην γηα εξγαζίεο- νη νπνίεο ζεκεησηένλ δελ 
εθηειεζζνύλ- θαη εθ παξαδξνκήο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ΘΑ 7326.006 ) 

7) Σηνλ Θ.Α 20-6262.007 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 6.000,00€ κε ηίηιν  Θαζαξηζκόο -
έιεγρνο ρσκαηεξώλ ΓΔ Εάξαθα. Τν πνζό ησλ 6.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ 
από ηνλ ΘΑ 20-6277.003 κε ηίηιν  Δξγαζίεο νδνθαζαξηζκνύ ππάξρνπζαο πίζησζεο 19.600,00€. 

8)  Σηνλ Θ.Α 25-6231.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 21.000,00€ κε ηίηιν Κίζζσζε 
ρώξνπ κε γεώηξεζε ζηε ζέζε Γνθάιη ΤΘ Γαηκνληάο ΓΔ ΑΣΩΞΝΥ. Ξνζό  20.000,00€ ζα 
κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7112.001 κε ηίηιν  Αγνξά ρώξνπ ζηε ζέζε 
ΓΝΘΑΙΗ ζηελ ΤΘ ΓΑΗΚOΛΗΑΣ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη πδξεπηηθή γεώηξεζε, ππάξρνπζαο πίζησζεο 
20.000,00€ θαη πνζό 1.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.005 
κε ηίηιν  Ξξνκήζεηα πιηθώλ γηα κνλώζεηο δεμακελώλ ύδαηνο ππάξρνπζαο πίζησζεο 5.000,00€ 

9) Σηνλ Θ.Α 30-7135.030 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν  Ξξνκήζεηα 
ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα γεπέδνπ ηέληο γηα ηελ ΤΘ Αζσπνύ ηεο ΓΔ ΑΣΩΞΝΥ .  Ξνζό 5.000,00€ ζα 
κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ  30-7326.006 κε ηίηιν Σπλέρηζε εξγαζηώλ 
γεπέδνπ ζηελ ΤΘ ΑΣΩΞΝΥ ππάξρνπζαο πίζησζεο  20.000,00€ ( Ζ ελ ιόγσ πίζησζε επξόθεηην 
γηα εξγαζίεο- νη νπνίεο ζεκεησηένλ δελ εθηειεζζνύλ- θαη εθ παξαδξνκήο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ΘΑ 
7326.006 )  θαη πνζό10.000,00€  ζα γξαθεί σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην νπνίν δελ 
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είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ  θαη δηα κέζσ 
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

10)Σηνλ Θ.Α 8241.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 1.000,00€ κε ηίηιν   Δπηζηξνθή 
πάγηαο πξνθαηαβνιήο. Ξνζό 1.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζηνλ ΘΑ 4214. ησλ εζόδσλ κε ηίηιν 
Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ 
εμόδσλ . 

11)Ν ΘΑ 00-6711.004 κε ηίηιν Δπηρνξήγεζε γηα ζρνιηθό ηξνρνλόκν ζηελ Α βάζκηα 
εθπαίδεπζε πνζνύ 3.560,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.780,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη 
πιένλ κε ην πνζό ησλ 5.340,00€. Τν πνζό ησλ 1.780,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 0615. κε 
ηίηιν ΘΑΞ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο πνζνύ 3.560,00€ ν νπνίνο 
ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 5.340,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ 
αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. (Κέρξη ζήκεξα έρεη εηζαρζεί ζηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ην πνζό ησλ 
5.340,00€) 

12) Ν ΘΑ 10-6142.002 κε ηίηιν Ακνηβέο Νξθσηώλ Ινγηζηώλ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο  πνζνύ 
10.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 2.300,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
12.300,00€. Τν πνζό ησλ 2.300,00€ ζα κεηαθεξζεί από απνζεκαηηθό. 

13) Ν KA 20-7413.001  κε ηίηιν   Ξξνκειέηε θσηηζκνύ ηεο παιαηάο πόιεο ηνπ Θάζηξνπ  
πνζνύ 4.000,00€  ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.000,00€ θαη ζα  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην 
πνζό  5.000,00€.  Τν πνζό ησλ 1.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην 
νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ  θαη δηα 
κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

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 23/10/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 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) Σηνλ Θ.Α 20-6063.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 10.250,00 € κε ηίηιν «Παξνρέο 

έλδπζεο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ Τπεξεζίαο θαζαξηόηεηαο (ύκβαζε 2012)». Τν 
πνζό ησλ 10.250,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6277.003 κε ηίηιν 
«Δξγαζίεο νδνθαζαξηζκνύ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 19.600,00 €, ην νπνίν πιενλάδεη. 

2) Σηνλ Θ.Α 25-6691.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.500,00 € κε ηίηιν «Παξνρέο 
έλδπζεο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ Τπεξεζίαο ύδξεπζεο (ύκβαζε 2012)». Τν 
πνζό ησλ 1.500,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6061 κε ηίηιν 
«Ξαξνρέο έλδπζεο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 7.846,18 €, ην νπνίν πιενλάδεη.   

3) Σηνλ Θ.Α 30-6691.004 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.050,00 € κε ηίηιν «Παξνρέο 
έλδπζεο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηερληθήο ππεξεζίαο (ύκβαζε 2012)». Ξνζό 
ησλ 50,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6061 κε ηίηιν «Ξαξνρέο 
έλδπζεο»  ππάξρνπζαο πίζησζεο 79,16 €, όπνπ πιενλάδεη θαη πνζό 1.000,00 € κεηαθέξεηαη από 
ην απνζεκαηηθό. 
  Νη αλσηέξσ πηζηώζεηο εθ παξαδξνκήο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ έλδπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ 
Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο γηα ην έηνο 2012. Νη πηζηώζεηο πνπ 
έρνπλ γξαθηεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηξέρνληνο έηνπο, αθνξνύλ ζηηο ζπλερηδόκελεο πξνκήζεηεο 
έηνπο 2011. 

4) Σηνλ Θ.Α 25-7135.015 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 3.500,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο απηόκαηεο αλάιεςεο λεξνύ». Ξίζησζε επείγνπζα θαη 
αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνκήζεηα αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 
ζε πεγάδη, από ην νπνίν αληιείηαη λεξό γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο Τ.Θ. Αγγειώλαο. Τν πνζό ησλ 
3.500,00 € κεηαθέξεηαη κέζσ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 25-6662.005 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα πιηθώλ 
γηα κνλώζεηο δεμακελώλ ύδαηνο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 5.000,00 €, ην νπνίν πιενλάδεη. 

5) Σηνλ Θ.Α 70-7413.007 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 22.272,84 € κε ηίηιν «Κειέηεο  
γηα Θέληξν πξνβνιήο αγξνηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». Γηα ην έξγν απηό έρεη 
ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην πξόγξακκα ΝΞΑΑΦ ηνπ ΥΞ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Γηα 
ηελ νξηζηηθή έληαμε ηεο πξάμεο, είλαη απαξαίηεην λα εθπνλεζνύλ άκεζα ιόγσ πξνζεζκηώλ, 
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κειέηεο εθαξκνγήο, θαηεγνξίαο αξρηηεθηνληθήο, ηερλννηθνλνκηθήο, ζηαηηθήο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθήο. Τν πνζό ησλ 22.272,84 € γξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, 
ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη 
δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 
  6) Σηνλ Θ.Α 30-7135.029 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ γηα ρξήζε απνδπηεξίσλ ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό 
Θέληξν ηεο ΣΘ Αζσπνύ ηεο ΓΔ Αζσπνύ». Ξίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Γ.Γ. Αζιεηηζκνύ, πξνθεηκέλνπ ην γήπεδν ζηελ Τ.Θ. Αζσπνύ, λα θαηαζηεί 
ιεηηνπξγηθό, είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε απνδπηεξίσλ. Τν πνζό ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα 
κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7326.006 κε ηίηιν «Σπλέρηζε εξγαζηώλ γεπέδνπ ζηελ ΤΘ 
ΑΣΩΞΝΥ» ππάξρνπζαο πίζησζεο  20.000,00 €. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε αθνξά ζε εξγαζίεο, νη νπνίεο 
δελ ζα εθηειεζζνύλ θαη εθ παξαδξνκήο έρεη γξαθηεί ζηνλ ΘΑ 7326.006. 

7) Σηνλ Θ.Α 20-6262.007 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00 € κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο 
-έιεγρνο ρσκαηεξώλ ΓΔ Εάξαθα». Ξίζησζε επείγνπζα θαη απαξαίηεηε, θαζώο κεηά ην ηέινο 
ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ, παξνπζηάζηεθαλ αλάγθεο εξγαζηώλ δηακόξθσζεο ησλ ρσκαηεξώλ 
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εάξαθα. Τν πνζό ησλ 6.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ 
από ηνλ ΘΑ 20-6277.003 κε ηίηιν «Δξγαζίεο νδνθαζαξηζκνύ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 19.600,00 
€, ην νπνίν πιενλάδεη. 

8) Σηνλ Θ.Α 25-6231.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 21.000,00 € κε ηίηιν «Κίζζσζε 
ρώξνπ κε γεώηξεζε ζηε ζέζε Γνθάιη ΣΘ Γαηκνληάο ΓΔ ΑΩΠΟΤ». Ξίζησζε επείγνπζα 
θαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία κίζζσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ, θαζώο 
πξόθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή γεώηξεζε πνπ πδξεύεη ηελ Τνπηθή Θνηλόηεηα. Ξνζό 20.000,00 € 
κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7112.001 κε ηίηιν «Αγνξά ρώξνπ ζηε ζέζε 
ΓΝΘΑΙΗ ζηελ ΤΘ ΓΑΗΚOΛΗΑΣ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 20.000,00 €, ε νπνία δελ ζα δηαηεζεί, 
αθνύ δελ ζα γίλεη ε αγνξά θαη πνζό 1.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 
25-6662.005 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα πιηθώλ γηα κνλώζεηο δεμακελώλ ύδαηνο» ππάξρνπζαο 
πίζησζεο 5.000,00 €, ην νπνίν πιενλάδεη. 

9) Σηνλ Θ.Α 30-7135.030 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα γεπέδνπ ηέληο γηα ηελ ΣΘ Αζσπνύ ηεο ΓΔ ΑΩΠΟΤ». Ξίζησζε 
επείγνπζα θαη αλαγθαία γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ γεπέδνπ ηέληο ζην αζιεηηθό 
θέληξν ζηελ Τ.Θ. Αζσπνύ. Ξνζό 5.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 
30-7326.006 κε ηίηιν «Σπλέρηζε εξγαζηώλ γεπέδνπ ζηελ ΤΘ ΑΣΩΞΝΥ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 
20.000,00 €, ε νπνία αθνξά ζε εξγαζίεο, νη νπνίεο δελ ζα εθηειεζζνύλ θαη εθ παξαδξνκήο έρεη 
γξαθηεί ζηνλ ΘΑ 7326.006 θαη πνζό 10.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν, 
ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη 
δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

10) Σηνλ Θ.Α 8241.004 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.000,00 € κε ηίηιν «Δπηζηξνθή 
πάγηαο πξνθαηαβνιήο». Ξνζό 1.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ ΘΑ 4214. ησλ εζόδσλ κε 
ηίηιν «Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο» θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ 
αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ. 

11) Ν ΘΑ 00-6711.004 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε γηα ζρνιηθό ηξνρνλόκν ζηελ 
Α/βάζκηα εθπαίδεπζε» πνζνύ 3.560,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.780,00 € θαη 
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 5.340,00 €. Τν πνζό ησλ 1.780,00 € γξάθεηαη σο έζνδν 
ζηνλ KA 0615. κε ηίηιν «ΘΑΞ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο» πνζνύ 
3.560,00 €, ν νπνίνο  παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 5.340,00 € θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ 
κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. Κέρξη ζήκεξα έρεη εηζαρζεί ζηελ ηακεηαθή 
δηαρείξηζε ην πνζό ησλ 5.340,00 €. 

12) Ν ΘΑ 10-6142.002 κε ηίηιν «Ακνηβέο Οξθσηώλ Ινγηζηώλ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο»  
πνζνύ 10.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 2.300,00 €, δηόηη δελ επαξθεί θαζόηη δελ είρε 
ζπκπεξηιεθζεί ν ΦΞΑ θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 12.300,00 €. Τν πνζό ησλ 
2.300,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

13) Ν KA 20-7413.001 κε ηίηιν «Πξνκειέηε θσηηζκνύ ηεο παιαηάο πόιεο ηνπ 
Θάζηξνπ» πνζνύ 4.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ 
κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €. Ξίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία, θαζώο δηαπηζηώζεθε όηη δελ 
επαξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκειέηεο. Τν πνζό ησλ 1.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζην 
ρξεκαηηθό ππόινηπν, ζην νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ΘΑ 5122 Φξεκαηηθό ππόινηπν 
εθηάθησλ εηδηθεπκέλσλ θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 
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Β). Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 
                                           

ΣΘΔΙΝΣ ΔΣΝΓΩΛ 35.452.363,87 € 

ΣΘΔΙΝΣ ΔΜΝΓΩΛ  35.247.024,78 € 

ΑΞΝΘΔΚΑΤΗΘΝ             205.339.09 € θαη δελ 
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

2012.       

 
   Κεηνςεθνύλησλ ησλ:  

α) Σ. Φξηζηάθνπ, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηελ πίζησζε ησλ 22.272,84 € ηεο παξαγξάθνπ 5), 
δηόηη ζεσξεί ππεξβνιηθό ην πνζό γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ κειεηώλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Φάξαθα θαη ηε ρξήζε ηνπ σο θέληξν πξνβνιήο ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο. Έρεη ηελ άπνςε όηη αλ είρακε απεπζπλζεί ζε κειεηεηέο από ηελ πεξηνρή ηνπ 
Εάξαθα, νη νπνίνη ππάξρνπλ θαη ελδηαθέξνληαη θπζηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπο ή αλ είρακε θάλεη 
έξεπλα αγνξάο ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε ηηο ίδηεο 
κειέηεο κε πνιύ κηθξόηεξν θόζηνο, θάησ από ην 50% θαη λα ππήξρε αθελόο νηθνλνκηθό όθεινο 
γηα ην Γήκν θαη αθεηέξνπ λα δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα ζε κειεηεηέο επηζηήκνλεο ηεο πεξηνρήο λα 
παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην ηόπν ηνπο.  
 β) Ξ. Ληθνιηλάθνπ, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηελ πίζησζε ησλ 15.000,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα 
ριννηάπεηα ηεο παξαγξάθνπ 9). 
 γ) Α. Φαξακή, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηελ αλακόξθσζε, δηόηη γίλνληαη ζπλερείο 
αλακνξθώζεηο θαη δελ παξαθνινπζείηαη ν πξνϋπνινγηζκόο.  
 

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  331/2012. 
 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

        Ν Ξξόεδξνο                  Ν Γξακκαηέαο                         Τα Κέιε 
 Αβδνύινο Σπύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Ξαπαδάθε Δπγελία 

Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο Τζάθνο Ξέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο  Αληηδήκαξρνο 
Θνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο 
Αληηδήκαξρνο 
Ξεηξάθεο Φξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 
Ξξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Ξαλ. 
Αληηδήκαξρνο 
Σνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο 
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Ιύξαο Φαξάιακπνο 
Καξνύζεο Φαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
Σηαζάθεο Ξαλαγηώηεο 
Τζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο 
Φαξακήο Αληώληνο 
Φξηζηάθνο Σηαύξνο 
Τζάθνο Θσλζηαληίλνο 
Κέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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