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Πρακτικού 11 /2011 Κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο .-

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2011

Αριθμός Απόφασης 178/2011
Σήμερα στις 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 π.μ. στην αίθουσα «Χρυσαλίδα», στην Αγιά, συνήλθε σε δημόσια
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγιάς, ύστερα από
την με αριθμ. πρωτ.11966/19-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη
Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας
και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 67 του Ν.
3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Λέτσιος Βασίλειος
7. Μπάτσικας Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
11. Πατσάς Κυριάκος
13. Στάθης Νικόλαος
15. Συρακούλης Γεώργιος
17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Γιάνναρος Γεώργιος
4. Καψάλης Βασίλειος
6. Μαυρογιάννης Αντώνιος
8. Μπελιάς Αντώνιος
10. Ξαφάρας Χρήστος
12. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.
9.

Αργυρούλης Ιωάννης
Βαλάρης Γεώργιος
Γκουτζουλίκας Γεώργιος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Τσιτσές Δημήτριος

2.
4.
6.
8.

Βόγιας Δημήτριος
Βατζιάς Αντίγονος
Κουτσαντάς Βασίλειος
Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)

2. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
6. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
7. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
8. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
9. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
10. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
11. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
12. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων) 14. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
17. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
18. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
19. Πατσαβούρας Ιωάννης(Μεταξοχωρίου) 20. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη
του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:
«Με τις διατάξεις των παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται
για το κατεπείγον των θεμάτων.
Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα και είναι οι εξής:
1. Η συζήτηση του 1ου και 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα
διότι με την υπ. αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ 79479/13-7-2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ανατέθηκε στο Δήμο μας η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών και
κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος και συγκεκριμένα των
κατασκηνώσεων α) του Αγίου Δημητρίου Λάρισας και β) της Αγίας Παρασκευής
Λάρισας. Οι απαιτούμενες δαπάνες και η πρόβλεψη πρόσληψης προσωπικού για τη
λειτουργία των κατασκηνώσεων δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τις
Υπηρεσίες και τα αρμόδια Όργανα του Δήμου μας, αλλά μετά την ανωτέρω εξέλιξη
πρέπει αυτό να γίνει άμεσα ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία των κατασκηνώσεων.
2. Η συζήτηση του 3ου θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα διότι στον
ανοιχτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών δεν παρουσιάσθηκε κανένας προμηθευτής. Η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μας με απόφασή της, που λήφθηκε μετά από σχετική γνωμοδότηση της
επιτροπής του διαγωνισμού, αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού κρίνοντας
τον άγονο και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Με δεδομένο ότι αντιμετωπίζουμε έντονο πρόβλημα στον
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ανεφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και όχι
μόνο, πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην επιλογή προμηθευτών για καλύψουμε
τις ανάγκες του Δήμου μας.
3. Η συζήτηση του 4ου και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα
διότι αφορά την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 –
2013, με καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 16-08-2011.
Με δεδομένο ότι ο δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει σχετικές προτάσεις για τις
πράξεις «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού – Σημάνσεις & Προβολή
τοπίων του Δήμου Αγιάς» και «Περιβαλλοντική αναβάθμιση εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων Αγιάς» αλλά δεν διαθέτει την απαιτούμενη Βεβαίωση
Διαχειριστικής Επάρκειας, για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει, μέχρι τις
16-8-2011 να συνάψουμε και να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση με το
δήμο Λαρισαίων και στη συνέχεια ο δήμος Λαρισαίων να λάβει σχετική απόφαση
στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του.
4. Η συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα επειδή
εδώ και καιρό δεχόμαστε μεγάλη πίεση από το προσωπικό της καταργηθείσας
επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας για την
καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους, καθόσον έχει παρέλθει ήδη χρονικό
διάστημα 190 ημερών χωρίς την απόδοση σ’ αυτούς των δικαιούμενων χρηματικών
ποσών. Εκτός αυτού και με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην
αγορά, υπάρχει μεγάλη πίεση και από τους συνεργάτες – πιστωτές της επιχείρησης
για την καταβολή των οφειλομένων σ’ αυτούς. Όλα τα οφειλόμενα ποσά είναι
βεβαιωμένα και καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και
προτείνεται να ληφθεί άμεσα απόφαση για την καταβολή τους, ώστε να δώσουμε
λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι
εργάσθηκαν για την επιχείρηση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και των προς συζήτηση θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξή της».
Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κου Πατσά Κυριάκου που είπε τα εξής:
«Εμείς προτείνουμε τη συζήτηση με τη μορφή του κατεπείγοντος των θεμάτων που
αφορούν τις κατασκηνώσεις και την προμήθεια των καυσίμων.
Τα θέματα που αφορούν την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ
2007 – 2013 αλλά και το θέμα που αφορά την αποδοχή και εξόφληση οφειλών από
δεδουλευμένες αποδοχές και δαπάνες της Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου
Μελιβοίας, τα θεωρούμε μη κατεπείγοντα και δεν θα συμφωνήσουμε στη συζήτησή
τους».
Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο Δήμαρχος που είπε τα εξής:
«Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είστε απολύτως βέβαιοι ότι όταν αναγκαζόμαστε να
συνεδριάσουμε με τη μορφή του κατεπείγοντος αυτό γίνεται γιατί τα θέματα είναι
πραγματικά κατεπείγοντα. Γι’ αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω μερικά σημαντικά
πράγματα που αφορούν τα θέματα της σημερινή συνεδρίασης.
Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων
αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε χρόνος για καμία καθυστέρηση, αφού στις 29 Ιουλίου
αρχίζει η 2η περίοδος λειτουργίας τους και θα πρέπει να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι
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παρέχοντας, στα παιδιά που θα φιλοξενηθούν, ότι προβλέπεται από πλευράς
προσωπικού, ασφάλειας, υγείας και τροφίμων.
Για την προμήθεια των καυσίμων θέλω να επισημάνω ότι έγιναν όλες οι ενέργειες
που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός στον οποίο δεν
είχαμε καμία συμμετοχή με αποτέλεσμα να καλούμαστε να δώσουμε άμεσα λύση στο
πρόβλημα αυτό με τον τρόπο της απ’ ευθείας ανάθεση.
Για την υποβολή των προτάσεων μας στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013, πιστεύω ότι ο
Πρόεδρος έθεσε με σαφήνεια τους λόγους του κατεπείγοντος, αλλά θα ήθελα να
προσθέσω ότι μιλάμε για δύο σημαντικά και ώριμα έργα, που θα συμβάλουν τα
μέγιστα στην αναβάθμιση της περιοχή μας και για τα οποία επί της ουσίας είμαστε
έτοιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Είναι ορατός όμως ο κίνδυνος να μην
πετύχουμε την ένταξή τους για καθαρά τυπικούς λόγους, δηλαδή λόγω των
ημερομηνιών υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων που
προαπαιτείται για την υποβολή των προτάσεων μας.
Τέλος για το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την εξόφληση των οφειλών της
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε
είναι το γεγονός ότι καθημερινά απειλούμαστε δικαίως με δικαστικές πρόσφυγες από
τους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες – πιστωτές της Επιχείρησης. Επίσης
πρέπει να σας ενημερώσω ότι όσο δεν καταβάλλουμε τους παρακρατηθέντες φόρους
και τις ασφαλιστικές εισφορές μας επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις που
επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τον δημοτικό προϋπολογισμό.
Για δώσουμε άμεση λύση σ’ όλα τα παραπάνω θεωρήσαμε και κρίναμε σκόπιμο ότι
πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως το δημοτικό συμβούλιο».
Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη
• την εισήγηση του Προέδρου
• την τοποθέτηση του κου Πατσά Κυριάκου
• τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος.
Διαφώνησαν με το κατεπείγον και καταψήφισαν τη συζήτηση των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ.
Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου
Αθανάσιος:
Θέμα 4ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου
Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού – Σημάνσεις
Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»
Θέμα 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων για το έργο: «Περιβαλλοντική
αναβάθμιση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Αγιάς»
Θέμα 6ο: Αποδοχή και εξόφληση οφειλών από δεδουλευμένες αποδοχές και δαπάνες
των καταργηθέντων αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τα ανωτέρω εισήλθε στη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩ6Ι-ΜΜΓ
5

Θέμα 1ο .-

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2011

Αριθμός Απόφασης 178/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δ.Ο. Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα
εξής:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α' ορίζεται
ότι «Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον».
Με τις διατάξεις του αρθρ. 155 και 159 παρ.1 του ν.3463/06 ορίζεται ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, ορίζεται ότι στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην
περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά
παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις
διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Με την υπαριθμ.Π1β/ΓΠ οικ.79479/13.7.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση, των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
θέμα: «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του
Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους», ανατέθηκε σε Δήμους της χώρας η οργάνωση
και η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών και κατασκηνώσεων του Κρατικού
Προγράμματος.
Μεταξύ αυτών των Δήμων, που τους ανατέθηκε η ανωτέρω αρμοδιότητα, είναι και ο
Δήμος μας στον οποίο βρίσκονται οι κατασκηνώσεις του Αγίου Δημητρίου Λάρισας και
της Αγίας Παρασκευής Λάρισας.
Η χρηματοδότηση και οι δαπάνες για την λειτουργία των κατασκηνώσεων δεν ήταν
δυνατό να προβλεφθούν με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2011 και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσής του,
όπως αυτή φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που σας έχει δοθεί με την ημερήσια
διάταξη.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού».
•
•
•
•

•

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανού Ιωάννη,
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59,
τις διατάξεις των άρθρων 155, 159 παρ.1 του Ν. 3463/2006,
τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθ.2/2011 Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
επικυρώθηκε 7858 /46119/17-5-2011 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
την υπαριθμ.Π1β/ΓΠ οικ.79479/13.7.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση και
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•

την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες
δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 ως εξής:

Α. Ως προς Έσοδα
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων, σε νέο Κ.Α.06.00.1214.03 με τίτλο
«Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για την λειτουργία της παιδικής
κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής», ποσό 200.000,00€ και σε νέο Κ.Α.
06.00.1214.04 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για τη
συντήρηση της παιδικής κατασκήνωσης Αγίου Δημητρίου», ποσό 20.000,00€.
Β. Αποθεματικό
Μεταφέρει το συνολικό ποσό των 220.000,00€ της παραγράφου Α στο αποθεματικό.
Γ. Ως προς τα Έξοδα
Μεταφέρει από το αποθεματικό για την δημιουργία νέων πιστώσεων, στους νέους
κωδικούς αριθμούς, με τους ανάλογους τίτλους, τα αντίστοιχα ποσά, ως εξής:
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Ποσό (€)
1.

02.15.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας

2.000,00

2.

02.00.6132

Αποζημίωση για επιτροπές & συμβούλια

2.000,00

3.

02.00.6423

Οδοιπορικά έξοδα

3.000,00

4.

02.15.6414

Μεταφορές εν γένει

5.200,00

5.

02.15.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

2.500,00

6.

02.15.6265

Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού

7.

02.15.6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

8.

02.15.6631

Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού

900,00

9.

02.15.6673

Ανταλλακτικά επίπλων σκευών & λοιπού εξοπλισμού

900,00

900,00
18.000,00

10.

02.15.6481.01 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου

15.000,00

11.

02.15.6481.02 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών, γαλακτοκομικών
ειδών και ειδών ζαχαροπλαστικής-αρτοποιείου

15.000,00

12.

02.15.6481.03 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και κατεψυγμένων

15.000,00

13.

02.15.6482.01 Προμήθεια ειδών ιματισμού

900,00

14.

02.15.6482.02 Προμήθεια ειδών κατασκήνωσης

900,00

15.

02.15.6482.03 Προμήθεια ειδών άθλησης & ψυχαγωγίας

900,00

16.

02.15.6482.04 Λοιπές προμήθειες

17.

02.15.6644

Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίων για
λοιπές ανάγκες

18.

02.15.6661

Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων

3.000,00
7.000,00
900,00
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19.

02.15.7133

900,00

Έπιπλα-σκεύη

20.

02.15.7131.01 Προμήθεια
κάθε
είδους
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

τηλ/κού,

μετ/κού,

21.

02.15.7131.02 Προμήθεια κάθε είδους μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού

22.

02.15.7336.01 Συντήρηση κατασκήνωσης Αγίου Δημητρίου

900,00
900,00
20.000,00

23.

02.15.6681

Υλικά φαρμακείου

900,00

24.

02.15.6682

Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως

900,00

25.

02.15.6633

Προμήθεια χημικού υλικού

900,00

26.

02.15.6222

Λοιπά είδη κατασκήνωσης

900,00

27.

02.15.6652

Προμήθεια φωτογραφικού υλικού

900,00

28.

02.15.6653

Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού

900,00

29.

02.15.6615

Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις

900,00

Μεταφέρει από το αποθεματικό για την ενίσχυση των ήδη εγγεγραμμένων κωδικών
τα αντίστοιχα ποσά, ως εξής:
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Ποσό
1.

02.15.6041

Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου

44.000,00

2.

02.15.6054

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ.

12.500,00

3.

02.00.6221

Ταχυδρομικά τέλη

4.

02.00.6222

Τηλεφωνικά τέλη

1.000,00

5.

02.15.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

8.000,00

6.

02.15.6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας

7.

02.15.6463

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

8.

02.15.6474

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

9.

02.15.6261

Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

10.

02.15.6662

Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

200,00

12.000,00
300,00
2.000,00
11.000,00
6.000,00

Δ. Αποθεματικό
Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε από το αποθεματικό ανήλθε σε 220.000,00€.
Το υπόλοιπο ποσό στο αποθεματικό ανέρχεται 94.000,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 178/2011
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

