ΑΔΑ: Β4ΛΒΩΚ9-Ζ3Ε

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 11/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 164/2012
«Ξεξί αλακνξθώζεωο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη ελλέα (29) ηνπ κελόο Καΐνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Σξίηε θαη ώξα 18,00, 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 11/25-05-2012 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 ηξία (23) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1.
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Κηραιόπνπινο Κηραήι
3.
Κέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ..
3.
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Σζάθνο Θσλ/λνο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
13. Ιύξαο Υαξάιακπνο
14. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
15. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
16. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
17. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
18. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
21. Υαξακήο Αληώληνο
22. Υξηζηάθνο ηαύξνο
23. 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: Θνπξθνύιεο Υαξάιακπνο Άλσ
Θαζηαλέαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ.
Παληαλάζζεο, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην ηέηαξην (4ν) 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. 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 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».
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 Γεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ πηζηώζεσλ θαη ελίζρπζε ππαξρνπζώλ
1.Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
θνπθσκάησλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν Σ.Θ. ΑΩΠΟΤ.
2. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλαληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΚΟΙΑΩΛ.
3. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλαληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΑΩΠΟΤ.
4.Σε
δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλαληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ.ΒΟΗΩΛ.
.
5.Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ
13.800,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλαληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ.ΕΑΡΑΘΑ.
6. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 15.000,00€ € κε ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλαληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ.
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7. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 255,00€ € κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηε Γηνηθεηηθή
ππεξεζία .
8 Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 85,00€ € κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηε Γηνηθεηηθή
ππεξεζία.
9. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 2.025,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία
θαζαξηόηεηαο .
10. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 675,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία
θαζαξηόηεηαο.
11. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 750,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία
ύδξεπζεο .
12. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 250,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία
ύδξεπζεο .
13. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 1.500,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηελ ηερληθή
ππεξεζία .
14. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 500,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ
ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ ηερληθή ππεξεζία.
15. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 1.263,21€ κε ηίηιν Ακνηβή δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζή
ηεο ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ –νθεηιή (νθία Γνπκάλε)
16.Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 546,83€ κε ηίηιν Ακνηβή ζπνπδάζηξηαο ΣΔΗ γηα
πξαθηηθή άζθεζε ζην Γήκν γηα ηνπο κήλεο Οθηώβξην,Λνέκβξην θαη Γεθέκβξην.
17.Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 250,00€ κε ηίηιν Δηήζηα ζπλδξνκή ζην Πεξηνδηθό
πόιε θαη Πνιηηηθή γηα ην 2011(νθεηιή) .
18. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 744,00€ γηα ηελ πιεξσκή αζθάιηζηξνπ ζηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΠΗΣΖ (Οθεηιή)
19. Σε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 448,80€ κε ηίηιν Πιεξσκή ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ
(θνύξηεξ) ζηελ εηαηξεία A.C.S (νθεηιή).
20. Σελ δεκηνπξγία λένπ ΘΑ 30-6063 πνζνύ 2.000,00€ γηα Παξνρέο ππαιιήισλ ζε
είδνο(γάιαηα).
21.Σελ δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο πνζνύ 4.500,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
θσηηζηηθώλ ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζην λεξόκπιν Σαιάλησλ ΓΔ Κνλεκβαζίαο.
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 πκβνπιίνπ
θαη εγθξίζεθε από ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κε ηελ αξηζ. 4608/684/29-3-2012 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα.
Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Α. Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ πηζηώζεσλ:
1) ηνλ Θ.Α 30-7135. 016 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 15.000€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν Σ.Θ. ΑΩΠΟΤ, Σν πνζό ησλ 15.000,00€ ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7331.004 κε ηίηιν Αιιαγή
θνπθσκάησλ θαη ζπληήξεζε δεκνηηθνύ.
ζρνιείνπ ζηελ ΣΘ ΑΩΠΟΤ ύςνπο 15000€ πνπ ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 0,00 €.
2) ηνλ ΘΑ 25-6662.007 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
εθνδίσλ- αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΚΟΙΑΩΛ.
Σν πνζό ησλ 15.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε
ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλ –αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 3)ηνλ ΘΑ 25-6662.008 ζα γξαθεί
λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλ- αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012
γηα ηελ Γ.Δ. ΑΩΠΟΤ.
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Σν πνζό ησλ 15.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε
ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλ –αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012.
4) ηνλ ΘΑ 25-6662.009 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
εθνδίσλ- αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΒΟΗΩΛ
Σν πνζό ησλ 15.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε
ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλ –αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012
5) ηνλ ΘΑ 25-6662.010 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 13.800,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
εθνδίσλ- αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΕΑΡΑΘΑ
Σν πνζό ησλ 13.800,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε
ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλ –αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012
6) ηνλ ΘΑ 25-6662.011 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα
εθνδίσλ- αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ .
Σν πνζό ησλ 15.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε
ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλ –αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 .
Κεηά ηηο αλσηέξσ 2,3,4,5,6 πεξηπηώζεηο ν ΘΑ 25-6662.001 κε ηίηιν Πξνκήζεηα εθνδίσλ –
αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 ύςνπο 73.800,00€ ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 0,00 €.
7) ηνλ ΘΑ 10.6055.001 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 255,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ ζηε Γηνηθεηηθή ππεξεζία.
8) ηνλ ΘΑ 10.6055.002 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 85,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή εηζθνξά
Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζηε
Γηνηθεηηθή ππεξεζία.
Σν πνζό ησλ 340,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 10-6051.001
Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΤΓΘΤ .
9) ηνλ ΘΑ 20.6055.001 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 2.025,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ ζηε ππεξεζία Θαζαξηόηεηαο.
10) ηνλ ΘΑ 20.6055.002 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 675,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο.
Σν πνζό ησλ 2.700,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6051.001
Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΤΓΘΤ .
11) ηνλ ΘΑ 25.6055.001 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 750,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία ύδξεπζεο .
12) ηνλ ΘΑ 25.6055.002 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 250,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία ύδξεπζεο.
Σν πνζό ησλ 1.000,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6051.001
Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΤΓΘΤ
13) ηνλ ΘΑ 30.6055.001 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.500,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΔΑΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ ζηελ ηερληθή ππεξεζία.
14) ηνλ ΘΑ 30.6055.002 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε πνζνύ 500,00€ κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΑΓΘΤ –ΣΠΓΤ γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ ζηελ ηερληθή ππεξεζία.
Σν πνζό ησλ 2.000,00€ ζα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6051.003
Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΚΔΓΔ.
15) ηνλ Θ.Α -8113.016 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 1.263,21€ κε ηίηιν Ακνηβή δηθεγόξνπ
γηα παξάζηαζή ηεο ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ (νθία Γνπκάλε). Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από
ην απνζεκαηηθό.
16. ηνλ ΘΑ -8111.018- ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 546,83€ κε ηίηιν Ακνηβή ζπνπδάζηξηαο
ΣΔΗ γηα πξαθηηθή άζθεζε ζην Γήκν γηα ηνπο κήλεο Οθηώβξην,Λνέκβξην θαη Γεθέκβξην. Σν πνζό
απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
17. ηνλ Θ.Α -8117.022-ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 250,00€ κε ηίηιν Δηήζηα ζπλδξνκή ζην
Πεξηνδηθό πόιε θαη Πνιηηηθή γηα ην 2011(ΑΙΑΠΑΣΑΡΑ) Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
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18) ηνλ ΘΑ- 8117.023-ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 744,00€ γηα ηελ πιεξσκή αζθάιηζηξνπ
ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΠΗΣΖ. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
19)ηνλ Θ.Α -8113.017-ζα γξαθηεί πίζησζε
πνζνύ 448,80€ κε ηίηιν Πιεξσκή
ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ (θνύξηεξ) ζηελ εηαηξεία A.C.S . Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
20) ηνλ Θ.Α 30-6063 ζα γξαθηεί πίζησζε πνζνύ 2.000,00€ γηα Παξνρέο ππαιιήισλ ζε
είδνο(γάιαηα). Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
21) ηνλ ΘΑ 30-7135.016 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 4.500€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζην λεξόκπιν Σαιάλησλ ΓΔ Κνλεκβαζίαο.
Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό .
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θoy 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 22/5/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, σο εμήο:
1. ηνλ Θ.Α 30-7135.016 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπθωκάηωλ ζην Γεκνηηθό Πρνιείν Ρ.Θ. ΑΠΩΞΝ». Ζ ελ
ιόγσ πίζησζε είλαη απαξαίηεηε, θαζόηη δηαπηζηώζεθε όηη δελ απαηηείηαη ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ,
παξά κόλν αιιαγή ησλ θνπθσκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο γηα
λα ηα αληηθαηαζηήζεη. Σν πνζό ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από
ηνλ ΘΑ 30-7331.004 κε ηίηιν «Αιιαγή θνπθσκάησλ θαη ζπληήξεζε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηελ
Σ.Θ. ΑΩΠΟΤ» ύςνπο 15.000 €, ν νπνίνο κεδελίδεηαη.
2. ηνλ ΘΑ 25-6662.007 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα εθνδίωλ-αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΚΝΙΑΩΛ». Σν πνζό
ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012».
3. ηνλ ΘΑ 25-6662.008 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα εθνδίωλ-αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΑΠΩΞΝ». Σν πνζό
ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012».
4. ηνλ ΘΑ 25-6662.009 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα εθνδίωλ-αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΒΝΗΩΛ». Σν πνζό
ησλ 15.000,00 € ζα κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012».
5. ηνλ ΘΑ 25-6662.010 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 13.800,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα εθνδίωλ-αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΕΑΟΑΘΑ». Σν πνζό
ησλ 13.800,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012».
6. ηνλ ΘΑ 25-6662.011 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα εθνδίωλ-αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012 γηα ηελ Γ.Δ. ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ».
Σν πνζό ησλ 15.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6662.001 κε
ηίηιν «Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012».
Κεηά ηηο αλσηέξσ 2,3,4,5,6 πεξηπηώζεηο ν ΘΑ 25-6662.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εθνδίσλ
–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο 2012» ύςνπο 73.800,00 € κεδελίδεηαη. Οη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο
2,3,4,5,6 γίλνληαη βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 6 ηνπ Λ. 4071/12 (ΦΔΘ 85/Α’).
7. ηνλ ΘΑ 10.6055.001 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 255,00 € κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΔΑΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα θίλεζε
ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ ζηε Γηνηθεηηθή πεξεζία».
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8. ηνλ ΘΑ 10.6055.002 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 85,00 € κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή
εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΞΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα θίλεζε ππεξεζηαθώλ
νρεκάηωλ ζηε Γηνηθεηηθή πεξεζία».
Σν πνζό ησλ 340,00 € γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 7 θαη 8, κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 10-6051.001 «Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΤΓΘΤ».
9. ηνλ ΘΑ 20.6055.001 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 2.025,00 € κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΔΑΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα
θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ ζηε ππεξεζία Θαζαξηόηεηαο».
10. ηνλ ΘΑ 20.6055.002 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 675,00 € κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΞΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα θίλεζε
ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο».
Σν πνζό ησλ 2.700,00 € γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 9 θαη 10, κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6051.001 «Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΤΓΘΤ».
11. ηνλ ΘΑ 25.6055.001 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 750,00 € κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΔΑΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα
θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ ζηελ πεξεζία ύδξεπζεο».
12. ηνλ ΘΑ 25.6055.002 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 250,00 € κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΞΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα θίλεζε
ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ ζηελ ππεξεζία ύδξεπζεο».
Σν πνζό ησλ 1.000,00 € γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 11 θαη 12, κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6051.001 «Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΤΓΘΤ».
13. ηνλ ΘΑ 30.6055.001 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 1.500,00 € κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΔΑΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα
θίλεζε ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ ζηελ ηερληθή ππεξεζία».
14. ηνλ ΘΑ 30.6055.002 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 500,00 € κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΡΑΓΘ–ΡΞΓ γηα πξνκήζεηα θαπζίκωλ γηα θίλεζε
ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ ζηελ ηερληθή ππεξεζία».
Σν πνζό ησλ 2.000,00 € γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 13 θαη 14, κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6051.003 «Δξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ ππέξ ΣΚΔΓΔ».
15. ηνλ Θ.Α -8113.016 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 1.263,21 € κε ηίηιν «Ακνηβή
δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζή ηεο ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ (Πνθία Γνπκάλε)». Σν πνζό
απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
16. ηνλ ΘΑ -8111.018- εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 546,83 € κε ηίηιν «Ακνηβή
ζπνπδάζηξηαο ΡΔΗ γηα πξαθηηθή άζθεζε ζην Γήκν γηα ηνπο κήλεο Νθηώβξην,
Λνέκβξην θαη Γεθέκβξην». Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
17. ηνλ Θ.Α -8117.022- εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 250,00 € κε ηίηιν «Δηήζηα
ζπλδξνκή ζην Ξεξηνδηθό Ξόιε θαη Ξνιηηηθή γηα ην 2011 (ΠΑΙΑΞΑΡΑΟΑΠ)». Σν πνζό
απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
18. ηνλ ΘΑ- 8117.023- εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 744,00 € γηα ηελ «Ξιεξωκή
αζθάιηζηξνπ ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ΔΟΩΞΑΗΘΖ ΞΗΠΡΖ». Σν πνζό απηό
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
19. ηνλ Θ.Α -8113.017- εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 448,80 € κε ηίηιν «Ξιεξωκή
ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ (θνύξηεξ) ζηελ εηαηξεία A.C.S.». Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην
απνζεκαηηθό.

6

ΑΔΑ: Β4ΛΒΩΚ9-Ζ3Ε
Οη αλσηέξσ πηζηώζεηο 15, 16, 17, 18 θαη 19 πνπ αθνξνύλ ζε νθεηιέο, εθ παξαδξνκήο δελ
είραλ γξαθηεί θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
20. ηνλ Θ.Α 30-6063 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00 € γηα «Ξαξνρέο
ππαιιήιωλ ζε είδνο (γάιαηα)». Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. Ζ ελ ιόγσ
πίζησζε είλαη απνιύησο απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή γάιαηνο ζηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη εθ παξαδξνκήο δελ είρε γξαθηεί θαηά ηελ αξρηθή
ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
21. ηνλ ΘΑ 30-7135.016 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 4.500 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα
θαη ηνπνζέηεζε θωηηζηηθώλ ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζην λεξόκπιν Ραιάληωλ ΓΔ
Κνλεκβαζίαο». Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. Ζ ελ ιόγσ πίζησζε είλαη
απαξαίηεηε θαη επείγνπζα ελόςεη ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία ν λεξόκπινο
παξνπζηάδεη κεγάιε επηζθεςηκόηεηα. Γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο απαηηείηαη ν θσηηζκόο ηνπ
κνλνπαηηνύ.
Β. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΩΛ
26.029.632,65 €
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΩΛ
25.796.770,36 €
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ
232.862,29 € θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ
ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2012.
Γ. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα έξγσλ έηνπο 2012.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 164/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Υαξακήο Αληώληνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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