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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  319/2011 
 
«Πεξί αλακνξθώζεωο ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2011» 
 

ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 21 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Παξαζθεπή θαη ώξα 18,30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 22/17-10-2011 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 ηέζζεξα (24) δειαδή:  
                ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Παπαδάθεο Γεώξγηνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο   
4. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο     
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
7. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο   
8. Ιύξαο Υαξάιακπνο   
9. Καξνύζεο Υξάιακπνο   
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
11. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
12. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
13. νπξιάο Ησάλλεο   
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
16. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
17. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
18. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
21. Σζάθνο Πέηξνο   
22. Υαξακήο Αληώληνο   
23. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
24. Θξππσηόο Παλαγηώηεο   
25. Κέληεο Γεώξγηνο   
26.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. 
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Διαίαο, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ,  αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο 
Σ.Θ. Φαξαθινύ. 
    

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Η., ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
  Κε ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο: 
«1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από θεθαιαίνπ εηο 
θεθάιαην θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ.  
2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, 
πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θώδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά 
πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο 
πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκό ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο 
δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ 
πξνϋπνινγηζκώ.  
3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηώζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα 
θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή 
λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί 
απξνόπηνπ δαπάλεο.  
4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο δαπάλαο, 
αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ 
«Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ «Πνζόλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ 
πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο 
κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ».  
5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη εκθάληζε ηεο 
θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε 
παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο πξνβιεπνκέλνπ Θεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ». 
ύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 3536/07, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 
ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ 
πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο 
εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Ζ πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 149 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 
3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ 
θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, 
αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην 
ηνπ λ. 3463/2006.  

Δπεηδή, έρνπλ πξνθύςεη επείγνπζεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο παξίζηαηαη αλάγθε δεκηνπξγίαο 
πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ απηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό πξέπεη λα πξνεγεζεί 
ε κεηαθνξά πηζηώζεσλ, από ζπγθεθξηκέλνπο Θ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
ζηνπο νπνίνπο απηέο είλαη εγγεγξακκέλεο, ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηλνύξησλ πηζηώζεσλ 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο,  
Α) 
• ηελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07 
• ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α') 
• ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο έηνπο 2011  ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 
117/2011 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θαη εγθξίζεθε από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  
κε ηελ αξηζ. 6280/867 26-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα. 
 
Β) 

Σα αηηήκαηα: 
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1) Κεηαθνξά ππνινίπνπ 112.522,91 € από Γεκνηηθό ηάδην πξώελ Γήκνπ Βνηώλ  θαη 
αληίζηνηρε δεκηνπξγία θσδηθώλ εμόδσλ. 

2) Σελ ελίζρπζε ηνπ  ΘΑ 4122.001  κε ηίηιν Φόξνο αηξεηώλ 20% θαηά 30.000,00 € κε 
αληίζηνηρε ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 8222.001 εμόδσλ (απνδόζεηο θξαηήζεσλ). 

3) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α κε ηίηιν «Δπηζθεπή ηεο πεξίθξαμεο ηνπ θνηκεηεξίνπ  ηνπ Αγίνπ 
Ησάλλε» ηεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο, κε ην πνζό ησλ 5.500,00 €.  

4) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α κε ηίηιν «Πεξίθξαμε αλελεξγώλ ΥΑΓΑ ΓΔ Κνλεκβάζηαο θαη 
Κνιάσλ» , κε ην πνζό ησλ 20.000,00 €. 

5) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα κόλσζε ζηέγεο Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ Αζσπνύ», κε ην πνζό ησλ 10.000,00 €. 

6) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκνηηθώλ δξόκσλ ΣΘ Αζσπνύ» κε ην 
πνζό ησλ 7.200,00 €. 

7) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ζενκελίεο ηεο 14/10/2011 
ζηηο ΓΔ Εάξαθα θαη Κνλεκβάζηαο»  κε ην πνζό ησλ 8.000,00 €.  

8) Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. 00-6443 κε ηίηιν «Γαπάλεο Γεμηώζεσλ θαη Δζληθώλ ή Σνπηθώλ 
Δνξηώλ» κε ην πνζό ησλ 5000,00 €. 

9) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ κε ηίηιν «Κειέηε αλάζεζεο επηθαηξνπνίεζεο πθηζηακέλσλ κειεηώλ 
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Κνιάσλ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο» κε ην πνζό ησλ 
30.000,00 €.   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΗΓΕΙΣΑΙ  

   1) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ εζόδσλ 0718.001 κε ηίηιν Υξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ Γεκνηηθνύ 
ζηαδίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Βνηώλ πνζνύ 112.522,91€. Από ην απνζεκαηηθό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
πνπ εληζρύεηαη κ’ απηό ην πνζό, ζα κεηαθεξζεί ε πίζησζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ ΘΑ:  

 ηνλ ΘΑ 70-7135.003 ζα  γξαθεί πίζησζε  πνζνύ 46.740,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θεξθίδαο θαη θηγθιηδσκάησλ ζην Γεκνηηθό ηάδην Λεάπνιεο . 

 ηνλ ΘΑ 70-7326.001 ζα γξαθεί πίζησζε πνζνύ 7.200,00 κε ηίηιν Γηακόξθσζε 
ρώξνπ γεπέδνπ Λεάπνιεο   γηα ηνπνζέηεζε θεξθίδαο 

 ηνλ ΘΑ 70-7413.004  ζα γξαθεί πίζησζε πνζνύ 3.500,00€  κε ηίηιν 
Πεξηβαιινληηθή κειέηε γηα θαηαζθεπή θεξθίδσλ ζην Γεκνηηθό ζηάδην Γήκνπ ΒΟΗΧΛ 
(ζπλερηδόκελε) 

 ηνλ ΘΑ 70-7413.005  ζα γξαθεί πίζησζε πνζνύ 40.082,91 €  κε ηίηιν Κειέηε 
θαηαζθεπήο βνεζεηηθνύ γεπέδνπ ζην Γεκνηηθό ζηάδην Λεάπνιεο . 

 ην Θ.Α. 30-7412.012 ζα γξαθεί πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν ¨Κειέηε 
δηάλνημε δξόκνπ θαη θαηαζθεπή γεθπξηνύ ην Σ. Θ. Θαζηαλέαο ζηε Γ.Δ. Βνηώλ ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζίαο¨.  

 Λα εμνπζηνδνηεζεί ν ηακίαο ηνπ Γήκνπ Πνπιάθεο Ησάλλεο λα κεηαθέξεη ην 
αλσηέξσ πνζό 112.522,91€ ή όζν έρεη πξνθύςεη από ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα πνπ βξίζθεηαη, 
ζην ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα. 
 
2) Σελ αύμεζε ηνπ ΘΑ 4122.001 κε ηίηιν Φόξνο αηξεηώλ 20% κε ην πνζό ησλ 30.000,00 € 
Από ην απνζεκαηηθό πνπ ζα εληζρπζεί κε ην αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί ε πίζησζε γηα ηελ 
ελίζρπζε ηνπ ΘΑ  -8222.001 ησλ εμόδσλ κε ηίηιν Απόδνζε θόξνπ αηξεηώλ 20% . 
 
3) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 45-7336.008 πνζνύ 5.500,00 € κε ηίηιν «Δπηζθεπή ηεο 
πεξίθξαμεο ηνπ θνηκεηεξίνπ  ηνπ Αγίνπ Ησάλλε» ηεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο. Σν πνζό ζα 
κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 45-7336.002 πληήξεζε θαη επηζθεπή 
θνηκεηεξίσλ ΓΔ Κνλεκβαζίαο (25.000,00 €). Ζ αλσηέξσ πίζησζε δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζεί  
κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
 
4) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 20-7336.006  πνζνύ 20.000,00 € κε ηίηιν Πεξίθξαμε αλελεξγώλ 
ΥΑΓΑ ΓΔ Κνλεκβάζηαο θαη Κνιάσλ. Σν πνζό 10.000,00 € (έζνδα γηα επελδύζεηο Λ.3756/09) 
ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α. 20-7325.006 Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ 
θσηηζκνύ ΓΔ Κνλεκβαζίαο, πνζό 2.992,00 ( ΑΣΑ 2011)από ηνλ ΘΑ 20-7325.005 Δπεθηάζεηο 
δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔ Κνιάσλ  θαη πνζό 7.008,00 € (από ΑΣΑ 2011) από ηνλ ΘΑ 25-
7326.023 κε ηίηιν Γίθηπν απνζηξάγγηζεο θαη απαγσγήο πδάησλ εληόο ζρεδίνπ ζηε ΓΘ 
Κνιάσλ. 
Οη αλσηέξσ πηζηώζεηο δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
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5) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α  30-6661.001 πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα 
κόλσζε ζηέγεο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζσπνύ. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-7325.002 Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔ Αζσπνύ πνζνύ 
24.000,00 € (από ΑΣΑ 2011). Από ηελ αλσηέξσ πίζησζε δελ έρεη γίλεη θακία  δαπάλε  θαη 
δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο αθνύ εθθξεκεί θαη ε ακθηζβήηεζε  ηεο 
λνκηκόηεηαο απηώλ ησλ δαπαλώλ από ην Διεγθηηθό πλέδξην εάλ ε ΓΔΖ δελ ηηκνινγεί ηηο 
δαπάλεο απηέο. 
 
6) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 30-7333.013 πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε δεκνηηθώλ 
δξόκσλ ΣΘ Αζσπνύ. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-
7325.002 Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔ Αζσπνύ πνζνύ 24.000,00 € (από ΑΣΑ 2011). 
Από ηελ αλσηέξσ πίζησζε δελ έρεη γίλεη θακία  δαπάλε  θαη δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζεί κέρξη 
ην ηέινο ηνπ έηνπο αθνύ εθθξεκεί θαη ε ακθηζβήηεζε  ηεο λνκηκόηεηαο απηώλ ησλ δαπαλώλ 
από ην Διεγθηηθό πλέδξην εάλ ε ΓΔΖ δελ ηηκνινγεί ηηο δαπάλεο απηέο. 
Κεηά από ηε κεηαθνξά ηνπ πνζνύ 17.200,00 € γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δπν λέσλ πηζηώζεσλ, 
ν ΘΑ 25-7325.002 ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 6.800,00€. 
 
7) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.014 πνζνύ 8.000,00 € γηα Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από 
ζενκελίεο ηεο 14/10/2011 ζηηο ΓΔ Εάξαθα θαη Κνλεκβάζηαο. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί 
κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 Κειέηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εάξαθα. 
 
8) Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. 00-6443 πνζνύ 10000,00 € κε ηίηιν Γαπάλεο Γεμηώζεσλ θαη 
Δζληθώλ ή Σνπηθώλ Δνξηώλ κε ην πνζό ησλ 5000,00 €. Ο αλσηέξσ θσδηθόο ζα παξνπζηάδεηαη 
κε ην πνζό ησλ 15000,0 €. Σν πνζό ησλ 5000,00 € ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 
 
9) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α. 25-7413.005 πνζνύ 30.000,00 € κε ηίηιν ¨Κειέηε αλάζεζεο 
επηθαηξνπνίεζεο πθηζηακέλσλ κειεηώλ εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Κνιάσλ Γήκνπ 
Κνλεκβαζίαο¨. Σν πνζό ησλ 30.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από ην Θ.Α. 30-7413.0013 κε ηίηιν 
¨Κειέηεο Γ.Δ. Αζσπνύ¨ πνζνύ 222.212,70 € ν αλσηέξσ θσδηθόο κεηά ηελ αλσηέξσ 
αλακόξθσζε ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό 192.212,70.   

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. 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 (Γ.Θ.Θ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, 
ηελ από 17/10/2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
   Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 σο εμήο: 
     1) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ εζόδσλ 0718.001 κε ηίηιν «Υξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ Γεκνηηθνύ 
ζηαδίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Βνηώλ» πνζνύ 112.522,91 €. Από ην απνζεκαηηθό ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ πνπ εληζρύεηαη κ’ απηό ην πνζό, κεηαθέξεη πίζησζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 
παξαθάησ ΘΑ:  

 ηνλ ΘΑ 70-7135.003 γξάθεη πίζησζε πνζνύ 46.740,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θεξθίδαο θαη θηγθιηδσκάησλ ζην Γεκνηηθό ηάδην Λεάπνιεο».  

 ηνλ ΘΑ 70-7326.001 γξάθεη πίζησζε πνζνύ 7.200,00 κε ηίηιν «Γηακόξθσζε ρώξνπ 
γεπέδνπ Λεάπνιεο».  

 ηνλ ΘΑ 70-7413.005 γξάθεη πίζησζε πνζνύ 40.082,91 € κε ηίηιν «Κειέηε θαηαζθεπήο 
βνεζεηηθνύ γεπέδνπ ζην Γεκνηηθό ζηάδην Λεάπνιεο».  
Ζ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ θαηαξγεζέληνο δεκνηηθνύ 
ζηαδίνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ Βνηώλ, νινθιεξώζεθε θαη κπνξνύλ πιένλ λα δηαηεζνύλ 
πηζηώζεηο από ην πνζό απηό, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαδίνπ. Οη αλσηέξσ πηζηώζεηο είλαη 
απαξαίηεηεο, γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζηαδίνπ, ώζηε λα κπνξεί λα 
θηινμελεί ηνπο αγώλεο ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ Λεάπνιεο.    

 ηνλ ΘΑ 70-7413.004 γξάθεη πίζησζε πνζνύ 3.500,00 € κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθή κειέηε 
γηα θαηαζθεπή θεξθίδσλ ζην Γεκνηηθό ζηάδην Γήκνπ ΒΟΗΧΛ (ζπλερηδόκελε)». Ζ ελ ιόγσ 
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πίζησζε αθνξά ζε ζπλερηδόκελε κειέηε πνπ είρε αλαηεζεί από ην δεκνηηθό ζηάδην θαη 
απαηηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ εμόθιεζή ηεο.  

 ην ΘΑ 30-7412.012 γξάθεη πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν «Κειέηε δηάλνημεο 
δξόκνπ θαη θαηαζθεπήο γεθπξηνύ ηεο Σ.Θ. Θαζηαλέαο».  Τπάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε 
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεθπξηνύ Θαζηαλέαο, γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνύ όκσο, πξνέθπςε ε αλάγθε εθπόλεζεο ζρεηηθήο κειέηεο. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ ηακία ηνπ Γήκνπ Πνπιάθε Ησάλλε λα κεηαθέξεη ην αλσηέξσ πνζό 

112.522,91 € ή όζν έρεη πξνθύςεη από ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα πνπ βξίζθεηαη, ζην ινγαξηαζκό ηνπ 
Γήκνπ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα. 

 
2) Σελ αύμεζε ηνπ ΘΑ 4122.001 κε ηίηιν «Φόξνο αηξεηώλ 20%» κε ην πνζό ησλ 30.000,00 € 
Από ην απνζεκαηηθό πνπ εληζρύζεθε κε ην αλσηέξσ πνζό, κεηαθέξεη πίζησζε γηα ηελ 
ελίζρπζε ηνπ ΘΑ  -8222.001 ησλ εμόδσλ κε ηίηιν «Απόδνζε θόξνπ αηξεηώλ 20%». 
 
3) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 45-7336.008 πνζνύ 5.500,00 € κε ηίηιν «Δπηζθεπή ηεο 
πεξίθξαμεο ηνπ θνηκεηεξίνπ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ΣΘ Κνλεκβαζίαο». Ιόγσ δεκηάο αιιά θαη 
ελόςεη ηνπ επεξρόκελνπ ρεηκώλα, είλαη αλαγθαία ε επηζθεπή ζηελ πεξίθξαμε ηνπ 
θνηκεηεξίνπ. Σν πνζό κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 45-7336.002 
«πληήξεζε θαη επηζθεπή θνηκεηεξίσλ ΓΔ Κνλεκβαζίαο» (25.000,00 €). Ζ αλσηέξσ πίζησζε 
δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζεί  κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
 
4) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 20-7336.006 πνζνύ 20.000,00 € κε ηίηιν «Πεξίθξαμε αλελεξγώλ 
ΥΑΓΑ ΓΔ Κνλεκβάζηαο θαη Κνιάσλ». Δίλαη αλάγθε λα γίλεη πεξίθξαμε ησλ ελ ιόγσ ΥΑΓΑ, 
ζύκθσλα κε έθζεζε ειέγρνπ ρώξνπ ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 
ηεο 9/2000 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο. Σν πνζό 10.000,00 € (έζνδα γηα επελδύζεηο Λ.3756/09) 
κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α. 20-7325.006 «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ 
θσηηζκνύ ΓΔ Κνλεκβαζίαο», πνζό 2.992,00 (ΑΣΑ 2011) από ηνλ ΘΑ 20-7325.005 
«Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔ Κνιάσλ» θαη πνζό 7.008,00 € (από ΑΣΑ 2011) από 
ηνλ ΘΑ 25-7326.023 κε ηίηιν «Γίθηπν απνζηξάγγηζεο θαη απαγσγήο πδάησλ εληόο ζρεδίνπ 
ζηε ΓΘ Κνιάσλ». Οη ελ ιόγσ πηζηώζεηο δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 
έηνπο. 
 
5) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α  30-6661.001 πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα 
κόλσζε ζηέγεο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζσπνύ». Σν θηίξην ηνπ ζρνιείνπ παξνπζίαζε ην 
θαηλόκελν εηζξνήο λεξνύ από ηε ζηέγε θαη απαηηείηαη άκεζα ε κόλσζή ηνπ. Σν πνζό απηό 
κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-7325.002 «Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ 
θσηηζκνύ ΓΔ Αζσπνύ» πνζνύ 24.000,00 € (από ΑΣΑ 2011). Από ηελ αλσηέξσ πίζησζε δελ 
έρεη γίλεη θακία  δαπάλε  θαη δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, αθνύ 
εθθξεκεί θαη ε ακθηζβήηεζε  ηεο λνκηκόηεηαο απηώλ ησλ δαπαλώλ από ην Διεγθηηθό 
πλέδξην, εάλ ε ΓΔΖ δελ ηηκνινγεί ηηο δαπάλεο απηέο. 
 
6) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α 30-7333.013 πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε 
δεκνηηθώλ δξόκσλ ΣΘ Αζσπνύ». Έρνπλ ππνζηεί δεκηέο νη δεκνηηθνί δξόκνη ζε δηάθνξα 
ζεκεία, νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ ηώξα θαη είλαη απνιύησο απαξαίηεην λα απνθαηαζηαζνύλ 
άκεζα.  Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-7325.002 
«Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔ Αζσπνύ» πνζνύ 24.000,00 € (από ΑΣΑ 2011). Από ηελ 
αλσηέξσ πίζησζε δελ έρεη γίλεη θακία  δαπάλε θαη δελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζεί κέρξη ην ηέινο 
ηνπ έηνπο αθνύ εθθξεκεί θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο λνκηκόηεηαο απηώλ ησλ δαπαλώλ από ην 
Διεγθηηθό πλέδξην εάλ ε ΓΔΖ δελ ηηκνινγεί ηηο δαπάλεο απηέο. 
 

Κεηά από ηε κεηαθνξά ηνπ πνζνύ 17.200,00 € γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ δπν λέσλ 
πηζηώζεσλ, ν ΘΑ 25-7325.002 ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 6.800,00 €. 
 
7) Σε δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-7333.014 πνζνύ 8.000,00 € γηα «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από 
ζενκελίεο ηεο 14/10/2011 ζηηο ΓΔ Εάξαθα θαη Κνλεκβάζηαο». Παξνπζηάζηεθαλ δεκηέο από ηηο 
έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηηο 14 Οθησβξίνπ, ζηελ νδνπνηία ηνπ Εάξαθα θαη ηεο Κνλεκβάζηαο, 
απαηηείηαη άκεζα ε απνθαηάζηαζή ηνπο.  Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ 
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από ηνλ ΘΑ 30-7413.016 «Κειέηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εάξαθα», πίζησζε ε νπνία δε ζα 
δηαηεζεί ζην ηξέρνλ έηνο. 
 
8) Σελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α. 00-6443 πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν «Γαπάλεο Γεμηώζεσλ θαη 
Δζληθώλ ή Σνπηθώλ Δνξηώλ» κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ ελ ιόγσ 
ΘΑ, θαζόηη δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ ελόςεη ηεο εζληθήο 
επεηείνπ ηεο 28εο Οθησβξίνπ.  Ο αλσηέξσ θσδηθόο παξνπζηάδεηαη κε ην πνζό ησλ 15.000,00 
€. Σν πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 
 
9) Σε δεκηνπξγία λένπ Θ.Α. 25-7413.005 πνζνύ 30.000,00 € κε ηίηιν «Κειέηε αλάζεζεο 
επηθαηξνπνίεζεο πθηζηακέλσλ κειεηώλ εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Κνιάσλ Γήκνπ 
Κνλεκβαζίαο».  Έρνπλ εγθξηζεί νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηνπ έξγνπ «Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο 
Γήκνπ Κνιάσλ» θαη έρεη ππνβιεζεί αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα 
ζπγρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, βάζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηώλ, πνπ έρνπλ 
εθπνλεζεί όκσο από ην έηνο 2004. ην δηάζηεκα απηό κέρξη ζήκεξα ππήξμε αιιαγή ηνπ 
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, αθεηέξνπ ιόγσ ηεο έθδνζεο ηεο ΑΔΠΟ πνπ κεζνιάβεζε έθηνηε, αιιά θαη 
ιόγσ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ην 
αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο (ΔΠΠΔΡΑΑ) θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αλάζεζε 
κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3316/2005, γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε 
ησλ πθηζηάκελσλ κειεηώλ (Πξνκειέηε θαη Σεύρε Γεκνπξάηεζεο).  Σν αλσηέξσ πνζό ησλ 
30.000,00 € κεηαθέξεηαη από ηνλ Θ.Α. 30-7413.0013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γ.Δ. Αζσπνύ» πνζνύ 
222.212,70 €, πνπ δε ζα δηαηεζεί ζην ηξέρνλ έηνο θαη ν ελ ιόγσ θσδηθόο κεηά ηελ αλσηέξσ 
αλακόξθσζε εκθαλίδεηαη κε ην πνζό 192.212,70 €.   

 Β. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα ηξέρνληνο 2011 θαη εληάζζεη ηα λέα έξγα πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε. 
 
  Γ. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  
 

26.639.416,02 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  
 

26.248.081,25 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  391.334,77 θαη δελ ππεξβαίλεη ην 

5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ 
εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 2011. 

 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  319/2011. 

    
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                      Ο Γξακκαηέαο                  Σα Κέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Κέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Κνιάνη 31-10-2011 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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