
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                                            Αριθ. Απόφ:  59/2014 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 18ο  πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού» 

    

     Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα   

14:00   συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από πρόσκληση της  

Προέδρου της με αριθ. Πρωτ: 3527/10-10-2014 που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη  της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα -6 

- μέλη: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                      1.  Γεώργιος Παμπαφίκος , Εκτός Κάσου 

2. Εμμανουήλ Παρλής , Aντιπρόεδρος    

3. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος   

4. Νικόλαος Μαστροπαύλος , Μέλος 

5. Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος 

6. Νικήτας Κρητικός, Μέλος    

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  υπάλληλο Χαλκιά Σταματίνα.    

 Η Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι  υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του 

δημοτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για την αντιμετώπιση ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δήμου 

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση του δημοτικού  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 

2014. Για την αντιμετώπιση ανειλημμένων υποχρεώσεων και αναγκών του Δήμου μας θα πρέπει να 

προχωρήσουμε στην τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014 ως εξής:  

1. Μεταφορά των ποσών :α) 8.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 35/7321.1 «Κατασκευή στεγάστρων οδών», 

β) 5.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 35/7321.2 «Κατασκευή στεγάστρων παραλιών» , γ) 25.000,00 ευρώ 

από τον ΚΑΕ 30/7324.1 «Κατασκευή πεζοδρομίων», δ) 10.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30/7332.2 

«Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων», ε) 10.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30/7332.2 «Καθαρισμός 

κοινόχρηστων χώρων»  αφού τα συγκεκριμένα έργα δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός 

του 2014. 

2. Ενίσχυση των ΚΑΕ: α) 20/6041 «Τακτικές αποδοχές εποχικού προσωπικού» με 22.000,00 ευρώ β) 

20/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εποχικού προσωπικού» με 7.900,00 ευρώ γ) 30/6211 «Αντίτιμο 

ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χωρών και παραγωγικής 

διαδικασίας» 21.100,00 ευρώ δ) 15/6691.1 «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικών φωτιστικών» 7.000,00 

ευρώ. 

     Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της  Προέδρου 
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     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α   : 

1)  Τη μεταφορά των ποσών :α) 8.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 35/7321.1 «Κατασκευή στεγάστρων 

οδών», β) 5.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 35/7321.2 «Κατασκευή στεγάστρων παραλιών» , γ) 

25.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30/7324.1 «Κατασκευή πεζοδρομίων», δ) 10.000,00 ευρώ από 

τον ΚΑΕ 30/7332.2 «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων», ε) 10.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 

30/7332.2 «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων»  αφού τα συγκεκριμένα έργα δεν προβλέπεται 

να πραγματοποιηθούν εντός του 2014  

2) Ενίσχυση των ΚΑΕ: α) 20/6041 «Τακτικές αποδοχές εποχικού προσωπικού» με 

22.000,00 ευρώ β) 20/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εποχικού προσωπικού» με 7.900,00 

ευρώ γ) 30/6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινοχρήστων χωρών και παραγωγικής διαδικασίας» 21.100,00 ευρώ δ) 15/6691.1 

«Προμήθεια Χριστουγεννιάτικών φωτιστικών» 7.000,00 ευρώ 
 Η απόφαση πήρε α/α 59/2014 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

              Η Πρόεδρος    Τα Μέλη 

 H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

 υπ: Ευαγγελία Δημητρίου    

 υπ: Νικόλαος Μαστροπαύλος  

 υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

 υπ: Νικήτας Κρητικός  

                                                         

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

   Η Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

        Μαρία Μαλανδρή                                                                                  Σταματίνα Ι. Χαλκιά 
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