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                                                                          ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΨΖ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                     ζηηο 10/08/2012 

ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ     

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ 
 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  14/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  231/2012 
 
«Ξεξί αλακνξθώζεωο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 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 14/20-07-2012 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 1. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Σζάθνο Πέηξνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο 
4. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
7. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο   
8. Ιύξαο Υαξάιακπνο   
9. Καξνύζεο Υαξάιακπνο   
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
11. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
12. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
13. νπξιάο Ησάλλεο   
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
15. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
16. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
17. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
18. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
20. Υαξακήο Αληώληνο   
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
22. Θξππσηόο Παλαγηώηεο   
23. Κέληεο Γεώξγηνο   

  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, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κπίιηαο 
Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο 
Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, 
Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο. 
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  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθώλ. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην ηξίην (3ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. αληηδήκαξρν Θνιιηάθν Ησάλλε,  ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από 
16/7/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 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 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ 
Α. Σε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε  ησλ θαησηέξσλ λέσλ πηζηώζεσλ:  
1.  ηνλ Θ.Α -8122.039 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 108.486,00 € κε ηίηιν Αλάπιαζε ρώξνπ 
όπηζζελ Γεκαξρείνπ Γήκνπ Κνιάσλ.( 1νο Ινγαξηαζκόο). 
Σν αλσηέξσ έξγν είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν από ην πξόγξακκα ΘΖΔΑ θαη είρε εγγξαθεί εθ 
παξαδξνκήο ζηνλ ΘΑ 30-7322.001 ύςνπο 194.039,71€ εθ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ην πνζό ησλ 
108.486,00 € δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ ζηνλ ΘΑ -8122.039. Σν πνζόλ έρεη εθηακηεπζεί από ηνλ 
θνξέα. 
2. ηνλ Θ.Α -8122.041 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 94.724,90 € κε ηίηιν Δξγαζίεο 
ζπληήξεζεο & αλαβάζκηζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Σ.Γ. ΑΓ.ΛΗΘΟΙΑΟΤ (1νο Ινγαξηαζκόο) . 
Σν αλσηέξσ έξγν είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν από ΟΘ θαη έρεη εγγξαθεί εθ παξαδξνκήο ζηνλ ΘΑ 
30-7331.001 ύςνπο 117.542,86 € εθ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ην πνζόλ ησλ 94.724,90 € δηα 
κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ ζηνλ ΘΑ -8122.041. 
3.  ηνλ Θ.Α 20-6662.005 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  10.000,00 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα 
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ. 
4.  ηνλ Θ.Α 20-6662.006 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  5.000,00 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα 
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ΓΔ ΑΧΠΟΤ. 
Σα πνζά 10.000,00€ θαη 5.000,00€ ησλ πεξηπηώζεσλ 3 θαη 4,ζα κεηαθεξζνύλ δηα κέζνπ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6662.004 πνζνύ 15.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα Φσηηζηηθώλ 
ζσκάησλ. 
5.  ηνλ Θ.Α -8111.019 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  9.429,18 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα γάιαθηνο 
ππαιιήισλ  θαζαξηόηεηαο γηα ην έηνο 2011. Σν πνζό ησλ 9.429,18€ ζα κεηαθεξζεί από ην 
απνζεκαηηθό (κε ηελ ΑΓ 217/12 -επηρνξήγεζε γηα ππξνπξνζηαζία- κεηαθέξζεθε ζην 
απνζεκαηηθό πίζησζε 15.000,00€ από ηνλ ΘΑ 20-6262.002 κε ηίηιν Δξγαζίεο επηρσκάησζεο 
ζπληήξεζεο δηακόξθσζεο αλελεξγώλ ΥΑΓΑ θαη ε ελ ιόγσ εξγαζία ζα αληηκεησπηζηεί από ηελ 
επηρνξήγεζε γηα ππξνπξνζηαζία). 
6. ηνλ Θ.Α -8111.020 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  1.577,42 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα γάιαθηνο 
ππαιιήισλ ύδξεπζεο γηα ην έηνο 2011. Σν πνζό ησλ 1.577,42 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6011. κε ηίηιν Σαθηηθέο απνδνρέο ύςνπο 120.000,00 €. 
7.  ηνλ Θ.Α -8111.021 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  1.577,42 € κε ηίηιν Πξνκήζεηα γάιαθηνο 
ππαιιήισλ ηερληθήο ππεξεζίαο  γηα ην έηνο 2011. Σν πνζό ησλ 1.577,42€ ζα κεηαθεξζεί από ην 
απνζεκαηηθό.  
8.  ηνλ Θ.Α 25-6262.015ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  8.000,00 €  κε ηίηιν πληήξεζε - 
επηζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ΓΔ ΚΟΙΑΧΛ. 
9.  ηνλ Θ.Α 25-6262.016 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  10.000,00 €  κε ηίηιν πληήξεζε - 
επηζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ΓΔ ΑΧΠΟΤ. 
 10.  ηνλ Θ.Α 25-6262.016 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  15.000,00 €  κε ηίηιν πληήξεζε - 
επηζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ΓΔ ΒΟΗΧΛ. 
11.  ηνλ Θ.Α 25-6262.017 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  15.000,00 €  κε ηίηιν πληήξεζε - 
επηζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ. 
12.  ηνλ Θ.Α 25-6262.018 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ  8.331,86 €  κε ηίηιν πληήξεζε - 
επηζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ. 
Σα πνζά 8.000,00€,10.000,00 € 15.000,00 €,15.000,00 € θαη 8331,86 €  ησλ πεξηπηώζεσλ  8, 9, 
10, 11 θαη 12 ζα κεηαθεξζνύλ δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6262.003 κε ηίηιν 
πληήξεζε-επηζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ύςνπο 56.331,86 € κεηά από πξνεγνπκέλε 
αλακόξθσζε. 
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13.  ηνλ Θ.Α 30-7412.018 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ    22.127,70 € κε ηίηιν Κειέηε 
αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ Γ.Γ. Αγίνπ  Ληθνιάνπ νηθηζκνύ Πξνθήηε Ζιία πξώελ Γήκνπ Βνηώλ. Ζ 
αλσηέξσ πίζησζε εθ παξαδξνκήο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ θαη πξόθεηηαη γηα ζπλερηδόκελε κειέηε ε αλάζεζε ηεο νπνίαο είρε γίλεη από ηνλ 
πξώελ Γήκν Βνηώλ. Σν πνζόλ ησλ 22.127,70 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ 
ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν Κειέηεο δήκνπ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ ύςνπο 244.650,00€. 
 14.  ηνλ Θ.Α 00-6733.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν  Θαηαβνιή 
ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ ζε απόξνπο. Σν πνζό ησλ 10.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από 
απνζεκαηηθό. 
 15.  ηνλ Θ.Α 30-7135.021 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 8.000,00 € κε ηίηιν  Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία γεπέδνπ (5ρ5 πνδνζθαίξνπ) ζηελ Σ.Θ. Ρεηρέαο ηεο Γ.Δ. 
ΕΑΡΑΘΑ. Σν πνζό ησλ 8.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από απνζεκαηηθό. 
 16.  ηνλ Θ.Α 30-7135.022 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ    8.000,00 € κε ηίηιν  Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία γεπέδνπ (5ρ5 πνδνζθαίξνπ )ζηελ Σ.Θ. Αγγειώλαο ηεο 
Γ.Δ. ΚΟΚΔΚΒΑΗΑ. Σν πνζό ησλ 8.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από απνζεκαηηθό. 
17.  ηνλ Θ.Α 30-7135.023ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ   5.000,00 € κε ηίηιν  Πξνκήζεηα 
πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ. Σν πνζό ησλ 5.000,00 € ζα κεηαθεξζεί από 
απνζεκαηηθό. 
18.  ηνλ Θ.Α 30-6262.016 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν   Γηακόξθσζε 
Γεπέδνπ ηεο ΣΘ Αζσπνύ ΓΔ ΑΧΠΟΤ. Σν πνζό ησλ 7.200,00 € ζα κεηαθεξζεί από απνζεκαηηθό. 
19.  ηνλ ΘΑ - 8231.023 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 20.000,00 € κε ηίηιν Κ.Σ.Π.Τ. 3% κε 
αληίζηνηρε δεκηνπξγία ΘΑ  4131.023 εζόδσλ πνζνύ 20.000,00 €. 
20.  ηνλ Θ.Α-8231.021 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.000,00 € κε ηίηιν ΘΙΑΓΟ ΠΡΟΛΟΗΑ 
ΠΡΧΖΛ ΤΠΑΙΙΖΙΧΛ ΣΑΓΗΟΤ. Σν πνζόλ ησλ 1.000,00 €  ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ-8224.002 κε ηίηιν ΥΑΡΣΟΖΚΟ &ΟΓΑ ΔΠΗ ΥΑΡΣΟΖΚΟΤ 
ΚΗΘΧΚΑΣΧΛ ύςνπο 2.000,00€ ζηνλ νπνίνλ είρε αλαγξαθεί εθ παξαδξνκήο.                                                                                                               
21. ηνλ Θ.Α. 30-7323.056 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € κε ηίηιν Θαηαζθεπή ηνίρνπ 
αληηζηήξημεο δεκνηηθνύ δξόκνπ πιεζίνλ νηθίαο Ιαδαξάθε ζηελ Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο. Σν πνζό ησλ 
3.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από απνζεκαηηθό. 
22.  ηνλ Θ.Α 30-7412.000 ζα εληζρπζεί ε ππάξρνπζα πίζησζε    πνζνύ   10.000,00 € κε ηίηιν  
πκπιεξσκαηηθή κειέηε ηεο κειέηεο αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, κε ην πνζό 
ησλ 20.750,00 € θαη ζα έρνπκε πίζησζε 30.750,00 €. Σν πνζόλ ησλ 20.750,00€ ζα κεηαθεξζεί 
δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν Κειέηεο δήκνπ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
ύςνπο 244.650,00 €. 
23.  ηνλ Θ.Α-8221.001 ζα  εληζρπζεί  ε ππάξρνπζα πίζησζεο κε ηίηιν ΑΠΟΓΟΖ ΦΚΤ ύςνπο 
40.000,00€ κε ην πνζό ησλ 60.000,00 € θαη ζα έρνπκε πίζησζε ύςνπο 100.000,00€ κε 
αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ΘΑ 4121.001 ησλ εζόδσλ θαηά 60.000,00 € ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη 
θαη απηόο κε ην πνζόλ ησλ 100.000,00 €.  
24. ηνλ ΘΑ 00-6432.004 ζα εληζρπζεί ε ππάξρνπζα πίζησζε κε ηίηιν Σνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ 
Γήκνπ ύςνπο 15.000,00 € κε ην πνζό ησλ 2.000,00 €. Σν πνζό ησλ 2.000,00 € ζα κεηαθεξζεί 
από ην απνζεκαηηθό. 

Β: Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη έληαμε ησλ αλσηέξσ έξγσλ . 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 

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 16/7/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηώζεσλ:  
1. ηνλ Θ.Α -8122.039 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 108.486,00 € κε ηίηιν 

«Αλάπιαζε ρώξνπ όπηζζελ Γεκαξρείνπ Γήκνπ Κνιάωλ (1νο Ινγαξηαζκόο)». Σν 
αλσηέξσ έξγν είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν από ην πξόγξακκα ΘΖΔΑ θαη είρε εγγξαθεί εθ 
παξαδξνκήο ζηνλ ΘΑ 30-7322.001 ύςνπο 194.039,71 €, εθ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ην πνζό 
ησλ 108.486,00 € δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ ζηνλ ΘΑ -8122.039. Σν πνζόλ έρεη εθηακηεπζεί από 
ην θνξέα. 
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2. ηνλ Θ.Α -8122.041 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ  94.724,90 € κε ηίηιν «Δξγαζίεο 
ζπληήξεζεο & αλαβάζκηζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ ηνπ Ρ.Γ. ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ (1νο 
Ινγαξηαζκόο)». Σν αλσηέξσ έξγν είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν από ΟΘ θαη έρεη εγγξαθεί εθ 
παξαδξνκήο ζηνλ ΘΑ 30-7331.001 ύςνπο 117.542,86 €, εθ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ην πνζόλ 
ησλ 94.724,90 € δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ ζηνλ ΘΑ -8122.041. 

 
3. ηνλ Θ.Α 20-6662.005 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν 

«Ξξνκήζεηα θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ ΓΔ ΚΝΙΑΩΛ». 
 
4. ηνλ Θ.Α 20-6662.006 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν 

«Ξξνκήζεηα θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ ΓΔ ΑΠΩΞΝ». 
Σα πνζά 10.000,00 € θαη 5.000,00 € ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ 3 θαη 4, κεηαθέξνληαη 

δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 20-6662.004 πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 14 ηνπ Λ. 4071/2012, κε 
ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαη ζηνπο Γήκνπο λα γξάθνπλ όκνηεο ή νκνεηδείο δαπάλεο, ζε 
μερσξηζηέο πηζηώζεηο, θαηά Δηδηθό Φνξέα θαη ΘΑΔ, ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 
θαη λα εθηειεζηνύλ απηνηειώο, εθόζνλ αθνξνύλ ζε δηαθνξεηηθέο δεκνηηθέο ελόηεηεο. 

 
5.  ηνλ Θ.Α -8111.019 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 9.429,18 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 

γάιαθηνο ππαιιήιωλ θαζαξηόηεηαο γηα ην έηνο 2011». Σν πνζό ησλ 9.429,18 € 
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό (κε ηελ ΑΓ 217/12 πεξί επηρνξήγεζεο γηα ππξνπξνζηαζία, 
κεηαθέξζεθε ζην απνζεκαηηθό πίζησζε 15.000,00 € από ηνλ ΘΑ 20-6262.002 κε ηίηιν 
«Δξγαζίεο επηρσκάησζεο ζπληήξεζεο δηακόξθσζεο αλελεξγώλ ΥΑΓΑ», ε νπνία πξνεξρόηαλ 
από αληαπνδνηηθά έζνδα ηεο ππεξεζίαο Θαζαξηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ ε ελ ιόγσ εξγαζία λα 
αληηκεησπηζηεί από ηελ επηρνξήγεζε γηα ππξνπξνζηαζία). 
 

6. ηνλ Θ.Α -8111.020 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ  1.577,42 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 
γάιαθηνο ππαιιήιωλ ύδξεπζεο γηα ην έηνο 2011». Σν πνζό ησλ 1.577,42 € κεηαθέξεηαη 
δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-6011 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο» ύςνπο 120.000,00 
€. 
 

7. ηνλ Θ.Α -8111.021 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 1.577,42 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 
γάιαθηνο ππαιιήιωλ ηερληθήο ππεξεζίαο γηα ην έηνο 2011». Σν πνζό ησλ 1.577,42 € 
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.  
 Οη αλσηέξσ ηξεηο πηζηώζεηο (5, 6 & 7) εγγξάθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ην γάια 
πνπ δηθαηνύληαη νη εξγάηεο, νη νπνίνη ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηε, δελ ην 
έιαβαλ θαηά ην έηνο 2011. Γηα ηελ παξνρή ηνπ γάιαθηνο ήηαλ απαξαίηεηε ε γλώκε γηαηξνύ 
εξγαζίαο, κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεθε ε ζύκβαζε ζηα ηέιε ηνπ 2011, αθνύ κέρξη ηόηε δελ ήηαλ 
μεθάζαξεο νη δηαηάμεηο, νη νπνίεο δηέπνπλ ηε ζύκβαζε (κίζζσζε έξγνπ ή παξνρή ππεξεζηώλ).   

 
8. ηνλ Θ.Α 25-6262.015 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 8.000,00 € κε ηίηιν 

«Ππληήξεζε - επηζθεπή δηθηύωλ ύδξεπζεο ΓΔ ΚΝΙΑΩΛ». 
 

9. ηνλ Θ.Α 25-6262.016 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν 
«Ππληήξεζε - επηζθεπή δηθηύωλ ύδξεπζεο ΓΔ ΑΠΩΞΝ». 
  

10. ηνλ Θ.Α 25-6262.016 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν 
«Ππληήξεζε  επηζθεπή δηθηύωλ ύδξεπζεο ΓΔ ΒΝΗΩΛ». 
 

11. ηνλ Θ.Α 25-6262.017 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν 
«Ππληήξεζε  επηζθεπή δηθηύωλ ύδξεπζεο ΓΔ ΕΑΟΑΘΑ». 
 

12. ηνλ Θ.Α 25-6262.018 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 8.331,86 € κε ηίηιν 
«Ππληήξεζε - επηζθεπή δηθηύωλ ύδξεπζεο ΓΔ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ». 

Σα παξαπάλσ πνζά 8.000,00 €, 10.000,00 €, 15.000,00 €, 15.000,00 € θαη 8.331,86 €  
ησλ πεξηπηώζεσλ 8, 9, 10, 11 θαη 12 κεηαθέξνληαη  δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 25-
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6262.003 κε ηίηιν «πληήξεζε-επηζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 56.331,86 
€, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 14 ηνπ Λ. 4071/2012, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα θαη ζηνπο Γήκνπο λα γξάθνπλ όκνηεο ή νκνεηδείο δαπάλεο, ζε μερσξηζηέο πηζηώζεηο, 
θαηά Δηδηθό Φνξέα θαη ΘΑΔ, ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ θαη λα εθηειεζηνύλ 
απηνηειώο, εθόζνλ αθνξνύλ ζε δηαθνξεηηθέο δεκνηηθέο ελόηεηεο. 
 

13. ηνλ Θ.Α 30-7412.018 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 22.127,70 € κε ηίηιν 
«Κειέηε αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ Γ.Γ. Αγίνπ Ληθνιάνπ νηθηζκνύ Ξξνθήηε Ζιία πξώελ 
Γήκνπ Βνηώλ». Ζ αλσηέξσ πίζησζε εθ παξαδξνκήο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαηά ηε ζύληαμε 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2012, θαζόηη πξόθεηηαη γηα ζπλερηδόκελε κειέηε, ε αλάζεζε ηεο 
νπνίαο έρεη γίλεη από ηνλ πξώελ Γήκν Βνηώλ. Σν πνζόλ ησλ 22.127,70 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ 
απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο δήκνπ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» ύςνπο 
244.650,00 €, πίζησζε ε νπνία εθηηκάηαη όηη δελ ζα δηαηεζεί. 
  

14. ηνλ Θ.Α 00-6733.001 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν  
«Θαηαβνιή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάηωλ ζε απόξνπο». Σν πνζό ησλ 10.000,00 € 
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό, ελώ πξόθεηηαη γηα πίζησζε απνιύησο απαξαίηεηε, 
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα επείγνπζεο πεξηπηώζεηο απόξσλ δεκνηώλ καο, πνπ 
ρξήδνπλ πξαγκαηηθήο βνήζεηαο, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 2 ηνπ ΓΘΘ 
(Λ. 3463/06). 

   
15. ηνλ Θ.Α 30-7135.021 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 8.000,00 € κε ηίηιν  

«Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία γεπέδνπ (5ρ5 πνδνζθαίξνπ) 
ζηελ Ρ.Θ. Οεηρέαο ηεο Γ.Δ. ΕΑΟΑΘΑ». Σν πνζό ησλ 8.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην 
απνζεκαηηθό. 
  

16. ηνλ Θ.Α 30-7135.022 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 8.000,00 € κε ηίηιν  
«Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία γεπέδνπ (5ρ5 πνδνζθαίξνπ) 
ζηελ Ρ.Θ. Αγγειώλαο ηεο Γ.Δ. ΚΝΚΔΚΒΑΠΗΑΠ». Σν πνζό ησλ 8.000,00 € κεηαθέξεηαη από 
ην απνζεκαηηθό. 
 Οη αλσηέξσ δύν πηζηώζεηο είλαη επείγνπζεο θαη αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί 
ν αγσληζηηθόο ρώξνο ησλ γεπέδσλ θαη λα θαηαζηνύλ ιεηηνπξγηθά γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ 
πνδνζθαίξνπ. 

 
17. ηνλ Θ.Α 30-7135.023 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 5.000,00 € κε ηίηιν  

«Ξξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδωκάηωλ ΓΔ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ». Σν πνζό ησλ 
5.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό, ελώ πξόθεηηαη γηα πίζησζε έθηαθηε θαη επείγνπζα, 
θαζόζνλ δηαπηζηώζεθε όηη ζε πνιιά ζεκεία ηα ππάξρνληα θηγθιηδώκαηα έρνπλ ππνζηεί θζνξέο 
θαη απαηηείηαη άκεζα ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιόηεηαο ηεο θπθινθνξίαο 
θαη ηεο αζθάιεηαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ.  
 

18. ηνλ Θ.Α 30-6262.016 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηίηιν   
«Γηακόξθωζε Γεπέδνπ ηεο ΡΘ Αζωπνύ ΓΔ ΑΠΩΞΝ». Σν πνζό ησλ 7.200,00 € 
κεηαθέξεηαη από απνζεκαηηθό. Πξόζθαηα ζπλεδξίαζε ε αξκόδηα επηηξνπή γηα ηελ παξαιαβή 
ηνπ έξγνπ απνπεξάησζεο ηνπ γεπέδνπ, γηα όζεο εξγαζίεο έρνπλ εθηειεζηεί, θαζόηη ην έξγν δελ 
νινθιεξώζεθε, αθνύ από ηνλ Οθηώβξην 2010 έρεη γίλεη δηαθνπή εξγαζηώλ θαη ιύζε ηεο 
ζύκβαζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ηώξα θάπνηεο εξγαζίεο επηρσκάησζεο γηα ηε δηακόξθσζε 
ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην γήπεδν ιεηηνπξγηθό θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
άκεζα. 
 

19.  ηνλ ΘΑ -8231.023 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 20.000,00 € κε ηίηιν «Κ.Ρ.Ξ.. 
3%» κε αληίζηνηρε δεκηνπξγία ΘΑ  4131.023 εζόδσλ πνζνύ 20.000,00 €. 
 

20. ηνλ Θ.Α-8231.021 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 1.000,00 € κε ηίηιν «ΘΙΑΓΝΠ 
ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΟΩΖΛ ΞΑΙΙΖΙΩΛ ΠΡΑΓΗΝ».  Σν πνζόλ ησλ 1.000,00 €  κεηαθέξεηαη δηα 
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κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ-8224.002 κε ηίηιν «ΥΑΡΣΟΖΚΟ & ΟΓΑ ΔΠΗ 
ΥΑΡΣΟΖΚΟΤ ΚΗΘΧΚΑΣΧΛ» ύςνπο 2.000,00 €, ζηνλ νπνίνλ είρε αλαγξαθεί εθ παξαδξνκήο.                                                                                                               
 

21. ηνλ Θ.Α. 30-7323.056 εγγξάθεηαη λέα πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € κε ηίηιν 
«Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο δεκνηηθνύ δξόκνπ πιεζίνλ νηθίαο Ιαδαξάθε ζηελ 
Ρ.Θ. Κνλεκβαζίαο». Σν πνζό ησλ 3.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. Πξόθεηηαη γηα 
έθηαθηε θαη επείγνπζα πίζησζε, θαζόηη ζην ζεκείν απηό ηνπ δξόκνπ, ππνρώξεζε ην πξαλέο κε 
απνηέιεζκα λα θηλδπλεύεη λα ππνρσξήζεη θαη νιόθιεξνο ν δξόκνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 
Απαηηείηαη έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο, γηα λα ππνζηεξίμεη ην δξόκν θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
νκαιόηεηαο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ.  
 

22.  ηνλ Θ.Α 30-7412.007 εληζρύεηαη ε ππάξρνπζα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν 
«Κειέηε αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζηελ Ρ.Θ. Αγίνπ Γεωξγίνπ Γ.Δ. Βνηώλ», κε ην πνζό 
ησλ 20.750,00 € θαη έρνπκε ζπλνιηθή πίζησζε 30.750,00 €. Πξόζθαηα εμαζθαιίζηεθαλ νη 
γλσκνδνηήζεηο από ηηο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο, δηαπηζηώζεθε 
όκσο όηη ην πνζό ησλ 10.000,00 € δελ επαξθεί θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο 
πίζησζεο. Σν πνζόλ ησλ 20.750,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-
7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο δήκνπ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» ύςνπο 244.650,00 €, πίζησζε ε νπνία 
εθηηκάηαη όηη δελ ζα δηαηεζεί. 
  

23. ηνλ Θ.Α-8221.001 εληζρύεηαη ε ππάξρνπζα πίζησζε ησλ 40.000,00 € κε ηίηιν 
«ΑΞΝΓΝΠΖ ΦΚ» κε ην πνζό ησλ 60.000,00 € θαη ζα έρνπκε πίζησζε ύςνπο 100.000,00 € 
κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ΘΑ 4121.001 ησλ εζόδσλ θαηά 60.000,00 €, ν νπνίνο ζα 
παξνπζηάδεηαη θαη απηόο κε ην πνζόλ ησλ 100.000,00 €.  
 

24. ηνλ ΘΑ 00-6432.004 εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 2.000,00 €, ε ππάξρνπζα πίζησζε 
ησλ 15.000,00 € κε ηίηιν «Ρνπξηζηηθή πξνβνιή Γήκνπ». Ζ ελ ιόγσ πίζησζε εληζρύεηαη, 
δηόηη δελ επαξθεί γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ. Σν πνζό ησλ 2.000,00 € κεηαθέξεηαη 
από ην απνζεκαηηθό. 
 

Β. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα έηνπο 2012 θαη εληάζζεη ζ’ απηό, ην αλσηέξσ λέν 
έξγν «Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο δεκνηηθνύ δξόκνπ πιεζίνλ νηθίαο Ιαδαξάθε ζηελ Σ.Θ. 
Κνλεκβαζίαο», πξνϋπνινγηζκνύ 3.000,00 €. 

 
Γ. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

                           

ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΩΛ 26.114.988,25 € 

ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΩΛ     25.985.282,56 € 

ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ              129.705,69 € θαη δελ 
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 2012. 

 
    Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  231/2012. 
   

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 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 

Παπαδάθε Δπγελία 

Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
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