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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο  25εο/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  402/2012 
 
«Πεξί αλακόξθωζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2012». 
 

   ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 17:00, 
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 25/21-12-2012 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα (άξζξν 67  
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87) θαη δεκνζηεύζεθε απζεκεξόλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.   
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ.. 1. Σζάθνο Πέηξνο          Αληηπξόεδξνο Γ.. 
2. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Γξακκαηέαο Γ.. 2. Λύξαο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 3. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
4. 
5. 

Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 
4. 
 

Κξππσηόο Παλαγηώηεο 

6. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο        
7. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 

  

16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
18. 
19. 

Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 

  

20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Σζάθνο Κσλ/λνο   
22. 
23. 

Μέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
 

  

Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ, Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο Γ.Κ. Μνιάσλ, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγ. Γεσξγίνπ, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Αγ. Απνζηόισλ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. 
Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Υνπζάθνο 
Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. 
Παθίσλ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ε δεκνη. ζύκβνπινο θα Παλαγηώηα 
Αιεηθέξε. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 5o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ισάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από 
21/12/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη 
ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012, γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ 
αλαγθώλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπ ζύληαμε, θαζώο θαη γηα ηελ 
ελίζρπζε ππαξρνπζώλ, σο εμήο: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ 
Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ  ή ελίζρπζε ππαξρόλησλ πηζηώζεσλ: 
1) ηνλ Κ.Α 25-6262.021 ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 8.210,25 €  κε ηίηιν Έθηαθηε  

αλάζεζε εξγαζηώλ επηζθεπήο πδξνγεώηξεζεο ΣΚ Βειηώλ. Σν πνζό ησλ 8.210,25€ ζα 
κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 25-6273 κε ηίηιν Φσηηζκόο θαη θίλεζε 
ππάξρνπζαο πίζησζεο 67.706,90€ 

2) Ο ΚΑ 35-6054. κε ηίηιν Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ πνζνύ 6.000,00€ 
ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 200 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 6.200,00€.   
Σν πνζό ησλ 200€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 

3) Ο ΚΑ 8211.001 κε ηίηιν Κξάηεζε ππέξ ζύληαμεο κνλίκσλ ππαιιήισλ πνζνύ 
120.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 6.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 
ησλ 126.000,00 €.  Σν πνζό ησλ 6.000,00 € ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4111.001 κε ηίηιν 
Κξάηεζε ππέξ ζύληαμεο κνλίκσλ ππαιιήισλ  πνζνύ 120.000,00€ ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη 
πιένλ κε ην πνζό ησλ 126.000,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ 
θσδηθό εμόδσλ. 

4) Ο ΚΑ 8211.003 κε ηίηιν Κξάηεζε ππέξ ΣΚΤ 8% ΔΡΓΟΓΟΣΗ πνζνύ 27.000,00€ ζα 
εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 28.500,00 €.  
Σν πνζό ησλ 1.500,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4111.003 κε ηίηιν Κξάηεζε ππέξ ΣΚΤ 
8% ΔΡΓΟΓΟΣΗ πνζνύ 27.000,00€ ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
28.500,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

5)Ο ΚΑ 8211.004 κε ηίηιν  ΠΡΟΘΔΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ πνζνύ 20.000,00€ ζα εληζρπζεί 
κε ην πνζό ησλ 500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 20.500,00 €. Σν πνζό 
ησλ 500,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4111.004 κε ηίηιν ΠΡΟΘΔΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ     
πνζνύ 20.000,00€ ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 20.500,00€ θαη κέζσ 
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ 

6) Ο ΚΑ 8211.006 κε ηίηιν  ΔΙΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2%  πνζνύ 70.000,00€ ζα εληζρπζεί 
κε ην πνζό ησλ 600,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 70.600,00 €.  Σν πνζό 
ησλ 600,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4111.006 κε ηίηιν ΔΙΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2%  
πνζνύ 70.000,00€ ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 70.600,00€ θαη κέζσ 
απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

7) Ο ΚΑ 8231.006 κε ηίηιν ΣΠΓΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ πνζνύ 60.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό 
ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 65.000,00 €.  Σν πνζό ησλ 
5.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4131.006 κε ηίηιν ΣΠΓΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ πνζνύ 
60.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 
ησλ 65.000,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

8) Ο ΚΑ 8231.009 κε ηίηιν ΣΜΓΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ πνζνύ 25.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό 
ησλ 2.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 27.000,00 €. Σν πνζό ησλ 
2.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4131.009 κε ηίηιν ΣΜΓΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ πνζνύ 
25.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 2.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 
ησλ 27.000,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

9) Ο ΚΑ 8231.010 κε ηίηιν ΣΜΓΔ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ πνζνύ 20.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην 
πνζό ησλ 1.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 21.000,00 €.  Σν πνζό ησλ 
1.000,00€ ζα γξαθεί σο έζνδν ζην KA 4131.010 κε ηίηιν ΣΜΓΔ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ πνζνύ 
20.000,00€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 
ησλ 21.000,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

10) Ο ΚΑ 00-6151.001 κε ηίηιν «Γηθαηώκαηα ΓΔΗ γηα ηελ είζπξαμε Γεκνηηθώλ Σειώλ» 
πνζνύ 30.000,00 € ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 41.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην 
πνζό ησλ 71.000,00 €.  Σν πνζό ησλ 41.000€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΚ9-Ω2Ρ



 3 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ησλ 
άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, 
ηελ από 21/12/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από  
δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Απνθαζίδεη νκόθωλα 
Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηώζεσλ:  
1) ηνλ Κ.Α. 25-6262.021 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 8.210,25 € κε ηίηιν «Έθηαθηε  

αλάζεζε εξγαζηώλ επηζθεπήο πδξνγεώηξεζεο ΣΚ Βειηώλ». Πίζησζε επείγνπζα θαη 
έθηαθηε, ιόγσ βιάβεο πνπ ππέζηε ε γεώηξεζε, θαζόηη έζπαζε ν αγσγό ηεο θαη δελ ήηαλ 
δπλαηή ε εμαγσγή ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Η αλάζεζε έρεη γίλεη κε ηελ αξηζ. 351/2012 
απόθαζε ηεο Ο.Δ. Σν πνζό ησλ 8.210,25 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 
25-6273 κε ηίηιν «Φσηηζκόο θαη θίλεζε» ππάξρνπζαο πίζησζεο 67.706,90 €, ε νπνία 
πιενλάδεη. 

2) Ο ΚΑ 35-6054. κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ» πνζνύ 
6.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 200 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
6.200,00 €.   Σν πνζό ησλ 200 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

3) Ο ΚΑ 8211.001 κε ηίηιν «Κξάηεζε ππέξ ζύληαμεο κνλίκωλ ππαιιήιωλ» πνζνύ 
120.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 6.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό 
ησλ 126.000,00 €. Σν πνζό ησλ 6.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ KA 4111.001 κε ηίηιν 
«Κξάηεζε ππέξ ζύληαμεο κνλίκσλ ππαιιήισλ» πνζνύ 120.000,00 € ν νπνίνο ζα 
παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 126.000,00 € θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ 
αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

4) Ο ΚΑ 8211.003 κε ηίηιν «Κξάηεζε ππέξ ΣΚΤ 8% ΔΡΓΟΓΟΣΗ» πνζνύ 27.000,00 €  
εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 28.500,00 
€. Σν πνζό ησλ 1.500,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζην KA 4111.003 κε ηίηιν «Κξάηεζε ππέξ ΣΚΤ 
8% ΔΡΓΟΓΟΣΗ» πνζνύ 27.000,00 € ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
28.500,00 € θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

5) Ο ΚΑ 8211.004 κε ηίηιν «ΠΡΟΘΔΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ» πνζνύ 20.000,00 € 
εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 500,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 20.500,00 €. 
Σν πνζό ησλ 500,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ KA 4111.004 κε ηίηιν «ΠΡΟΘΔΣΗ ΔΙΓΙΚΗ 
ΔΙΦΟΡΑ» πνζνύ 20.000,00 € ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 20.500,00 € 
θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

6) Ο ΚΑ 8211.006 κε ηίηιν «ΔΙΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2%» πνζνύ 70.000,00 € 
εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 600,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 70.600,00 €.  
Σν πνζό ησλ 600,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ KA 4111.006 κε ηίηιν «ΔΙΦΟΡΑ 
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2%» πνζνύ 70.000,00 € ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
70.600,00 € θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

7) Ο ΚΑ 8231.006 κε ηίηιν «ΣΠΓΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ» πνζνύ 60.000,00 € εληζρύεηαη κε ην 
πνζό ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 65.000,00 €.  Σν πνζό ησλ 
5.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ KA 4131.006 κε ηίηιν «ΣΠΓΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ» πνζνύ 
60.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 5.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
65.000,00 € θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

8) Ο ΚΑ 8231.009 κε ηίηιν «ΣΜΓΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ» πνζνύ 25.000,00 € εληζρύεηαη κε ην 
πνζό ησλ 2.000,00 € θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 27.000,00 €. Σν πνζό ησλ 
2.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ KA 4131.009 κε ηίηιν «ΣΜΓΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ» πνζνύ 
25.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 2.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
27.000,00€ θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

9) Ο ΚΑ 8231.010 κε ηίηιν «ΣΜΓΔ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ» πνζνύ 20.000,00 € εληζρύεηαη κε ην 
πνζό ησλ 1.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 21.000,00 €.  Σν πνζό ησλ 
1.000,00 € γξάθεηαη σο έζνδν ζηνλ KA 4131.010 κε ηίηιν «ΣΜΓΔ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ» πνζνύ 
20.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 
21.000,00 € θαη κέζσ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ θσδηθό εμόδσλ. 

10) Ο ΚΑ 00-6151.001 κε ηίηιν «Γηθαηώκαηα ΓΔΗ γηα ηελ είζπξαμε Γεκνηηθώλ 
Σειώλ» πνζνύ 30.000,00 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 41.000,00 € θαη ζα παξνπζηάδεηαη 
πιένλ κε ην πνζό ησλ 71.000,00 €. Σν πνζό ησλ 41.000 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 
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Όιεο νη αλσηέξσ πηζηώζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ από 2 έσο 10 εληζρύνληαη, δηόηη δελ 
επαξθνύλ γηα ην ζθνπό πνπ γξάθηεθαλ. 

 
Β). Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

ΚΔΛΟ ΔΟΓΩΝ 36.626.838,85 

ΚΔΛΟ ΔΞΟΓΩΝ  36.530.397,78 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ                 96.441,07 θαη δελ 
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 2012.       

        
 

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  402/2012. 
 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                  Σα Μέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Κσλ/λνο Μαπξνκηράιεο Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο  Αληηδήκαξρνο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Αληηδήκαξρνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 
Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ. 
Αληηδήκαξρνο 
νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 
Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
Μέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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