ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩΚ9-Μ5Κ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ

ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 6εο/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 60/2013
«Πεξί αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2013».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη (20) ηνπ κελόο Καξηίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Ρεηάξηε θαη ώξα 17,00, 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 6/15-03-2013 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 δύν (22) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο Ππύξνο
Ξξόεδξνο Γ.Π.
Κηραιόπνπινο Κηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Π.
2.
Σξηζηάθνο Πηαύξνο
Γξακκαηέαο Γ.Π.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
4.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Αληηδήκαξρνο
Ρζάθνο Θσλ/λνο
5.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.
Αληηδήκαξρνο
Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
6.
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
7.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο
8.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
9.
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
10. Θνιιηάθνο Ησάλλεο
11. Ιύξαο Σαξάιακπνο
12. Καξνύζεο Σαξάιακπνο
13. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
15. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
16. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
17. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
18. Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
19. Ρζάθνο Ξέηξνο
20. Σαξακήο Αληώληνο
21. Κέληεο Γεώξγηνο
22. 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, Κπηιιίλεο Ξαλαγηώηεο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Τπρνγπηόο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο
Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Ρδάθαο Γεώξγηνο
Ρ.Θ. Διαίαο, Αξηηληόο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Ιηξώλ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Σαξακήο Αληώληνο, κεηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ,
3νπ θαη 4νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Κέληεο Γεώξγηνο.
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Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 7o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θ. Καπξνκηράιε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από 13/3/2013
εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηελ
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ΔΞΓ έηνπο 2013, 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
Ρε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ ή ελίζρπζε ππαξρόλησλ πηζηώζεσλ:
1) Πηνλ Θ.Α 00-6736.011 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 24.600,00 € κε ηίηιν
Ξξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Ξξόγξακκα ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 2020. Ρν πνζό
ησλ 24.600,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
2) Πηνλ Θ.Α 10-6117.006 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 24.600,00 € κε ηίηιν
Κεραλνγξαθηθή πνζηήξημε (εξγαζίεο) γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζην Δζληθό
Γεκνηνιόγην. Ρν πνζό ησλ 24.600,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
3) Πηνλ Θ.Α 30-7412.026 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 20.000,00 € κε ηίηιν Κειέηε
θαηαζθεπήο γέθπξαο Ξνηακηάο ζηε ΓΘ Λεάπνιεο. Ρν πνζό ησλ 20.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα
κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7412.015 κε ηίηιν Κειέηε ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο
γέθπξαο Ξνηακηάο ζηελ εθβνιή θαη δηεπζέηεζε όκβξησλ πδάησλ ΓΘ Λεάπνιεο ππάξρνπζαο
πίζησζεο 20.000,00 €.
4) Πηνλ Θ.Α 30- 7413.022 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 12.403,36 € κε ηίηιν Κειέηε
Θαηαθπγίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ ζηε ζέζε Ξιύηξα, πξώελ Γήκνπ Αζσπνύ (ΘΖΠΔΑΠΠπλερηδόκελν). Ξνζό ησλ 12.000,0€ ζα εγγξαθεί σο έζνδν ζηνλ ΘΑ 1313.017 κε ηίηιν Κειέηε
Θαηαθπγίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ ζηε ζέζε Ξιύηξα, πξώελ Γήκνπ Αζσπνύ (ΘΖΠΔΑΠΠπλερηδόκελν) θαη δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ. (Ρν αλσηέξσ έζνδν
εκθαλίζζεθε ζην Γήκν κε έγγξαθν ηνπ ΡΞΘΓ 34783/21-02-2013 θαηόπηλ ΣΔ Ξ. ΔΠ. 28779/122013 θαη εηζήρζε ζην Γήκν κε ην Α84/25-2-2013 γξακκάηην είζπξαμεο) θαη πνζό 403,36€ ζα
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν
Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51 €.
5) Πηνλ Θ.Α 30- 6661.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 9.000,00 € κε ηίηιν Ξξνκήζεηα
ρξσκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ρξσκαηηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ γηα ηε ΓΔ Βνηώλ. Ρν πνζό ησλ
9.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6662.004 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα
ρξσκάησλ δηαγξακκίζεσλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00 €.
6) Πηνλ Θ.Α 30- 6661.003 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 9.000,00€ κε ηίηιν Ξξνκήζεηα
ρξσκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ρξσκαηηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ γηα ηηο ΓΔ Κνλεκβαζίαο θαη
Εάξαθα . Ξνζό ησλ 6.000,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6662.004
κε ηίηιν Ξξνκήζεηα ρξσκάησλ δηαγξακκίζεσλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00€ θαη πνζό
3.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
7) Πηνλ Θ.Α 30- 6661.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 9.000,00 € κε ηίηιν Ξξνκήζεηα
ρξσκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ρξσκαηηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ γηα ηε ΓΔ Αζσπνύ. Ρν πνζό ησλ
9.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
8) Πηνλ Θ.Α 25-7326.049 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 5.200,00 € κε ηίηιν Θαηαζθεπή
θξεαηίνπ θαη πέηξηλεο Βξύζεο ζηελ ΡΘ Οεηρέαο. Ρν πνζό ησλ 5.200,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ
αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51€.
9) Πηνλ Θ.Α 30-6051.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 600,00 € κε ηίηιν Δξγνδνηηθή
εηζθνξά ππέξ ΡΔΑΓ-Γεκνζίνπ. Ρν πνζό ησλ 600,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
10) Πηνλ Θ.Α 30-6051.005 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.200,00 € κε ηίηιν
Δξγνδνηηθή εηζθνξά γεηνλνκηθή Ξεξίζαιςε Γεκνζίνπ. Ρν πνζό ησλ 1.200,00€ ζα κεηαθεξζεί
από ην απνζεκαηηθό.
11) Πηνλ Θ.Α 80-8241.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν Θξάηεζε
0,10% ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 4013/2011 γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ. Ρν πνζό ησλ 10.000,00€ ζα εγγξαθεί ζηνλ ΘΑ
4141.004 εζόδσλ θαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ.
12) Πηνλ Θ.Α 80-8113.059 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 4.698,90 € κε ηίηιν Νθεηιή ζην
ΘΡΔΙ Λνκνύ Ιαθσλίαο γηα κεηαθνξά καζεηώλ κε Δηδηθό Καζεηηθό Γειηίν γηα Πεπηέκβξην έσο
Γεθέκβξην. Ρν πνζό ησλ 4.698,90€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
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13) Πηνλ ΘΑ 30-7331.005 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν: Hιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε
ζην Γεκνηηθό Πρνιείν Ιαρίνπ πνζό 6.300,00€. Ρν πνζό ησλ 6.300,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ
ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο
πίζησζεο 929.920,51€.
14)Πηνλ ΘΑ 10-6641.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν: Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη
ιηπαληηθώλ Πύκβαζε 2012 πνζνύ 7.100,00€ (εθ παξαδξνκήο δελ είρε γξαθεί θαηά ηε ζύληαμε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ). Ρν πνζό ησλ 7.100,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ δηα
κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 10-6643.002 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε
Πύκβαζε 2012 (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ ) ππάξρνπζαο πίζησζεο 14.800,76€.
15)Πηνλ ΘΑ 30-7413.023 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν: Κειέηε απνθαηάζηαζεοζπληήξεζεο αγηνγξαθηώλ ζε κλεκεία ηεο ΓΔ Βνηώλ πνζνύ 7.000,00€. Ρν πνζό ησλ 7.000,00€ ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51€.
16)Πηνλ ΘΑ 30-7413.024 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν: Νινθιήξσζε κειέηεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ Αγίαο Πνθίαο ζηελ Άλσ Ξόιε ηεο Κνλεκβαζίαο πνζνύ 5.200,00€.
Ρν πνζό ησλ 5.200,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 30-7413.013 κε
ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51€.
17) Ν ΘΑ 30-7323.001 κε ηίηιν Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκήο γηα
ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πξνο ΟΔΒΑΛΠ ζηε ΓΘ Λεάπνιεο ππάξρνπζαο πίζησζεο
55.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 9.915,00€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ
64.915,00€ όζν θαη ε ζπληαρζείζα κειέηε. Ρν πνζό ησλ 9.915,00 € ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ
ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο
πίζησζεο 929.920,51€.
18) Ν ΘΑ 25-6641.002 κε ηίηιν: Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε
κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) Πύκβαζε 2012 ππάξρνπζαο πίζησζεο 2.750,66 ζα
εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 13.000€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζόλ ησλ 15.750,66€. Ρν
πνζό ησλ 13.000,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από
ΘΑ 20-6644.003 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Πύκβαζε 2012 (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)
ππάξρνπζαο πίζησζεο 44.838,48€. (εθ παξαδξνκήο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
εγγξάθεθε ην πνζόλ απηό –ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ από αληαπνδνηηθά- αληί ζε ΘΑ Ύδξεπζεο ζε
ΘΑ Kαζαξηόηεηαο).
19) Ν ΘΑ 80-8116.010 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ κελόο Γεθεκβξίνπ ΓΔ Βνηώλ
ππάξρνπζαο πίζησζεο 9.700,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 93,14€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη
πιένλ κε ην πνζόλ ησλ 9.793,14. Ρν πνζό ησλ 93,14€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
20) Ν ΘΑ 80-8116.012 κε ηίηιν Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ κελόο Γεθεκβξίνπ ΓΔ Κνλεκβαζίαο
ππάξρνπζαο πίζησζεο 3.200,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζόλ ησλ 84,77 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη
πιένλ κε ην πνζόλ ησλ 3.284,77. Ρν πνζό ησλ 84,77€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 225 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 13/3/2013 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην Δηήζην Ξξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2013, σο εμήο:
1) Πηνλ Θ.Α 00-6736.011 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 24.600,00 € κε ηίηιν
«Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα ΠΔΙΟΠΟΛΛΖΟ
2020». Πρεηηθή είλαη ε αξηζ. 21/2013 Α.Γ.Π. αλαθνξηθά κε ηε ζύλαςε Ξξνγξακκαηηθήο
Πύκβαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ «Δηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο: ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 2020
– πνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ
πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα ηα έηε 2013-2014», ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν Γήκνο ζπκκεηέρεη
κε ην πνζό ησλ 20.000 € πιένλ ΦΞΑ. Ρν πνζό ησλ 24.600,00 € κεηαθέξεηαη από ην
απνζεκαηηθό.
2) Πηνλ Θ.Α 10-6117.006 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 24.600,00 € κε ηίηιν
«Κεραλνγξαθηθή Τπνζηήξημε (εξγαζίεο) γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζην
Δζληθό Γεκνηνιόγην». Ξίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία γηα ηε δηόξζσζε θαη ειαρηζηνπνίεζε
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ησλ ιαζώλ ησλ δεκνηνινγίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο θαη απνζήθεπζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
πνπξγείνπ, γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ ζην Δζληθό Γεκνηνιόγην. Ρν πνζό ησλ 24.600,00 €
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
3) Πηνλ Θ.Α 30-7412.026 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 20.000,00 € κε ηίηιν «Κειέηε
θαηαζθεπήο γέθπξαο Πνηακηάο ζηε ΓΘ Λεάπνιεο». Ξξόθεηηαη γηα αιιαγή ηνπ ηίηινπ ηεο
ελ ιόγσ πίζησζε, θαζώο είρε γξαθηεί ιαλζαζκέλα. Ρν πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα
κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7412.015 κε ηίηιν «Κειέηε ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο
γέθπξαο Ξνηακηάο ζηελ εθβνιή θαη δηεπζέηεζε όκβξησλ πδάησλ ΓΘ Λεάπνιεο» ππάξρνπζαο
πίζησζεο 20.000,00 €.
4) Πηνλ Θ.Α 30-7413.022 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 12.403,36 € κε ηίηιν «Κειέηε
Θαηαθπγίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ ζηε ζέζε Πιύηξα, πξώελ Γήκνπ Αζσπνύ
(ΘΖΔΑ- πλερηδόκελν)». Ξνζό ησλ 12.000,0 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ ΘΑ 1313.017 κε
ηίηιν «Κειέηε Θαηαθπγίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ ζηε ζέζε Ξιύηξα, πξώελ Γήκνπ Αζσπνύ
(ΘΖΠΔΑΠ- Ππλερηδόκελν)» θαη δηα κέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ (ην
αλσηέξσ έζνδν εκθαλίζζεθε ζην Γήκν κε έγγξαθν ηνπ ΡΞΘΓ 34783/21-02-2013 θαηόπηλ ΣΔ
Ξ.ΔΠ. 28779/1-22013 θαη εηζήρζε ζην Γήκν κε ην Α84/25-2-2013 γξακκάηην είζπξαμεο) θαη
πνζό 403,36 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 307413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51 €, ε νπνία
πιενλάδεη.
5) Πηνλ Θ.Α 30-6661.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 9.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
ρξσκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ρξσκαηηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ γηα ηε ΓΔ Βνηώλ». Ρν
πνζό ησλ 9.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-6662.004 κε ηίηιν
«Ξξνκήζεηα ρξσκάησλ δηαγξακκίζεσλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00 €.
6) Πηνλ Θ.Α 30-6661.003 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 9.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
ρξσκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ρξσκαηηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ γηα ηηο ΓΔ
Κνλεκβαζίαο θαη Εάξαθα». Ξνζό ησλ 6.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από
ηνλ ΘΑ 30-6662.004 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ρξσκάησλ δηαγξακκίζεσλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο
15.000,00 € θαη πνζό 3.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
7) Πηνλ Θ.Α 30-6661.004 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 9.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
ρξσκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ρξσκαηηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ γηα ηε ΓΔ Αζσπνύ».
Ρν πνζό ησλ 9.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
Ρν πνζό ησλ 15.000,00 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ρξσκάησλ δηαγξακκίζεσλ» ησλ παξαπάλσ
πηζηώζεσλ 5 θαη 6 κεηαθέξεηαη, δηόηη εθηηκάηαη όηη δελ ζα δηαηεζεί ζην ηξέρνλ έηνο, θαζώο
ππάξρεη επαξθή πνζόηεηα από ηελ πξνκήζεηα πνπ είρε γίλεη κέζα ζην 2012 θαη επηπιένλ από
4/2/13 ππεξεηεί ζην Γήκν, ππάιιεινο εηδηθόηεηαο ΓΔ Διαηνρξσκαηηζηή, κεηά από απόζπαζε
από ην Γήκν Κνζράηνπ Ραύξνπ, ν νπνίνο ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο απνθαηάζηαζεο θζνξώλ ζηελ
ηνηρνπνηία ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ.
8) Πηνλ Θ.Α 25-7326.049 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 5.200,00 € κε ηίηιν «Θαηαζθεπή
θξεαηίνπ θαη πέηξηλεο Βξύζεο ζηελ ΣΘ Ρεηρέαο». Ιόγσ πξνβιήκαηνο ζηελ πδξνδόηεζε
ηεο πεξηνρήο «Κπειεζέηθα» ζηελ Ρ.Θ. Οεηρέαο, πξνέθπςε αλάγθε λα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην θαη
βξύζε, πνπ ζα ξπζκίδεη νκαιά θαη απξόζθνπηα ηε ξνή ηνπ ύδαηνο ζε όιε ηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα.
Ρν πνζό ησλ 5.200,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από
ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51 €, ε
νπνία πιενλάδεη.
9) Πηνλ Θ.Α 30-6051.004 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 600,00 € κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή
εηζθνξά ππέξ ΣΔΑΓΤ-Γεκνζίνπ». Ρν πνζό ησλ 600,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
10) Πηνλ Θ.Α 30-6051.005 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.200,00 € κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθή εηζθνξά Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε Γεκνζίνπ». Ρν πνζό ησλ 1.200,00 €
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
11) Πηνλ Θ.Α 80-8241.004 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν «Θξάηεζε
0,10% ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 4013/2011 γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». Ρν πνζό ησλ 10.000,00 €
γξάθεηαη ζηνλ ΘΑ 4141.004 εζόδσλ θαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ
εμόδσλ.
12) Πηνλ Θ.Α 80-8113.059 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 4.698,90 € κε ηίηιν «Οθεηιή
ζην ΘΣΔΙ Λνκνύ Ιαθσλίαο γηα κεηαθνξά καζεηώλ κε Δηδηθό Καζεηηθό Γειηίν γηα
επηέκβξην έσο Γεθέκβξην». Ρν πνζό ησλ 4.698,90 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
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Νη παξαπάλσ πηζηώζεηο 9, 10, 11, 12 εθ παξαδξνκήο δελ γξάθηεθαλ θαηά ηελ αξρηθή
ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2013.
13) Ν ΘΑ 30-7323.001 κε ηίηιν «Θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκήο
γηα ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πξνο ΡΔΒΑΛ ζηε ΓΘ Λεάπνιεο» ππάξρνπζαο
πίζησζεο 55.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 9.915,00 € θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην
πνζό ησλ 64.915,00 € όζν θαη ε ζπληαρζείζα κειέηε. Ρν πνζό ησλ 9.915,00 € κεηαθέξεηαη
δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο»
ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51 €.
14) Πηνλ ΘΑ 10-6641.002 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη
ιηπαληηθώλ ύκβαζε 2012» πνζνύ 7.100,00 € (εθ παξαδξνκήο δελ είρε γξαθεί θαηά ηε
ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ). Ρν πνζό ησλ 7.100,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ
δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 10-6643.002 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε
Πύκβαζε 2012 (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)» ππάξρνπζαο πίζησζεο 14.800,76 €.
15) Ν ΘΑ 25-6641.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε
κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΤΛΔΥΗΕΟΚΔΛΟ) ύκβαζε 2012» ππάξρνπζαο πίζησζεο 2.750,66
εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 13.000 € θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζόλ ησλ 15.750,66 €.
Ρν πνζό ησλ 13.000,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ
από ηνλ ΘΑ 20-6644.003 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Πύκβαζε 2012
(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)» ππάξρνπζαο πίζησζεο 44.838,48 € (εθ παξαδξνκήο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ εγγξάθεθε ην πνζό απηό –ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ από αληαπνδνηηθά- αληί ζε
ΘΑ Ύδξεπζεο, ζε ΘΑ Kαζαξηόηεηαο).
16) Ν ΘΑ 80-8116.010 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ κελόο Γεθεκβξίνπ ΓΔ
Βνηώλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 9.700,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 93,14 € θαη
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζόλ ησλ 9.793,14. Δθ παξαδξνκήο είρε γξαθηεί κηθξόηεξν πνζό.
Ρν πνζό ησλ 93,14 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
17) Ν ΘΑ 80-8116.012 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ κελόο Γεθεκβξίνπ ΓΔ
Κνλεκβαζίαο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 3.200,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζόλ ησλ 84,77 € θαη
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζόλ ησλ 3.284,77. Δθ παξαδξνκήο είρε γξαθηεί κηθξόηεξν πνζό.
Ρν πνζό ησλ 84,77 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
18) Πηνλ ΘΑ 30-7331.005 γξάθεη λέα πίζησζε 6.300,00 € κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθή
εγθαηάζηαζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν Ιαρίνπ». Ξξνέθπςε ε αλάγθε ειεθηξνινγηθήο
εγθαηάζηαζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο, ε νπνία ήηαλ ππνηππώδεο θαη ππνιεηηνπξγνύζε.
Ρν πνζό ησλ 6.300,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΘΑ 30-7413.013 κε
ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51 €, ε νπνία πιενλάδεη.
19) Πηνλ ΘΑ 30-7413.023 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε απνθαηάζηαζεοζπληήξεζεο αγηνγξαθηώλ ζε κλεκεία ηεο ΓΔ Βνηώλ» πνζνύ 7.000,00 €. Απνιύησο
αλαγθαία θαη επείγνπζα ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηεο ζπληήξεζεο ησλ ηνηρνγξαθηώλ, γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θαθέινπ γηα ηελ έληαμε ζην ΔΠΞΑ ηνπ έξγνπ πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ
βπδαληηλώλ θαη πζηεξνβπδαληηλώλ κλεκείσλ ζηελ Ρ.Θ. Φαξαθινύ Γ.Δ. Βνηώλ (άξζξν 75 παξ. ζη)
πεξίπη. 6 ΓΘΘ). Ρν πνζό ησλ 7.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 307413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51 €, ε νπνία
πιενλάδεη.
20) Πηνλ ΘΑ 30-7413.024 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Οινθιήξσζε κειέηεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ Αγίαο νθίαο ζηελ Άλσ Πόιε ηεο Κνλεκβαζίαο» πνζνύ
5.200,00 €. Δίλαη απνιύησο αλαγθαία θαη επείγνπζα ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο, γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θαθέινπ γηα ηελ έληαμε ζην ΔΠΞΑ ηνπ έξγνπ ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ
κλεκείνπ ηεο Αγίαο Πνθίαο ζηελ Άλσ Ξόιε ηνπ Θάζηξνπ (άξζξν 75 παξ. ζη) πεξίπη. 6 ΓΘΘ). Ρν
πνζό ησλ 5.200,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν
«Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 929.920,51 €, ε νπνία πιενλάδεη.
Β). Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:

ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΥΛ
ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΥΛ
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ

ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΖ
ΓΗΑΚΝΟΦΥΘΔΗΠΑ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
34.492.238,15€
34.514.238,15 €
34.142.238,15€
34.232.114,96 €
350.000,00€
282.123,19 € θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ
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ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ
εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2013.
Κεηνςεθνύλησλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ Ξ. Ληθνιηλάθνπ θαη Ξ. Ρζάθνπ.
Ν θ. Α. Σαξακήο είπε όηη θακία πίζησζε δελ έρεη επείγνλ ραξαθηήξα, θαηαςεθίδεη ηελ
αλακόξθσζε, ςεθίδεη κόλν ηηο πηζηώζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4,9,10,11,13,14,15,16,17.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 60/2013.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ν Ξξόεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνύινο Ππύξνο
Σξηζηάθνο Πηαύξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ. Αληηδήκαξρνο
Πνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Ιύξαο Σαξάιακπνο
Καξνύζεο Σαξάιακπνο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
Ρζάθνο Ξέηξνο
Σαξακήο Αληώληνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Κέληεο Γεώξγηνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ξαπαδάθε Δπγελία
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