
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  63/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 8
ο 
πρακτικό της 16-04-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού». 
    

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  16
η
  Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00   

συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ΄αριθμ. 1269/11-04-

2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 

σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  μέλη, ήτοι: 

 
 Παρόντες      Απόντες 
1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος 1. Φωτεινή Αρπατζή αν και νόμιμα προσκλήθηκε   

2. Μαρία Φραγκούλη Γραμματέας 2. Εμμανουήλ Μανούσος εκτός Κάσου 

3. Γεώργιος Κουριαντάκης   Μέλος  3.Ιωάννης Νικολάου αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

4. Ιωάννης Μονδάνος Μέλος  

5. Αντώνιος Χατζηπέτρου   Μέλος   

6. Κωνσταντίνος Μηνάς       Μέλος             

7. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος 

8. Ευάγγελος Καταχανάς Μέλος  

9. Ευαγγελία Δημητρίου Μέλος  

10. Αντώνιος Ζάγορας Μέλος  

  

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 16
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο  στον Αντιδήμαρχο 

και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Κουριαντάκη ο οποίος εξέθεσε ότι υπάρχει 

ανάγκη τροποποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 προκειμένου Ο Δήμος μας 

να μπορεί: α) να προβεί στην αναγκαία  προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων του οδοστρώματος του  οδικού δικτύου του νησιού μας , β) να ορίσει 

πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου μας σε νομικές υποθέσεις, γ) να 

υλοποιήσει την μελέτη που αφορά την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων της Κάσου δ) να συντηρήσει και 

να αναβαθμίσει την ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ειδικότερα  οι τροποποιήσεις και ενισχύσεις των κωδικών αριθμών εξόδων έχουν ως εξής: α) Την 

μεταφορά από τον ΚΑΕ 30/6699.1 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων» ποσού 3.000,00 € και 

τη δημιουργία του ΚΑΕ 30/6699.2 «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδών »  με 

ταυτόχρονη τοποθέτηση του ποσού των 3.000,00 ευρώ, β) Την μεταφορά του ποσού 5.000,00 ευρώ 

από τον ΚΑΕ 00/6443 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» και τη 

δημιουργία του ΚΑΕ 00/6111.1 «Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου» με ταυτόχρονη τοποθέτηση του 

ποσού των 5.000,00 ευρώ, γ) Την μεταφορά του ποσού των 40.650,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 

30/7323.5 «Ασφαλτόστρωση οδών Κάσου» και ενίσχυση του ΚΑΕ 25/7326.4 «Κατασκευή νέων 

γεωτρήσεων» με 40.650,00 ευρώ δ) Την μεταφορά του ποσού των 3.000,00 από τον ΚΑΕ 

70/6699.4 «Προμήθεια ζωοτροφών» και τη δημιουργία του ΚΑΕ 70/6266.1 «Συντήρηση 
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ιστοσελίδας Δήμου Κάσου» με ταυτόχρονη τοποθέτηση του ποσού των 3.000,00 ευρώ. Το 

αποθεματικό παραμένει το ίδιο. 
   Κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση του δημοτικού  Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014. 

     Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α   : 

1) Την μεταφορά από τον ΚΑΕ 30/6699.1 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων» ποσού 3.000,00 

€ και τη δημιουργία του ΚΑΕ 30/6699.2 «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδών 

»  με ταυτόχρονη τοποθέτηση του ποσού των 3.000,00 ευρώ,  

2) Την μεταφορά του ποσού 5.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 00/6443 «Συνδρομές σε εφημερίδες και 

περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» και τη δημιουργία του ΚΑΕ 00/6111.1 «Αμοιβές πληρεξούσιου 

δικηγόρου» με ταυτόχρονη τοποθέτηση του ποσού των 5.000,00 ευρώ,  

3) Την μεταφορά του ποσού των 40.650,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30/7323.5 «Ασφαλτόστρωση οδών 

Κάσου» και ενίσχυση του ΚΑΕ 25/7326.4 «Κατασκευή νέων γεωτρήσεων» με το ποσό των 

40.650,00 ευρώ  

4) Την μεταφορά του ποσού των 3.000,00 από τον ΚΑΕ 70/6699.4 «Προμήθεια ζωοτροφών» και τη 

δημιουργία του ΚΑΕ 70/6266.1 «Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Κάσου» με ταυτόχρονη τοποθέτηση 

του ποσού των 3.000,00 ευρώ. 

Το αποθεματικό παραμένει το ίδιο. 

 

Η απόφαση πήρε α/α 63/2014 

 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη                        Η Ειδική γραμματέας 

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς                Υπ: Γεώργιος Κουριαντάκης           Υπ: Φωτεινή Φιλιππίδη 

Υπ: Μαρία Φραγκούλη         

      Υπ: Ιωάννης Μονδάνος 

Υπ: Αντώνιος Χατζηπέτρου 

Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς  

Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

Υπ: Ευάγγελος Καταχανάς  

Υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 

          Υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

         Ιωάννης Μιχ. Ασπράς       Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  
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