
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 2
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 23/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                                                Απνδνρή πνζώλ – ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

        ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 482/21-2-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο      

4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο,               ΄΄ 

6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη 

ρνξεγήζεθαλ ζην Γήκν καο ηα πνζά: 

1.- Από 2
ε
 θαηαλνκή ΑΣΑ έηνπο 2011 γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ 

θηηξίσλ πνζό 1.268,09 επξώ.  

2.- Από ην ΤΠ.Δ.  πνζό 245.345,03 επξώ γηα ην έξγν ΄΄Καηαζθεπή γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ κε ρξήζε ζηίβνπ 400Μ ζην Γήκν Κάζνπ΄΄. 

     ηε ζπλέρεηα θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ πνζώλ 

απηώλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2012 γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε αλειιεηκέλσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

     Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

είδε ην ρνξεγνύκελα πνζά θαη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ δεκνηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2012, 

 

                                        Α π ν θ α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ σ λ α : 

 

1.-  Απνδέρεηαη ηα πνζά ησλ 1.268,09 επξώ θαη 245.345,03 επξώ ζαλ έζνδα ηνπ 

Γήκνπ Κάζνπ. 

2.- Δγγξάθεη ην πνζό ησλ 1.268,09 επξώ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2012 13/1311  θαη ζηε ζπλέρεηα ην 



εγγξάθεη ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ θαη Κ.Α. 70/7331.1 γηα ΄΄πληήξεζε ζρνιηθώλ 

θηηξίσλ΄΄. 

3.- Δγγξάθεη ην πνζό ησλ 245.345,03 επξώ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2012 13/1327  θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

εγγξάθεη ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ θαη Κ.Α.30/7326.4 γηα ΄΄Καηαζθεπή γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ κε ρξήζε ζηίβνπ 400Μ ζην Γήκν Κάζνπ΄΄. 

4.- Μεηαθέξεη από ην απνζεκαηηθό Κ.Α. 911 ην πνζό ησλ 5.000,00 επξώ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ηνπνζεηεί ζηνλ Κ.Α.Δ. 00/6053.1 γηα ΄΄Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

Τπαιιήισλ Δηδηθώλ ζέζεσλ΄΄. 

5.-  Μεηαθέξεη από ην απνζεκαηηθό Κ.Α. 911 ην πνζό ησλ 5.000,00 επξώ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ηνπνζεηεί ζηνλ Κ.Α.Δ. 30/7326.4 γηα ΄΄Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ Παλαγίαο ηνπ Διιέξνπ΄΄. 

6.- Μεηαθέξεη από ην απνζεκαηηθό Κ.Α. 911 ην πνζό ησλ 4.000,00 επξώ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ηνπνζεηεί ζηνλ Κ.Α.Δ. 35/7336.3 γηα ΄΄Καιιηέξγεηα ρέξζσλ πεξηνρώλ 

Κάζνπ΄΄. 

7.- Μεηαθέξεη από ην απνζεκαηηθό Κ.Α. 911 ην πνζό ησλ 1.000,00 επξώ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ηνπνζεηεί ζηνλ Κ.Α.Δ. 00/6111 γηα  ΄΄Ακνηβέο Ννκηθώλ θαη 

πκβνιαηνγξάθσλ΄΄. 

8.- Μεηαθέξεη από ην απνζεκαηηθό Κ.Α. 911 ην πνζό ησλ 4.000,00 επξώ θαη ζηε 

ζπλέρεηα εληζρύεη ηνλ Κ.Α.Δ. 10/6631 κε ην πνζόλ απηό  γηα  ΄΄Πξνκήζεηα 

Τγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ΄΄. 

9.- Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Δκκαλνπήι Μαλνύζνο δήισζε όηη απνδέρεηαη ην πνζό 

ησλ 245.345,03 επξώ γηα ΄΄Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ κε ρξήζε ζηίβνπ 400Μ 

ζην Γήκν Κάζνπ΄΄, κε ηελ πξνϋπόζεζε επαθξηβνύο ειέγρνπ ησλ εξγαζηώλ πνπ έρνπλ 

εθηειεζηεί δεδνκέλνπ όηη ηελ πεξίνδν ηεο εθηέιεζήο ησλ δελ ήηαλ κέινο ηνπ Γ..   

 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 23/2012. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                       ππ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 



 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 

 


