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ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπθφλνπ 
 

ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 115 / 2015  Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ: «Πεξί έγθξηζεο ηεο 2εο 
Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ  
Μπθφλνπ έηνπο 2015 θαηφπηλ ηεο  
ππ’αξηζκ.118/2015 απφθαζεο ηεο Ο.Δ.,  
ηξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη  
Ο.Π.Γ. Γήκνπ Μπθφλνπ» 
 

ηε Μχθovo θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  18ε ηνπ κελφο Απγνχζηνπ ηνπ 
έηνπο 2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθφ πκβoχιηo, κεηά ηελ απφ 14-08-2015 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ, θ. 
Λάκπξνπ Παλαγησηαθφπνπινπ, ε νπνία επηδφζεθε ζε θάζε έλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλφινπ είθνζη επηά (27) κειψλ, ήηαλ παξφληα ηα δεθαηέζζεξα  (14) κέιε, σο θάησζη:  
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ θ.Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Λάκπξνο Παλαγησηαθφπνπινο 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ (απνρψξεζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 18ν ζέκαηνο) 
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
7. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
8. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
9. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
10. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 18νπ ζέκαηνο) 
11. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
13. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (απνρψξεζε κεηά ην 15ν ζέκα) 
14. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 
ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (δηθαηνινγεκέλα απψλ)  
2. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (αδηθαηνιφγεηα απψλ) 
3. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)             
4. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΚΡΝΩΚΚ-ΑΘΣ



 

 

 

2  

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ   - 2 -   ΑΡ.ΑΠΟΦ.  115/2015 
 

5. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνινγεκέλα απψλ)   
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

6. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  (δηθαηνινγεκέλα απψλ)  
7. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (δηθαηνινγεκέλα απψλ) 
8. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (αδηθαηνιφγεηα απψλ) 
9. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (αδηθαηνιφγεηα απνχζα) 
10. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (αδηθαηνιφγεηα απψλ) 
11. ΑΗΓΗΝΗΣΖ ΖΛΗΑ(αδηθαηνιφγεηα απψλ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

12. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)    
13. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (δηθαηνινγεκέλα απψλ)  

 
 
 

Παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθφλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλνηήηαο Μπθνλίσλ θ.Λαδαξίδε Γεκήηξηνπ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο Άλσ Μεξάο αλ θαη θιήζεθε λφκηκα δελ πξνζήιζε.   
 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε θ.Υαιηθηνπνχινπ Νηθνιίηζα, δεκνηηθή 
ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
 

Ο Πξφεδξνο χζηεξα απφ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, έδσζε ην 
ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ θ.Ν.Γθέιν ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 
κε αξηζκ.πξση.7087/14.08.2015 εηζήγεζε ηνπ Αλαπι.Πξντζηακέλνπ δηνηθεηηθψλ & 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ.Μ.Αζεκνκχηε-ηάε σο θάησζη: 
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη χκβνπινη 
 
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 2εο Αλακφξθσζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ Μπθφλνπ έηνπο 2015, ζα ζέιακε λα θάλνπκε γλσζηφ ζην ζψκα ηελ νινθιήξσζε θαη 
έθδνζε ησλ Βεβαησηηθψλ Καηαιφγσλ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2010,2011 θαη  2012 αλαθνξηθά 
κε ηα Σαθηηθά Έζνδα επί ησ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
πξνζηίκσλ απηψλ βάζεη ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο Γεκάξρνπ κε αξ. 125/2015. 

 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ ππφ έγθξηζε 2η Αναμόπθωζη ηος Γήμος μαρ για ηο οικονομικό 
έηορ 2015 εηζεγνχκαζηε ζεηηθά ηα πξνηεηλφκελα επηβεβιεκέλα αλακνξθνχκελα 
κεγέζε, ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη 
αθεηέξνπ ηηο εθηηκήζεηο καο κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
Α) Χρ ππορ ηα ΔΟΓΑ: 
- ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ην πξψην εμάκελν 2015 ζην Σέινο 
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνζηίκσλ σο απνηέιεζκα ηεο 
απμαλφκελεο ηάζεο λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ, αχμεζε ε νπνία εθηηκνχκε ζα 
ζπλερηζηεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
-  Μεηά θαη ηελ πξναλαθεξφκελε έθδνζε ησλ βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ, 
αλακνξθψλεηαη θαη ν θσδηθφο ησλ Σαθηηθψλ Δζφδσλ Δπηηεδεπκαηηψλ. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚΡΝΩΚΚ-ΑΘΣ
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ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΡΥΗΚΟ  
(μεηά & από ηην 
1

η
 αναμόπθωζη) ΜΔΗΧΖ ΑΤΞΖΖ ΣΔΛΗΚΟ  

0451 
Σέινο δηακνλήο 
παξεπ/λησλ 126.267,40 67.149,00  59.118,40 

0452 

Σέινο επί ησλ 
αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ 
θέληξσλ δηαζθέδαζεο θιπ 170.000,00 80.000,00  90.000,00 

0461 
Σέινο ρξήζεο 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 40.000,00 20.000,00  20.000,00 

2116 

Σαθηηθά έζνδα απφ 
δπλεηηθά αληαπνδνηηθά 
ηέιε θαη εηζθνξέο 45.500,00 20.000,00  25.500,00 

0715 

Σέινο δηαθήκηζεο ηεο 
θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 
15 ηνπ ΒΓ24/9-20/10/58 37.081,60 20.000,00  17.081,60 

0111.0003 
Μηζζψκαηα απφ ινηπά 
αθίλεηα 1.056,00  444,00 1.500,00 

0112 
Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ 
εθηάζεσλ 6.500,00  4.000,00 10.500,00 

0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 20.000,00  50.000,00 70.000,00 

0471.0001 Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 13.000,00  12.000,00 25.000,00 

0511 

Φφξνο 
ειεθηξνδνηνχκελσλ 
ρψξσλ 0,00  5,00 5,00 

0523 
Δηζθνξά 40% ή 75% ηνπ 
ΚΖ/1947 ςεθίζκαηνο 1.500,00  4.000,00 5.500,00 

0711 
Έζνδα απφ κηζζψκαηα 
ιαηνκείσλ 0,00  500,00 500,00 

0714 

Έζνδα απφ ηελ δηάζεζε 
δαζηθψλ πξντφλησλ ηνπ 
δεκνζίνπ 0,00  200,00 200,00 

1514 

Πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη 
δηαηήξεζεο απζαηξέησλ 
θαηαζθεπψλ 0,00  4.000,00 4.000,00 

2118 

Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 
αθαζαξίζησλ εζφδσλ 
επηηεδεπκαηηψλ 80.000,00  120.000,00 200.000,00 

2115 
Σαθηηθά έζνδα απφ ηέινο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο 49.000,00  12.000,00 61.000,00 

  ΤΝΟΛΟ: 207.149,00 207.149,00  

 
 
 

ηηο θάησζη θαηεγνξίεο ησλ ΔΟΓΧΝ ιφγσ κείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ. 
Δηδηθφηεξα:  
ΜΔΗΧΔΗ ΔΟΓΧΝ  
 

 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπ/λησλ. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 67.149,00 
δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε 
ππεξεθηίκεζε εζφδσλ.   

 0452 Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο θιπ. Ο 
θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 80.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε ππεξεθηίκεζε εζφδσλ 

 0461 Σέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 
20.000,00 δεδνκέλνπ φηη δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε ππεξεθηίκεζε εζφδσλ   

ΑΔΑ: ΩΚΡΝΩΚΚ-ΑΘΣ
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 2116 Σαθηηθά έζνδα απφ δπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε θαη εηζθνξέο. Ο θσδηθφο 
κεηψλεηαη θαηά 20.000,00 δεδνκέλνπ φηη δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε ππεξεθηίκεζε εζφδσλ 

 0715 Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ24/9-
20/10/58. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 20.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε ππεξεθηίκεζε εζφδσλ 

 

ΑΤΞΖΔΗ ΔΟΓΧΝ  
ηηο θάησζη θαηεγνξίεο ησλ ΔΟΓΧΝ ιφγσ αχμεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ. 
Δηδηθφηεξα:  
 

 0111.0003 Μηζζψκαηα απφ ινηπά αθίλεηα. Ο θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 444,00 
δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη 
κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο.  

 0112 Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ. Ο θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 4.000,00 
δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη 
κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο 

 0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ο θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 50.000,00 
δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη 
κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο  

 0471.0001 Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα. Ο θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 12.000,00 
δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη 
κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο 

 511 Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ. Ο θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 5,00 
δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη 
κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο 

 0523 Δηζθνξά 40% ή 75% ηνπ ΚΖ/1947 ςεθίζκαηνο. Ο θσδηθφο απμάλεηαη 
θαηά 4.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη 
εηζπξάμεηο είλαη κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο 

 0711 Έζνδα απφ κηζζψκαηα ιαηνκείσλ. Ο θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 500,00 
δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη 
κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο 

 0714 Έζνδα απφ ηελ δηάζεζε δαζηθψλ πξντφλησλ ηνπ δεκνζίνπ. Ο θσδηθφο 
απμάλεηαη θαηά 200,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
νη εηζπξάμεηο είλαη κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο 

 1514 Πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. Ο 
θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 4.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ  
πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο 
πξνυπνινγηζζέληεο  

 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ. Ο 
θσδηθφο απμάλεηαη θαηά 120.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νη εηζπξάμεηο είλαη κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο 
πξνυπνινγηζζέληεο 

 2115 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ο θσδηθφο απμάλεηαη 
θαηά 12.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη 
εηζπξάμεηο είλαη κεγαιχηεξεο κέρξη ζήκεξα απφ ηηο πξνυπνινγηζζέληεο 

 
 

Β) Χρ  ππορ ηα ΔΞΟΓΑ: 
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1. Μεηαθέξεη απφ αδηάζεηεο πηζηψζεηο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ζην 
Απνζεκαηηθφ  ηα θάησζη πνζά: 
 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΡΥΗΚΟ 
(μεηά & από 

ηην 1
η
 

αναμόπθωζη) 

ΜΔΗΧΖ ΣΔΛΗΚΟ 

00-6421 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη 
απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ 30.000,00 10.000,00 20.000,00 

15-6232 Μηζζψκαηα θηηξίσλ –
Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 80.000,00 40.000,00 40.000,00 

15-7321.0001 Καηαζθεπή θιεηζηνχ 
Γπκλαζηεξίνπ-ΚΑΡΓΑΜΗΓΑ 592.654,69 110.000,00 482.654,69 

30-7311.0006 Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνχ 
ηαζκνχ 550.000,00 80.600,00 469.400,00 

10-6142.0001 Ακνηβή νξθσηψλ Λνγηζηψλ-
Διεγθηψλ  45.000,00 5.000,00 40.000,00 

15-7411.0001 Οξηζηηθή κειέηε γηα ηελ 
θαηαζθεπή θιεηζηνχ 
Γπκλαζηεξίνπ 57.000,00 7.000,00 50.000,00 

30-7412.0026 Μειέηε γηα ηελ βειηίσζε 
νδνζηξψκαηνο νδηθνχ 
δηθηχνπ Νήζνπ Μπθφλνπ 8.195,00 8.195,00 0,00 

20-6277.0001 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ 
παξαιηψλ 30.000,00 5.000,00 25.000,00 

20-6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, 
θιπ. 1.117.000,00 95.000,00 1.022.000,00 

  ΤΝΟΛΟ: 360.795,00  

 

ηηο θαηεγνξίεο ησλ ΔΞΟΓΧΝ πξνρσξάκε ζε κείσζε ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ πνπ 
εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςαλ δεηήκαηα αιιαγψλ. Δηδηθφηεξα:  
 

 00-6421 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ. Ο 
θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 10.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε φηη είρακε ππεξεθηίκεζε εμφδσλ. 

 15-6232 Μηζζψκαηα θηηξίσλ –Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη 
θαηά 40.000,00 δεδνκέλνπ φηη δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε φηη είρακε ππεξεθηίκεζε εμφδσλ 

 15-7321.0001 Καηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ-ΚΑΡΓΑΜΗΓΑ. Ο θσδηθφο 
κεηψλεηαη θαηά 110.000,00 θαζψο δεδνκέλνπ φηη δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε φηη είρακε ππεξεθηίκεζε εμφδσλ. 

 30-7311.0006 Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 
80.600,00 θαζψο κε βάζε ηελ πξνκειέηε γηα ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ ν 
θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 80.600,00. 

 10-6142.0001 Ακνηβή νξθσηψλ Λνγηζηψλ-Διεγθηψλ. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη 
θαηά 5.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
πξνέθπςε φηη είρακε ππεξεθηίκεζε εμφδσλ. 

 15-7411.0001 Οξηζηηθή κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ. Ο 
θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 7.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε φηη είρακε ππεξεθηίκεζε εμφδσλ.  
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 30-7412.0026 Μειέηε γηα ηελ βειηίσζε νδνζηξψκαηνο νδηθνχ δηθηχνπ Γ. 
Μπθφλνπ. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 8.195,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2015 δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε γηα ηελ κε 
πινπνίεζε ηεο δαπάλεο.  

 20-6277.0001 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ παξαιηψλ. Ο θσδηθφο κεηψλεηαη θαηά 
5.000,00 δεδνκέλνπ φηη εθ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε 
φηη είρακε ππεξεθηίκεζε εμφδσλ  

 20-6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, θιπ. Ο θσδηθφο 
κεηψλεηαη θαηά 95.000,00 δεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο πξνρψξεζε ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ 
αθαιαηψζεσλ πνπ κέρξη ζήκεξα επηβάξπλαλ ην Γήκν πξνο ηεο ΓΔΤΑΜ. Με 
βάζε απηή ηε κεηαθνξά ππνινγίδεηαη φηη απφ ην Γήκν ζα αθαηξεζεί απηφ ην 
πνζφ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ελψ ε κείσζε αλακέλεηαη λα είλαη αθφκα 
κεγαιχηεξε κέζα ζην 2016. 

 
 

2. Γεκηνπξγεί  νέοςρ κωδικούρ εξόδων  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλ. έηνπο 
2015 ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ  : 

 

 70-6662.0005 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ 

ελεκέξσζεο θνηλνχ» 

 30-6112.0008 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο απνηχπσζεο ζε νξζνθσηνράξηεο ησλ 

παξαιηψλ ηεο λήζνπ Μπθφλνπ»  

 10-6142.0001 κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο πκβνχισλ ππνζηήξημεο νηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ ΟΣΑ» 

 30-6261.0004 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ηνπαιέηαο ζηελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Μπθφλνπ» 

 30-6112.0009 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο απνςίισζεο ζε δηάθνξα ζεκεία  ηεο λήζνπ 

Μπθφλνπ»  

 15-7411.0003 κε ηίηιν: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ ζην 

αλνηθηφ γπκλαζηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ Μπθφλνπ» 

 30-7412.0027 κε ηίηιν: «Πεξίθξαμε δπηηθνχ ηκήκαηνο ΥΑΓΑ» 

3. Από ηο Αποθεμαηικό μεηαθέπει ζε πιζηώζειρ εξόδων πξνυπνινγηζκνχ 
2015 πνπ ρξήδνπλ αλάγθε επαχμεζεο: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΡΥΗΚΟ 

(μεηά & από ηην 
1

η
 αναμόπθωζη) 

ΑΤΞΖΖ ΣΔΛΗΚΟ 

70-6662.0005 

Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ 
πιεξνθνξηαθψλ 
πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο 
θνηλνχ 0,00 40.000,00 40.000,00 

00-6117.0001 Ηαηξφο Πξνζσπηθνχ 6.000,00 6000,00 12.000,00 

30-6112.0006 

Δθηέιεζε εξγαζηψλ 
απεληφκσζεο ζε 
πεξηνρέο θαη θηεξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ  
Μπθφλνπ 3.000,00 5000,00 8.000,00 

30-6112.0005 Τπεξεζίεο Σερληθνχ 5.200,00 5.000,00 10.200,00 

ΑΔΑ: ΩΚΡΝΩΚΚ-ΑΘΣ
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Αζθαιείαο 

30-6112.0008 

Δξγαζίεο απνηχπσζεο 
ζε νξζνθσηνράξηεο ησλ 
παξαιηψλ ηεο λήζνπ 
Μπθφλνπ 0,00 15.000,00 15.000,00 

15-6261.0001 

πληήξεζε θαη 
αλαθαίληζε ρνιηθψλ 
θηηξίσλ  80.000,00 120.000,00 200.000,00 

10-6142.0002 

Τπεξεζίεο πκβνχισλ 
ππνζηήξημεο νηθνλνκηθψλ 
ζεκάησλ ΟΣΑ 0,00 5.000,00 5.000,00 

30-6261.0004 

Καηαζθεπή ηνπαιέηαο 
ζηελ Γεκνηηθή 
Βηβιηνζήθε Μπθφλνπ 0,00 15.000,00 15.000,00 

30-6112.0009 

Δξγαζίεο απνςίισζεο ζε 
δηάθνξα ζεκεία  ηεο 
λήζνπ Μπθφλνπ 0,00 24.600,00 24.600,00 

15-7411.0003 

Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ 
θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ 
ζην αλνηθηφ γπκλαζηήξην 
ηνπ Γπκλαζίνπ Μπθφλνπ 0,00 7.000,00 7.000,00 

20-6041 
Σαθηηθέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ ΟΥ 250.000,00 75.000,00 325.000,00 

20-6054 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 
έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 68.909,54 25.000,00 93.906,54 

10-6115.0000 Ακνηβέο ινγηζηψλ 14.000,00 10.000,00 24.000,00 

30-7412.0027 
Πεξίθξαμε δπηηθνχ 
ηκήκαηνο ΥΑΓΑ 0,00 8.195,00 8.195,00 

  ΤΝΟΛΟ: 360.795,00  

 

Γ) ε ζπλέρεηα Απφθαζεο Γ. κε ηελ νπνία απνδερηήθακε επηρνξήγεζε πνζνχ 
20.600,00€ γηα δαπάλεο ππξνπξνζηαζίαο,  

 Απμάλεη ηνλ ΚΑ Δζφδσλ: 1214 κε ην πνζφ ησλ 20.600,00€ 

 Γεκηνπξγεί λέν ΚΑ Δμφδσλ: 30-7425.0004 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

Ππξνπξνζηαζίαο» 

 Δγγξάθεη πίζησζε 20.600,00€ ζηνλ ΚΑ Δμφδσλ: 30-7425.0004 

Γ) Απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, ην 
χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 168.804,02€ κεηαθέξεη πνζφ 70.000,00€ 
γηα ηελ επαχμεζε αλεπαξθψλ πηζηψζεσλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 
ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΥΗΚΟ  ΜΔΗΧΖ ΑΤΞΖΖ ΣΔΛΗΚΟ 

9111 Απνζεκαηηθφ 168.804,02 70.000,00  98.804,02 

00.6733 Καηαβνιή Υξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ 
ζε άπνξνπο δεκφηεο 20.000,00  30.000,00 50.000,00 

30-6041 Σαθηηθέο Απνδνρέο (έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ Ο.Υ) 0,00  21.000,00 21.000,00 

30-6054 Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ 0,00  9.000,00 9.000,00 

10-6115 Ακνηβέο ινγηζηψλ 14.000,00  10.000,00 24.000,00 

 ΤΝΟΛΟ:  70.000,00 70.000,00  

 
αο επραξηζηνχκε γηα ηελ ζπλεξγαζία.    

                         Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
           Οηθνλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ 
           Μηράιεο Αζεκνκχηεο- ηάεο 

ΑΔΑ: ΩΚΡΝΩΚΚ-ΑΘΣ
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Πεξαηηέξσ έζεζε ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 2ε αλακφξθσζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπο πίλαθεο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, ε νπνία 
επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ηνπ Ο.Π.Γ. Γήκνπ 
Μπθφλνπ. 
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνχινπο λ’απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε , αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ 
θαζψο θαη ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’/7.6.2010) 

 Σελ ππ’αξηζκ.118/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «Πεξί 2εο 
Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπθφλνπ έηνπο 2015». 

 Σα φζα εηπψζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα, 
 

Α. Δγκπίνει ηελ 2ε Αλακφξθσζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Μπθφλνπ ζχκθσλα 
κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπο πίλαθεο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, ε 
νπνία επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 
Β. Δγκπίνει ηελ  2ε Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ 

 Γξάζεο  ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 φπσο ςεθίζηεθε κε ηελ 
ππ’αξηζκ.118/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ θαη ζχκθσλα κε 
ηελ σο άλσ ππ’αξηζκ.πξση.7087/14.08.2015 εηζήγεζε ηνπ Αλαπι.Πξντζηακέλνπ 
δηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ.Μ.Αζεκνκχηε-ηάε. 
 

Γ. Δξοςζιοδοηεί ηον κ. Γήμαπσο Μςκόνος, γηα ηηο δηθέο ηνπ λφκηκεο ελέξγεηεο. 
 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα ζηαιεί: 

 ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ , Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Ννηίνπ Αηγαίνπ, 
Δπηαλήζνπ 35, 84100 χξνο , γηα ηνλ θαηά λφκν έιεγρν 

 ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 

 ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 
γηα λα ιάβνπλ γλψζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο θαη 

 ζην ζπληνληζηή ηεο Ο.Γ.Δ. γηα λα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 115/2015. 
 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         
ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ                                        ΑΠΟΤΑ 
 

                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ  
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 

ΑΔΑ: ΩΚΡΝΩΚΚ-ΑΘΣ
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ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ  
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθξηβέο αληίγξαθν                                                      
Μχθνλνο  25/08/2015                                       
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ       
 
 
 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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