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Από το πρακτικό της αριθμ. 08 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 115 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  :  Έγκριση  της  έκθεσης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  «για  την  πορεία 
εκτέλεσης  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014» 
και 32η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 
του Δήμου οικ. έτους 2014. 

Στο Κ. Νευροκόπι, σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους δυο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014), 
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00΄μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα 
Συνεδριάσεων του  Νέου  Δημοτικού  Μεγάρου (Ταχ.  Διεύθυνση  :  Αγίου Δημητρίου  24)  το 
Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου,  ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10700 /14-07-2014 
έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι από τα είκοσι ένα (21) 
μέλη του παρόντα ήταν  τα δώδεκα (12) . Συγκεκριμένα ήταν :

Δ η μ ο τ ι κ ο ί  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σίγγος Δημήτριος 1. Οικονομίδης Γεώργ
2. Γαλόπουλος Συμεών 2. Καραϊσαρλής Παντ
3. Σεφειρίδης Δημήτριος 3. Λάμπρου Πασχάλης
4. Νικολαϊδης Νικόλαος 4. Γιαννόπουλος Βασ
5. Κουστίδης Άρης 5. Συμεωνίδης Σάββας
6. Βενιζέλος Χρήστος 6. Χαλυβίδου Σοφία
7. Φλήκας Μιχαήλ 7. Σαββίδης Ελευθέριος
8. Κεσίδης Θεόδωρος 8. Τσελεπής Λάζαρος 
9. Τοζακίδης Νικόλαος 9. Μπόσκος Τρύφων
10. Τσινίδης Θεόδωρος
11. Τεβεκίδης Γεώργιος
12. Ταμπουρίδης Ελευθέριος

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Νέων  του  Δήμου  Κ.  Νευροκοπίου  προσκλήθηκε  στην 
συνεδρίαση κατά την οποία ήταν ΑΠΩΝ.

H Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας προσκλήθηκε στη συνεδρίαση κατά την οποία 
ήταν ΠΑΡΟΥΣΑ . 

Οι Πρόεδροι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την 
οποία απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βαθυτόπου,  Βώλακα, Κ. Βροντούς,  Λευκογείων, 
Οχυρού, Περιθωρίου, Ποταμών και Χρυσοκεφάλου. 

Οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την 
οποία  απουσίαζαν  οι  Εκπρόσωποι  των  Τ.Κ,  Αχλαδιάς,  Δασωτού,  Εξοχής,  Καταφύτου, 
Μικρο/ρας  και Μικρο/λιάς, 
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Ο  Δήμαρχος  κ.  Μαυρίδης  Μελέτης  δεν  ήταν  παρών  στην  συνεδρίαση,  ο  οποίος 
προσκλήθηκε  νομίμως,  τον  αντικατέστησε  ο  αναπληρωτής  του  και  Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νικολαϊδης Νικόλαος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του 
Δήμου Παπαϊγνατίου Κωνσταντίνο και εισηγούμενος το 2ο θέμα των τακτικών θεμάτων της 
ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  της  έκθεσης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  «για  την  πορεία 
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2014» και 32η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 
Δήμου οικ. έτους 2014», εξέθεσε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την   περίπτωση  β  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  ν.  3852/10,  η 
οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο 
έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 
εξόδων του δήμου.  Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις  της 
μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα 
εξής:

«9.  Η  οικονομική  επιτροπή,  έπειτα  από  εισήγηση  του  υπευθύνου  των  οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο 
έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από 
την  αρχή  του  οικονομικού  έτους  έως  το  τέλος  του  συγκεκριμένου  τριμήνου.  Στην  έκθεση 
διατυπώνονται  και  οι  τυχόν  παρατηρήσεις  της  μειοψηφίας  και  επισυνάπτεται  σε  αυτή  η 
εισήγηση  του  υπευθύνου  οικονομικών  υπηρεσιών,  καθώς  και  η  έκθεση  του  προηγούμενου 
τριμήνου.  Η έκθεση  μετά των συνημμένων της υποβάλλεται  στο  δημοτικό συμβούλιο  εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν,  με  την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και  τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης 
των  εσόδων,  ότι  στον  προϋπολογισμό  έχουν  εγγραφεί  υπερεκτιμημένα  έσοδα  ή  έσοδα  που 
εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά  σε  αναμόρφωση  αυτού,  με  απόφασή  του  που  λαμβάνεται  εντός  προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε  περιπτώσεις  όπου  από  την  έκθεση  προκύπτει  ότι  δεν  απαιτείται  αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού,  αυτό  διαπιστώνεται  από  το  δημοτικό  συμβούλιο  με  απόφασή  του  που 
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους 
λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 
των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του  οικείου  Δήμου  και  στο  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  ν.  3861/2010 
(«Πρόγραμμα  Διαύγεια»),  γνωστοποιούμενοι  οι  σχετικοί  αριθμοί  διαδικτυακής  ανάρτησης 
(ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 
κάθε  άλλο  θέμα  για  την  εφαρμογή  της  παραγράφου αυτής  καθορίζονται  με  απόφαση  του 
Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
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αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  Δήμων  και  Περιφερειών»,  στην  οποία 
καθορίζονται  τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  τριμηνιαία  έκθεση,  ως  προς  τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από 
την  οικονομική  επιτροπή,  μετά  από  εισήγηση  του  υπευθύνου  οικονομικών  υπηρεσιών  του 
οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 
δήμων,  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τα  Υποδείγματα  1  έως  και  3,  που  επισυνάπτονται  στην 
ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ. 124/2014 έχει προβεί στην  σύνταξη έκθεσης για την 
πορεία  εκτέλεσης  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014  και  εισηγείται  να  προβούμε  σε 
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και την εγγραφή σε αυτόν των ποσών των εσόδων που 
εισπράχτηκαν  πέραν  αυτών  που  είχαν  προϋπολογιστεί  και  είναι  σημαντικά  για  να 
εμφανίζει αυτός την πραγματική κατάσταση, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδ.Λογ/σμού Περιγραφή Ψηφισθέντα Τροποποίηση Διαμορφωθέντα ΦΟΡΕΑΣ 

0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 
σε τράπεζες 16.627,50 18.372,50 35.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

0711

Εσοδα από μισθώματα 
δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 
Ν.2115/93) 899.724,32 233.091,11 1.132.815,43 ΤΑΚΤΙΚΑ

0713

Παράβολα για την έκδοση των 
αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(άρθρο 25 ΔΚΚ) 1.200,00 561,78 1.761,78 ΤΑΚΤΙΚΑ

2112
Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα ύδρευσης 46.481,62 11.837,25 58.318,87 ΤΑΚΤΙΚΑ

2113.04
Τέλη ηλεκτροφωτισμού 
δικτύου άρδευσης Ποταμών 461,23 940,99 1.402,22 ΤΑΚΤΙΚΑ

2114
Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα αποχέτευσης 16.767,15 4.277,21 21.044,36 ΤΑΚΤΙΚΑ

2115
Τακτικά έσοδα από τέλος 
ακίνητης περιουσίας 785,80 146,47 932,27 ΤΑΚΤΙΚΑ

2116.01 Έσοδα νεκροταφείων ΠΟΕ. 5.370,00 2.122,08 7.492,08 ΤΑΚΤΙΚΑ

2119.02
Μισθώματα καλλιεργήσιμης 
γης ΠΟΕ. 858,20 2.437,74 3.295,94 ΤΑΚΤΙΚΑ

2119.03 Δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ. 2.732,40 2.388,89 5.121,29 ΤΑΚΤΙΚΑ

4213

Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων χρηματικών 
ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, 
Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 2.410,80 4.220,11 6.630,91 ΤΑΚΤΙΚΑ

  993.419,02 280.396,13 1.273.815,15  
      

Κωδ.Λογ/σμού Περιγραφή Ψηφισθέντα Τροποποίηση Διαμορφωθέντα ΦΟΡΕΑΣ 

00/6443
Δαπάνες δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών. 18.000,00 9.540,00 27.540,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

00/6718.01

Καταβολή δεδουλευμένων 
αποδοχών στην Χαριζάνη 
Αναστασία. Απόφαση 70/2014 
Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Δράμας. 0,00 18.000,00 18.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με 
ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για 

185.000,00 43.481,24 228.481,24 ΤΑΚΤΙΚΑ
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δικές τους υπηρεσίες

10/6274.01

Δαπάνες καθαρισμού 
Δημοτικών κτιρίων των 
Τοπικών Κοινοτήτων. 72.500,00 22.500,00 95.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

15/7131.01

Προμήθεια χλοοκοπτικού 
μηχανήματος στο γήπεδο 
Περιθωρίου. 0,00 2.460,00 2.460,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

20/6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 130.000,00 30.000,00 160.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

20/6662.03

Προμήθεια λαμπτήρων 
οδοφωτισμού και κτιριακών 
εγκαταστάσεων και εν γένει 
ηλεκτρολογικού υλικού. 20.000,00 10.000,00 30.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

20/7325.01

Επεκτάσεις-μετατοπίσεις-
συνδέσεις δικτύων 
ηλκτροφωτισμού Τοπικών 
Κοινοτήτων. 0,00 2.200,22 2.200,22 ΤΑΚΤΙΚΑ

25/6211.01
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
αντλιοστασίων ύδρευσης. 57.250,00 21.750,00 79.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

25/6211.02
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
αντλιοστασίων άρδευσης. 20.500,00 4.500,00 25.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

25/6211.03
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
Βιολογικού καθαρισμού. 2.800,00 200,00 3.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

30/6662.02

Προμήθεια αδρανών υλικών, 
τσιμέντων και 
τσιμεντοπροιόντων 
συντήρησης και επισκευής 
κτιριακών και τεχνικών 
εγκαταστάσεων 31.105,85 8.894,15 40.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

70/7331.20

Εργασίες συντήρησης 
Γυμνασίου και Νηπιαγωγείου 
Κ. Νευροκοπίου. 0,00 30.000,00 30.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

70/7336.07

Ανάθεση υπηρεσιών για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις ασφαλείας - 
έλεγχο και πιστοποίηση - 
παιδικών χαρών. 0,00 24.600,00 24.600,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

9111 Αποθεματικό 121.699,72 52.270,52 173.970,24 ΤΑΚΤΙΚΑ

  658.855,57 280.396,13 939.251,70  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του ν. 3852/2010 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α')

2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011
3. Την  υπ'  αριθμ.  3907/24-1-2011  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κατάρτιση και 
υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2011» (ΦΕΚ 277 Β')

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  90  του  Κώδικα  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

4

ΑΔΑ: ΒΑΔΕΩΕ3-1Κ3



5. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) Καθορισμός των 
στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών. 

6. Την αρίθμ. 7261/22-02-2012 ΚΥΑ
7. Την εισήγηση του Προισταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας
8. Την αρίθμ. 124/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση  που  ακολούθησε  επί  του  θέματος,  των  παρόντων 
Δημοτικών Συμβούλων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

1. Εγκρίνει  την  έκθεση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  πορεία  εκτέλεσης  του 
Προϋπολογισμού έτους 2014

2. Την 32η Αναμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού και την εγγραφή σε αυτόν των 
ποσών των εσόδων που εισπράχτηκαν πέραν αυτών που είχαν προϋπολογιστεί  και 
είναι  σημαντικά  για  να  εμφανίζει  αυτός  την  πραγματική  κατάσταση,  όπως 
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδ.Λογ Περιγραφή Ψηφισθέντα Τροποπ/ση Διαμ/θέντα ΦΟΡΕΑΣ 

0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
τράπεζες 16.627,50 18.372,50 35.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

0711
Εσοδα από μισθώματα δημοσίων 
λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 899.724,32 233.091,11 1.132.815,43 ΤΑΚΤΙΚΑ

0713

Παράβολα για την έκδοση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 
ΔΚΚ) 1.200,00 561,78 1.761,78 ΤΑΚΤΙΚΑ

2112
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης 46.481,62 11.837,25 58.318,87 ΤΑΚΤΙΚΑ

2113.04
Τέλη ηλεκτροφωτισμού δικτύου άρδευσης 
Ποταμών 461,23 940,99 1.402,22 ΤΑΚΤΙΚΑ

2114
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης 16.767,15 4.277,21 21.044,36 ΤΑΚΤΙΚΑ

2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 785,80 146,47 932,27 ΤΑΚΤΙΚΑ

2116.01 Έσοδα νεκροταφείων ΠΟΕ. 5.370,00 2.122,08 7.492,08 ΤΑΚΤΙΚΑ

2119.02 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης ΠΟΕ. 858,20 2.437,74 3.295,94 ΤΑΚΤΙΚΑ

2119.03 Δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ. 2.732,40 2.388,89 5.121,29 ΤΑΚΤΙΚΑ

4213

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, 
Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 2.410,80 4.220,11 6.630,91 ΤΑΚΤΙΚΑ

  993.419,02 280.396,13 1.273.815,15  
      

Κωδ.Λογ Περιγραφή Ψηφισθέντα Τροποπ/ση Διαμ/θέντα ΦΟΡΕΑΣ 

Κωδ.Λογ Περιγραφή Ψηφισθέντα Τροποποίηση Διαμορφωθέντα ΦΟΡΕΑΣ 

00/6443
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών. 18.000,00 9.540,00 27.540,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

00/6718.01 Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών 
στην Χαριζάνη Αναστασία. Απόφαση 

0,00 18.000,00 18.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ
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70/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Δράμας.

10/6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 185.000,00 43.481,24 228.481,24 ΤΑΚΤΙΚΑ

10/6274.01
Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων 
των Τοπικών Κοινοτήτων. 72.500,00 22.500,00 95.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

15/7131.01
Προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος 
στο γήπεδο Περιθωρίου. 0,00 2.460,00 2.460,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

20/6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 130.000,00 30.000,00 160.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

20/6662.03

Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και 
κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει 
ηλεκτρολογικού υλικού. 20.000,00 10.000,00 30.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

20/7325.01

Επεκτάσεις-μετατοπίσεις-συνδέσεις 
δικτύων ηλκτροφωτισμού Τοπικών 
Κοινοτήτων. 0,00 2.200,22 2.200,22 ΤΑΚΤΙΚΑ

25/6211.01
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
αντλιοστασίων ύδρευσης. 57.250,00 21.750,00 79.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

25/6211.02
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
αντλιοστασίων άρδευσης. 20.500,00 4.500,00 25.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

25/6211.03
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
Βιολογικού καθαρισμού. 2.800,00 200,00 3.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

30/6662.02

Προμήθεια αδρανών υλικών, τσιμέντων 
και τσιμεντοπροιόντων συντήρησης και 
επισκευής κτιριακών και τεχνικών 
εγκαταστάσεων 31.105,85 8.894,15 40.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

70/7331.20
Εργασίες συντήρησης Γυμνασίου και 
Νηπιαγωγείου Κ. Νευροκοπίου. 0,00 30.000,00 30.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

70/7336.07

Ανάθεση υπηρεσιών για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας - έλεγχο και πιστοποίηση - 
παιδικών χαρών. 0,00 24.600,00 24.600,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

9111 Αποθεματικό 121.699,72 52.270,52 173.970,24 ΤΑΚΤΙΚΑ

  658.855,57 280.396,13 939.251,70  

3. Τροποποιεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Πίνακας στοχοθεσίας)
 
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες

5. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα 
«Διαύγεια».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  115 /2014 .

Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολούθησε η υπογραφή του ως 
εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κ. Νευροκοπίου 
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Σεφειρίδης Δημήτριος  
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