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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                          

ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ     

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ 
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο  8εο/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  116/2013 
 
«Ξεξί αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Δηεζίνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο 
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2013». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη ελλέα (29) ηνπ κελφο Απξηιίνπ 2013, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη ψξα 15,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 8/25-04-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα δέθα ελλέα (19) δειαδή:  
                 ΞΑΟΝΛΡΔΠ                        ΑΞΝΛΡΔΠ 
1. Αβδνχινο πχξνο            Πξφεδξνο Γ.. 1. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
2. Κηραιφπνπινο Κηραήι  Αληηπξφεδξνο Γ..  2. Πεηξάθεο Υξήζηνο  
3. Υξηζηάθνο ηαχξνο        Γξακκαηέαο Γ.. 3. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο       Αληηδήκαξρνο 4. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο           Αληηδήκαξρνο  5. Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
6. Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 6. Σζάθνο Πέηξνο 
7. Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο 7. Σζάθνο Θσλ/λνο 
8. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο 8. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
9. νπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Παλαγηψηα   
11. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
12. Ιχξαο Υαξάιακπνο   
13. Καξνχζεο Υαξάιακπνο   
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
15. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
16. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
17. Υαξακήο Αληψληνο   
18. Κέληεο Γεψξγηνο   
19. Θξππσηφο Παλαγηψηεο   

  Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
   Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, Φπρνγπηφο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειψλαο, Κάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,  
θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Θ. 
Διαίαο, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Κεηακφξθσζεο. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ εβδφκνπ (17νπ) Θέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Υαξακήο 
Αληψληνο. 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 13o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θσλ/λν Καπξνκηράιε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηελ απφ 
23/4/2013 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηελ 
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αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΓ έηνπο 2013, γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ 
αλαγθψλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπ ζχληαμε, θαζψο θαη γηα ηελ 
ελίζρπζε ππαξρνπζψλ, σο εμήο: 

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ 
Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ  ή ελίζρπζε ππαξρφλησλ πηζηψζεσλ: 
1) ηνλ Θ.Α 35-7131.003  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 3.000,00 €  κε ηίηιν  Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ πξαζίλνπ. Σν πνζφ ησλ 3.000,00€ ζα κεηαθεξζεί απφ ην απνζεκαηηθφ.  
2) ηνλ Θ.Α 30-7135.038  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 6.500,00 €  κε ηίηιν Πξνκήζεηα 

ιπφκελνπ μχιηλνπ δαπέδνπ γηα ηνπνζέηεζε πιεζίνλ παηδηθήο ραξάο ζηελ Πιχηξα ΣΘ 
Παπαδηαλίθσλ. Σν πνζφ ησλ 6.500,00€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΘΑ 30-
6262.025 κε ηίηιν πληήξεζε θαη επηζθεπή μχιηλεο γέθπξαο πιεζίνλ παηδηθήο ραξάο ζηελ 
Πιχηξα ΣΘ ΠΑΠΑΓΗΑΛΗΘΧΛ ππάξρνπζαο πίζησζεο 6.500,00 €. 
  3) ηνλ Θ.Α 00-6492.002  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 16.826,64€ κε ηίηιν Πιεξσκή 
ηεο 7/2011 Απφθαζε  Δηξελνδηθείνπ Δπηδαχξνπ Ιηκεξάο κε δηθαηνχρν ηνλ ηαζάθε Ληθφιαν ηνπ 
Γεκεηξίνπ γηα πξνκήζεηα εηδψλ εκπνξίαο ηνπ (χδξεπζεο- απνρέηεπζεο). Σν πνζφ ησλ 
16.826,64€ ζα κεηαθεξζεί απφ ην απνζεκαηηθφ. 

4)  ηνλ Θ.Α 25-7326.051  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 7.000,00€ κε ηίηιν Δπέθηαζε 
δηθηχνπ χδξεπζεο Σ.Θ. Ηέξαθα. Σν πνζφ ησλ 7.000,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμφδσλ 
δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο 
ππάξρνπζαο πίζησζεο 827.486,61€. 

5) ηνλ Θ.Α 25-7336.016  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 1.974,00€ κε ηίηιν Δπηζθεπή 
δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ Σ.Θ Διαίαο, Σ.Θ. πθέαο. Σν πνζφ ησλ 1.974,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ 
αλσηέξσ ΘΑ εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Κειέηεο Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 827.486,61€. 

6)  ηνλ Θ.Α 25-7336.017  ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνχ 5.414,00€ κε ηίηιν Δπηζθεπή δηθηχσλ 
χδξεπζεο ησλ Σ.Θ. Αζσπνχ,   Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σ.Θ. Φνηληθίνπ. Σν πνζφ ησλ 5.414,00€ ζα 
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν 
Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 827.486,61€. 

7)  ηνλ Θ.Α 80-8111.027  ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνχ 570,00€ κε ηίηιν Τπεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ππαιιήινπ Θαζηξηλνχ Ησάλλε σο ιεμίαξρνο ΓΔ ΒΟΗΧΛ. Σν πνζφ ησλ 570,00€ ζα 
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ΘΑ 80-8111.012 κε ηίηιν 
Τπεξσξηαθή απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη 
Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ γηα ην 2012 ππάξρνπζαο πίζησζεο 1.320,53€. 

8)  ηνλ Θ.Α 25-6262.031  ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνχ 5.000,00€ κε ηίηιν  Γνθηκέο 
γεσηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ. Σν πνζφ ησλ 5.000,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ  εμφδσλ δηα 
κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ΘΑ 25-6261.001 κε ηίηιν πληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ 
αληι/ζίσλ Γήκνπ  ππάξρνπζαο πίζησζεο15.000,00 €. 

9) Ο  ΘΑ 80-8111.013 κε ηίηιν : Οδνηπνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο 
ππεξεζίαο πνιενδνκίαο γηα ην έηνο 2012 πνζνχ 2.358,90€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζφλ ησλ 
530,00€. Σν πνζφ ησλ 530,00€ ζα κεηαθεξζεί απφ ην απνζεκαηηθφ.  

10) Ο  ΘΑ 80-8111.022 κε ηίηιν : Οδνηπνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ  ΘΙΠ ηνπ 
Γήκνπ γηα ην έηνο 2012  πνζνχ 2.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζφλ ησλ 1.000,00€. Σν πνζφ 
ησλ 1.000,00€ ζα κεηαθεξζεί απφ ην απνζεκαηηθφ.  

11) Ο  ΘΑ 80-8111.024 κε ηίηιν Τπεξσξηαθή απνδεκίσζε ηνπ ππαιιήινπ ΕΔΡΒΑΘΟΤ Ι  γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ην έηνο 2012  πνζνχ 807,02€ ζα 
εληζρπζεί κε ην πνζφλ ησλ 200,00€. Σν πνζφ ησλ 200,00€ ζα κεηαθεξζεί απφ ην απνζεκαηηθφ. 

12) ηνλ Θ.Α 00-6331.002  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνχ 2.000,00 €  κε ηίηιν Ινηπνί 
θφξνη. Σν πνζφ ησλ 2.000,00€ ζα κεηαθεξζεί απφ ην απνζεκαηηθφ.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε 
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ 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 απφ 17-5/15-6-59 
Β.Γ/ηνο, ηελ απφ 23/4/2013 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη κεηά απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Α. Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. 

έηνπο 2013, σο εμήο:  
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1) ηνλ Θ.Α 35-7131.003 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 3.000,00 €  κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 
κεραλεκάησλ πξαζίλνπ». Δθ παξαδξνκήο δελ γξάθηεθε ε ελ ιφγσ πίζησζε θαηά ηελ αξρηθή 
ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ππάξρνπλ αλάγθεο ζε εηήζηα βάζε, γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ 
εμσξατζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ.  Σν πνζφ ησλ 3.000,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην 
απνζεκαηηθφ.  

2) ηνλ Θ.Α 30-7135.038 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 6.500,00 € κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 
ιπόκελνπ μύιηλνπ δαπέδνπ γηα ηνπνζέηεζε πιεζίνλ παηδηθήο ραξάο ζηελ Ξιύηξα ΡΘ 
Ξαπαδηαλίθσλ». Δίρε γξαθηεί εθ παξαδξνκήο ζαλ εξγαζία, ελψ είλαη πξνκήζεηα θαη γξάθεηαη 
ζηνλ ζσζηφ ΘΑΔ. Σν πνζφ ησλ 6.500,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΘΑ 30-
6262.025 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή μχιηλεο γέθπξαο πιεζίνλ παηδηθήο ραξάο ζηελ 
Πιχηξα ΣΘ ΠΑΠΑΓΗΑΛΗΘΧΛ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 6.500,00 €. 
  3) ηνλ Θ.Α 00-6492.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 16.826,64 € κε ηίηιν «Ξιεξσκή 
ηεο 7/2011 Απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Δπηδαύξνπ Ιηκεξάο κε δηθαηνύρν ην Πηαζάθε 
Ληθόιαν ηνπ Γεκεηξίνπ γηα πξνκήζεηα εηδώλ εκπνξίαο ηνπ (ύδξεπζεο-
απνρέηεπζεο)». Γηα ηελ ππφζεζε απηή, έρεη εθδνζεί ε αξηζ. 6/2013 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ πάξηεο (σο Δθεηείνπ), κεηά απφ έθεζε πνπ είρε αζθήζεη ν Γήκνο θαηά ηεο αξηζ. 
7/2011 απφθαζεο Δηξελνδηθείνπ Δπηδαχξνπ Ιηκεξάο. Σν πνζφ ησλ 16.826,64 € κεηαθέξεηαη απφ 
ην απνζεκαηηθφ. 

4)  ηνλ Θ.Α 25-7326.051 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 7.000,00 € κε ηίηιν «Δπέθηαζε 
δηθηύνπ ύδξεπζεο Ρ.Θ. Ηέξαθα». Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία, θαζψο αθνξά ζε ηκήκα 
ηεο Σνπηθήο Θνηλφηεηαο, ην νπνίν δελ πδξνδνηείηαη θαζφινπ, αθνχ δελ εθηειέζηεθε ην έξγν 
πδξνδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα ΘΖΔΑ. Σν πνζφ ησλ 7.000,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ 
ΘΑ εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 827.486,61 €, φπνπ πιενλάδεη. 

5) ηνλ Θ.Α 25-7336.016 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 1.974,00 € κε ηίηιν «Δπηζθεπή 
δηθηύσλ ύδξεπζεο ησλ Ρ.Θ Διαίαο, Ρ.Θ. Ππθέαο». Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία, δηφηη 
αθνξά ζε απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ έρεη ππνζηεί ην δίθηπν χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ Θνηλνηήησλ. 
Σν πνζφ ησλ 1.974,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ 
ηνλ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 827.486,61 
€, φπνπ πιενλάδεη. 

6) ηνλ Θ.Α 25-7336.017 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 5.414,00 € κε ηίηιν «Δπηζθεπή 
δηθηύσλ ύδξεπζεο ησλ Ρ.Θ. Αζσπνύ, Ρ.Θ. Γαηκνληάο, Ρ.Θ. Φνηληθίνπ». Πίζησζε 
επείγνπζα θαη αλαγθαία, δηφηη αθνξά ζε απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ έρεη ππνζηεί ην δίθηπν 
χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ Θνηλνηήησλ. Σν πνζφ ησλ 5.414,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ 
εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΘΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 827.486,61 €, φπνπ πιενλάδεη. 

7) ηνλ Θ.Α 80-8111.027 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 570,00 € κε ηίηιν «πεξσξηαθή 
απαζρόιεζε ππαιιήινπ Θαζηξηλνύ Ησάλλε σο ιεμίαξρνο ΓΔ ΒΝΗΩΛ». Δθ παξαδξνκήο 
δελ είρε γξαθηεί θαηά ηελ αξρηθή ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζρεηηθή πίζησζε γηα ηελ ακνηβή 
ηνπ ιεμηάξρνπ. Σν πνζφ ησλ 570,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνχ απφ ΘΑ 80-8111.012 κε ηίηιν «Τπεξσξηαθή απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ γηα ην 2012» ππάξρνπζαο 
πίζησζεο 1.320,53 €, φπνπ πιενλάδεη. 

8) ηνλ Θ.Α 25-6262.031 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 5.000,00 € κε ηίηιν «Γνθηκέο 
γεσηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ». Δίλαη απνιχησο απαξαίηεην ζε παιαηέο γεσηξήζεηο ηνπ Γήκνπ, λα 
γίλεη δνθηκαζηηθή άληιεζε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ε παξνρή 
ηνπ εάλ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ελφςεη θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Σν πνζφ ησλ 5.000,00 
€ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΘΑ  εμφδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηνλ ΘΑ 25-6261.001 
κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή νηθίζθσλ αληι/ζίσλ Γήκνπ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00 
€, ε νπνία πιενλάδεη. 

9) Ο ΘΑ 80-8111.013 κε ηίηιν «Νδνηπνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο 
ππεξεζίαο πνιενδνκίαο γηα ην έηνο 2012» πνζνχ 2.358,90 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 
530,00 €, δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη δελ επαξθεί. Σν πνζφ ησλ 530,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην 
απνζεκαηηθφ.  

10) Ο ΘΑ 80-8111.022 κε ηίηιν «Νδνηπνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ 
θ.ι.π. ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2012» πνζνχ 2.000,00 € εληζρχεηαη κε ην πνζφ ησλ 1.000,00 
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€, δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη δελ επαξθεί. Σν πνζφ ησλ 1.000,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην 
απνζεκαηηθφ.  

11) Ο ΘΑ 80-8111.024 κε ηίηιν «πεξσξηαθή απνδεκίσζε ηνπ ππαιιήινπ 
ΕΔΟΒΑΘΝ Ι. γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ γηα ην έηνο 
2012» πνζνχ 807,02 € εληζρχεηαη κε ην πνζφλ ησλ 200,00 €, δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη δελ 
επαξθεί. Σν πνζφ ησλ 200,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. 

12) ηνλ Θ.Α 00-6331.002 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνχ 2.000,00 € κε ηίηιν «Ινηπνί 
θόξνη». Δθ παξαδξνκήο δελ είρε γξαθηεί θαηά ηελ αξρηθή ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα 
ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έηνπο 2012. Σν πνζφ ησλ 2.000,00 € κεηαθέξεηαη απφ ην 
απνζεκαηηθφ.  

Β). Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

  ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΖ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  

ΓΗΑΚΝΟΦΩΘΔΗΠΑ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΠΘΔΙΝΠ ΔΠΝΓΩΛ 34.592.238,15€ 34.592.238,15€ 

ΠΘΔΙΝΠ ΔΜΝΓΩΛ  34.318.648,93€ 34.342.205,57€ 

ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ 273.589,22€ 250.032,58€ 

 Γ). Σξνπνπνηεί ην Σερληθφ Πξφγξακκα (παξάξηεκα ηνπ Δ.Π.Γ.) θαη εληάζζεη ζ’ απηφ, ηα 
αλσηέξσ έξγα. 

 
Κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξακή, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηηο πηζηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4, 

5 θαη 6, δηφηη ζεσξεί φηη δελ είλαη επείγνληα ηα έξγα απηά. 
  

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 116/2013. 
 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                 Ο Γξακκαηέαο                   Σα Κέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

Υξηζηάθνο ηαχξνο Κηραιφπνπινο Κηραήι Αληηπξφεδξνο Γ.. 

Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Θαινγεξίλεο Ζιίαο  Αληηδήκαξρνο 

Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Ιχξαο Υαξάιακπνο 
Καξνχζεο Υαξάιακπνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Υαξακήο Αληψληνο 
Κέληεο Γεψξγηνο 
Θξππσηφο Παλαγηψηεο 
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