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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 9/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 115/2012
«Πεξί αλακνξθώζεσο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012 & ηξνπνπνίεζε ηερληθνύ
Πξνγξάκκαηνο».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 26 Απξηιίνπ 2012, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 18,00, ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
9/20-04-2012 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 πέληε (25) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο Ππύξνο
Ξξόεδξνο Γ.Π.
1.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
2.
Ρζάθνο Ξέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.Π. 2.
Ρζάθνο Θσλ/λνο
3.
Κέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ.Π.
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο
9.
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
10. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
12. Ιύξαο Σαξάιακπνο
13. Καξνύζεο Σξάιακπνο
14. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
15. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
16. Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
17. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
18. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
19. Κηραιόπνπινο Κηραήι
20. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
21. Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
22. Σαξακήο Αληώληνο
23. Σξηζηάθνο Πηαύξνο
24. Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
25. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Από ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
Ξαπιάθεο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Βνηώλ, Θνπξθνύιεο Σαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο,
Ρξηπόληηθαο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Βειαληδίσλ, Ρδάθαο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ.
Θνπιεληίσλ, Ξνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Ρ.Θ. Θππαξηζζίνπ, Καλίθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Ιακπνθάκπνπ,
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Αξηηληόο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Ιηξώλ, Σξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι
Ρ.Θ. Ξαθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Ξαληαλάζζεο, Γειήγηαλλεο Ξέηξνο Ρ.Θ. Φαξαθινύ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 8νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ηαηξόπνπινο
Γεκήηξηνο.
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, 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
θεθάιαηνλ 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. Ξξνο 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 «Ξνζόλ 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 εκθάληζηλ 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».

Πύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 3536/07, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο
Ξεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ν.Ρ.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. Ρα 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. Ξξνθεηκέλνπ 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 Γεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ πηζηώζεσλ θαη ελίζρπζε ππαξρνπζώλ:
1. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 2.657,78 € κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηελ ΡΘ
Ηέξαθα.
2. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 7.200,00€ κε ηίηιν Θαζαξηζκόο θαιιηέξγεηα πεγήο –
αληηθαηάζηαζε αγσγνύ ΡΘ Αλσ Θαζηαλέαο.
3. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00€ κε ηίηιν πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα «Θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ 2012».
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4. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ
ΚΝΙΑΥΛ
5. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 12.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ
ΑΠΥΞΝ.
6. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 16.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ
ΒΝΗΥΛ
7. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 10.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ
ΕΑΟΑΘΑ.
8. Ρε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 14.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ
ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑ.
9. Ρελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζε πνζνύ 7.200,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ
Ξύξγνπ Διίθαο.
10. Tελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 1.800 € κε ηίηιν Κεηαθνξά Ιαζξνκεηαλαζηώλ.
11. Ρελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑ 30-6262.005 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην Ζξών ηεο πιαηείαο
Αζσπνύ» κε ην πνζό ησλ 500,00 €
12. Ρελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α -8116.010- κε ηίηιν Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ κελόο Γεθεκβξίνπ γηα ηε
ΓΔ ΒΝΗΥΛ (ΓΟΑΘΑΘΖΠ Σ) κε ην πνζό ησλ 90,00 €
13. Ρελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α -8111.015 – κε ηίηιν Ραθηηθέο απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο
ππαιιήισλ καζεηηθήο εζηίαο γηα Λνέκβξην, Γεθέκβξην θαη Γώξν Σξηζηνπγέλλσλ 2011, κε ην
πνζό ησλ 207,00€.
14. Ρελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α -8123.013- κε ηίηιν Κειέηε αλάπιαζεο ηεο εηζόδνπ ηεο Κνλεκβαζίαο
από Αγία Θπξηαθή (εηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε θαηεγνξίαο 7) κε ην πνζό ησλ 747,00€.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
•
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 2012 ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηηο αξηζ.
28/2012 & 93/2012 απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη εγθξίζεθε από ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κε ηελ αξηζ. 4608/684/29-3-2012 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα.
Ζ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Α. Ρε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ πηζηώζεσλ:
1. Πηνλ Θ.Α 30-7323.008 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηελ ΡΘ
Ηέξαθα πνζνύ 2.657,78 € . Ρν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
Κε ηελ αξηζ 39/2012 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαηέζεθε ην αλσηέξσ έξγν κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ‘άξζξνπ 158 παξ 7 ηνπ Λ 3463/06.
2. Πηνλ ΘΑ 25-6262.014 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 7.200,00€ κε ηίηιν Θαζαξηζκόο
θαιιηέξγεηα πεγήο –αληηθαηάζηαζε αγσγνύ ΡΘ Αλσ Θαζηαλέαο.
Ρν πνζό ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7326.023 κε ηίηιν
Θαζαξηζκόο θαιιηέξγεηα πεγήο –αληηθαηάζηαζε αγσγνύ ΡΘ Αλσ Θαζηαλέαο,ζηνλ νπνίν
εγγξάθεθε εθ παξαδξνκήο δηόηη ην αλσηέξσ είλαη εξγαζία θαη όρη έξγν .
3. Πηνλ ΘΑ 00-6736.009 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 5.000,00€ κε ηίηιν Ξξνγξακκαηηθή
ζύκβαζε κε Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα «Θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ 2012».
Ρν πνζό απηό ζα ην πάξνπκε από ην απνζεκαηηθό.
Κε ηελ 47/2012 Α.Γ .Π εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαζώο θαη νη
όξνη απηήο.
4. Πηνλ Θ.Α 30-6262.009 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 5.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ ΚΝΙΑΥΛ
5. Πηνλ ΘΑ 30-6262.010 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 12.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ ΑΠΥΞΝ.
6. Πηνλ ΘΑ 30-6262.011 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 16.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ ΒΝΗΥΛ
7. Πηνλ ΘΑ 30-6262.012 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 10.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ.
8. Πηνλ ΘΑ 30-6262.013 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 14.000,00€ κε ηίηιν Ππληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ ΓΔ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑ.
Οη πεξηπηώζεηο 4,5,6,7,8 θάλνπλ ζπλνιηθό πνζό 57.000,00 €.

3

ΑΔΑ: Β499ΩΚ9-ΞΑΩ
Ρν πνζό ησλ 24.600,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6262.003 κε
ηίηιν Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ν νπνίνο ζα κεδεληζζεί. Ρν πνζό ησλ 32.400,00€ ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.017 Κειέηεο δήκνπ Κνλεκβαζηάο.
9. Πηνλ ΘΑ 30-7331.003 ζα γξαθεί πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν Ππληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ Ξύξγνπ Διίθαο. Ρν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
10. Πηνλ ΘΑ 15-6413.001 ζα γξαθεί πίζησζε πνζνύ 1.800,00 € κε ηίηιν Κεηαθνξά
Ιαζξνκεηαλαζηώλ.
Ρν αλσηέξσ πνζό ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 00-6495.001 κε ηίηιν
Έμνδα θηινμελίαο ιαζξνκεηαλαζηώλ ύςνπο 5.000,00€, ν νπνίνο κεηά ηελ αλσηέξσ
αλακόξθσζε ζα παξνπζηάδεηαη κε ην πνζό ησλ 3.200,00€. Κεηά από πξνθνξηθή εληνιή ηνπ
Γεκάξρνπ αλαηέζεθε ζην ΘΡΔΙ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ε κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηώλ από Άγην Γεώξγην ΓΔ
ΒΝΗΥΛ πξνο Αζήλα ζηηο 22/4/2012. Σξεζηκνπνηήζεθαλ δπν ιεσθνξεία θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο
αλήιζε ζην πνζό ησλ 1.800,00 € κε ΦΠΑ .
Πην άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ Λ.3852/2010 αλαθέξεηαη όηη ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί γηα
ηδηαίηεξα ζνβαξά κε εηδηθή αηηηνινγία θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ λα
απνθαζίζεη όηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηόηεηεο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ θαη εηδηθά ηελ
αξκνδηόηεηα ηεο Νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζηελ παξ.1.πεξίπησζε 4 ζηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε
έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα πεξηπηώζεηο απεπζείαο
αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ θιπ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο .
Β. ηελ ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηώζεσλ:
11. Θ.Α 30-6262.005 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην Ζξών ηεο πιαηείαο Αζσπνύ» πνζνύ
1.500,00 ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 500,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ
2.000,00€
Ρν πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό .
12. Ρελ ελίζρπζε ηνπ- Θ.Α -8116.010- κε ηίηιν Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ κελόο Γεθεκβξίνπ γηα ηε
ΓΔ ΒΝΗΥΛ (ΓΟΑΘΑΘΖΠ Σ) κε ην πνζό ησλ 90,00€
Ρν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ -8111.009 κε ηίηιν
πεξσξηαθή απνδεκίσζε ππαιιήινπ θαζαξηόηεηαο.
13. Ρελ ελίζρπζε ηνπ- Θ.Α -8111.015 – κε ηίηιν Ραθηηθέο απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο
ππαιιήισλ καζεηηθήο εζηίαο γηα Λνέκβξην, Γεθέκβξην θαη Γώξν Σξηζηνπγέλλσλ 2011, κε ην
πνζό ησλ 207,00€.
Ρν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ -8111.009 κε ηίηιν
πεξσξηαθή απνδεκίσζε ππαιιήινπ θαζαξηόηεηαο
14. Ρελ ελίζρπζε ηνπ Θ.Α -8123.013- κε ηίηιν Κειέηε αλάπιαζεο ηεο εηζόδνπ ηεο Κνλεκβαζίαο
από Αγία Θπξηαθή (εηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε θαηεγνξίαο 7) κε ην πνζό ησλ 747,00 €. Ρν
πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Κειέηεο
Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.
Γ. Ρξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο.
Γ. Ρελ ςήθηζε ηνπ λένπ ΘΑ 15-6413.001 πνζνύ 1.800,00 €
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
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 23/4/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Ξαλαγηώηεο Ληθνιηλάθνο δήισζε παξώλ.
Α. Ρελ αλακόξθσζε ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία
ησλ θαησηέξσ λέσλ πηζηώζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ππαξρνπζώλ, σο εμήο:
1. Πηνλ Θ.Α 30-7323.008 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηελ
Σ.Θ. Ηέξαθα» πνζνύ 2.657,78 €. Ρν αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
Ξξόθεηηαη γηα έθηαθηε δεκηά, ε απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο έρεη αλαηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
εθηάθηνπ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 39/2012 απόθαζε ηεο Ν.Δ.
2. Πηνλ ΘΑ 25-6262.014 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο
θαιιηέξγεηα πεγήο–αληηθαηάζηαζε αγσγνύ ΣΘ Άλσ Θαζηαλέαο». Ρν πνζό κεηαθέξεηαη
δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-7326.023 κε ηνλ ίδην ηίηιν «Θαζαξηζκόο θαιιηέξγεηα
πεγήο–αληηθαηάζηαζε αγσγνύ ΡΘ Άλσ Θαζηαλέαο», ζηνλ νπνίν γξάθηεθε εθ παξαδξνκήο,
θαζόηη ην αλσηέξσ είλαη εξγαζία θαη όρη έξγν.
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3. Πηνλ ΘΑ 00-6736.009 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν
«Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ γηα Θαηαπνιέκεζε
θνπλνππηώλ 2012». Ρν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. Κε ηελ αξηζ. 47/2012
απόθαζε ηνπ Γ.Π. εγθξίζεθε ε ππνγξαθή ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο ηνπ έξγνπ
«ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΘΝΛΝΞΗΥΛ 2012 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ» θαη νη όξνη απηήο. Κε
ηελ παξάγξαθν 2 ηεο απόθαζεο, νξίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηα 5.000,00 €, πνζό ην
νπνίν ζα γξαθόηαλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην
Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ.
4. Πηνλ Θ.Α 30-6262.009 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν «πληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Δ. Κνιάσλ».
5. Πηνλ Θ.Α. 30-6262.010 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00 € κε ηίηιν «πληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Δ. Αζσπνύ».
6. Πηνλ Θ.Α. 30-6262.011 γξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 16.000,00 € κε ηίηιν
«πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Δ. Βνηώλ».
7. Πηνλ Θ.Α. 30-6262.012 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 €
κε ηίηιν
«πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Δ. Εάξαθα».
8. Πηνλ Θ.Α. 30-6262.013 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 14.000,00 € κε
ηίηιν
«πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Δ. Κνλεκβαζίαο».
Νη παξαπάλσ πηζηώζεηο (4, 5, 6, 7 & 8) ζπλνιηθνύ πνζνύ 57.00,00 € κεηαθέξνληαη δηα
κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α. 30-6262.003 κε ηίηιν «Ππληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ»
ζπλνιηθνύ ύςνπο 24.600,00 €, ν νπνίνο κεδελίδεηαη. Ρν ππόινηπν πνζό ησλ 32.400,00 €
(24.600,00 + 32.400,00 = 57.000,00 €) κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α. 307413.017 «Κειέηεο δήκνπ Κνλεκβαζηάο», θαζόηη εθηηκάηαη όηη δελ ζα εμαληιεζεί θαη πιενλάδεη.
Θξίλεηαη ζθόπηκν λα γίλεη ε ζπληήξεζε ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ αλά δεκνηηθή ελόηεηα, ζύκθσλα
θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 14 ηνπ Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ 85/Α’/2012) «Όκνηεο ή
νκνεηδείο δαπάλεο, δύλαηαη λα εγγξαθνύλ ζε μερσξηζηέο πηζηώζεηο, θαηά Δηδηθό Φνξέα θαη ΘΑΔ,
ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηνπ Γήκνπ θαη λα εθηειεζηνύλ απηνηειώο,
εθόζνλ αθνξνύλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθεξεηαθέο ή δεκνηηθέο ελόηεηεο, αληηζηνίρσο».
9. Πηνλ Θ.Α. 30-7331.003 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν «πληήξεζε
θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Πύξγνπ Διίθαο». Ρν αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη από ην
απνζεκαηηθό. Ξίζησζε έθηαθηε θαη επείγνπζα δηόηη ε νξνθή ηνπ πύξγνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο,
είλαη αλάγθε λα επηδηνξζσζνύλ άκεζα, γηα λα κελ θαηαζηξαθεί εληειώο.
10. Πηνλ Θ.Α. 15-6413.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.800,00 € κε ηίηιν «Κεηαθνξά
Ιαζξνκεηαλαζηώλ». Ρν αλσηέξσ πνζό κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ
00-6495.001 κε ηίηιν «Έμνδα θηινμελίαο ιαζξνκεηαλαζηώλ» ύςνπο 5.000,00 €, ν νπνίνο κεηά
ηελ αλακόξθσζε απηή, ζα παξνπζηάδεηαη κε ην πνζό ησλ 3.200,00 €. Κε ην αξηζ. 491/20-42012 έγγξαθό ηνπ, ην Ιηκελαξρείν Λεάπνιεο Βνηώλ καο ελεκεξώλεη όηη ζπλειήθζεζαλ εθαηόλ
πελήληα έλα (151) άηνκα ππεθνόηεηαο Αθγαληζηάλ, Ππξίαο, Αιγεξίαο, Καξόθν, Ξαθηζηάλ,
Κπαγθιαληέο θαη Θνκόξνο, νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα αλαρσξήζνπλ παξάλνκα από ηε ρώξα.
Φπιάζζνληαη από ηε Ιηκεληθή Αξρή θαη θιηκάθην ηεο Αζηπλνκίαο ζην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ
Πρνιείνπ ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ Γεκ. Δλόηεηαο Βνηώλ. Κεηά από πξνθνξηθή
εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ αλαηέζεθε ζην ΘΡΔΙ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ε κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηώλ από ηελ
Ρνπηθή Θνηλόηεηα πξνο ηελ Αζήλα ζηηο 22/4/2012. Σξεζηκνπνηήζεθαλ δπν ιεσθνξεία θαη ην
ζπλνιηθό θόζηνο αλήιζε ζην πνζό ησλ 1.800,00 € κε ΦΞΑ. Πην άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ
Λ.3852/2010 αλαθέξεηαη όηη ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί γηα ηδηαίηεξα ζνβαξά κε εηδηθή
αηηηνινγία θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ λα απνθαζίζεη όηη ζα αζθήζεη ην ίδην
αξκνδηόηεηεο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ θαη εηδηθά ηελ αξκνδηόηεηα ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ζηελ παξ. 1. πεξίπησζε 4 ζηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε
πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ θιπ
ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο.
11. Δληζρύεη ηνλ Θ.Α 30-6262.005 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην Ζξών ηεο
πιαηείαο Αζσπνύ» πνζνύ 1.500,00 κε ην πνζό ησλ 500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε
ην πνζό ησλ 2.000,00 €. Ρν πνζό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. Απνινγηζηηθά ε
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ αλήιζε ζηα 2.000,00 € θαη όρη ζηα 1.500,00 όπσο είρε αξρηθά
εθηηκεζεί.
12. Δληζρύεη ηνλ Θ.Α -8116.010- κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ κελόο Γεθεκβξίνπ
γηα ηε Γ.Δ. ΒΟΗΩΛ (ΓΡΑΘΑΘΖ Υ)» κε ην πνζό ησλ 90,00 €. Δθ παξαδξνκήο ε νθεηιή είρε
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γξαθηεί θαηά 90,00 € ιηγόηεξν. Ρν πνζό απηό κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από
ηνλ Θ.Α. -8111.009 κε ηίηιν «πεξσξηαθή απνδεκίσζε ππαιιήινπ θαζαξηόηεηαο», ην νπνίν
πιενλάδεη.
13. Δληζρύεη ηνλ Θ.Α -8111.015– κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο ππαιιήισλ καζεηηθήο εζηίαο γηα Λνέκβξην, Γεθέκβξην θαη Γώξν
Υξηζηνπγέλλσλ 2011» κε ην πνζό ησλ 207,00 €. Δθ παξαδξνκήο ε νθεηιή είρε γξαθηεί
θαηά 207,00 € ιηγόηεξν. Ρν πνζό απηό κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 8111.009 κε ηίηιν «πεξσξηαθή απνδεκίσζε ππαιιήινπ θαζαξηόηεηαο», ην νπνίν πιενλάδεη.
14. Δληζρύεη ηνλ Θ.Α -8123.013- κε ηίηιν «Κειέηε αλάπιαζεο ηεο εηζόδνπ ηεο
Κνλεκβαζίαο από Αγία Θπξηαθή (εηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε θαηεγνξίαο 7)» κε ην
πνζό ησλ 747,00 €. Δθ παξαδξνκήο ε νθεηιή είρε γξαθηεί θαηά 747,00 € ιηγόηεξν. Ρν πνζό
απηό κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο», ν νπνίνο εθηηκάηαη όηη δελ ζα εμαληιεζεί.
Β. Ρξνπνπνηείηαη αληίζηνηρα ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ έηνπο 2012 θαη εληάζζεη ζ’ απηό ηα
αλσηέξσ έξγα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 9, όπσο δηακνξθώζεθαλ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε:
«Απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηελ Ρ.Θ. Ηέξαθα» θαη «Ππληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Ξύξγνπ
Διίθαο».
Γ. Τεθίδεη ηελ πίζησζε ηνπ λένπ Θ.Α. 15-6413.001 πνζνύ 1.800,00 € κε ηίηιν «Κεηαθνξά
Ιαζξνκεηαλαζηώλ».
Γ. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΥΛ
25.994.191,50 €
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΥΛ
25.735.547,57 €
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ
258.643,93 €
θαη δελ ππεξβαίλεη ην 5%
ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ
εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2012.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 115/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ν Ξξόεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνύινο Ππύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Ρζάθνο Ξέηξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιύξαο Σαξάιακπνο
Καξνύζεο Σαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
Σαξακήο Αληώληνο
Ξαπαδάθε Δπγελία
Σξηζηάθνο Πηαύξνο
Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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