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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης/2020 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης
του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θέμα:Έγκριση 2ΗΣ τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ73/2020
Στον Άγιο Κήρυκο, σήμερα 27Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 13.00
μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφοράς
συνεδρίαση από την με αριθμό πρωτ. 4766/26-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ κ. Βασίλειου Κακόγιαννου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικολάου Καλαμπόγια, διαπιστώθηκε από τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι σε σύνολο 21 μελών δήλωσαν συμμετοχή ως παρόντα 16μέλη, απόντα 5 μέλη
και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κακόγιαννος Βασίλειος Πρόεδρος Δ.Σ
Τσαντές Φίλιππος
Αντιδήμαρχος
Καλαμάρας Νικόλαoς
»»
Τσαγκά Δέσποινα
»»
Πολίτης Σωτήριος
»»
Ρουστάς Κωνσταντίνος
Μπινίκου Μαρία
Ράπτης Φώτιος
Καραγιαννάκης Παναγιώτης
Λαρδάς Νικόλαος
ΛαρδάΚαρίμαλη Βασιλεία
Καλογερής Γεώργιος
Κόχυλας Σωτήριος
Καρούτσος Φανούριος
Σταμούλος Νικόλαος
Κόχιλας Ελευθέριος

1. Γαγλίας Ηλίας
2.Τέσκος Σπύρος
3. Κουντούπης Στυλιανός
4. Περρής Κωνσταντίνος
5. Χούτρας Παναγιώτης
6.
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Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας,
για την τήρηση των πρακτικών
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο μοναδικό
θέματης Ημερήσιας Διάταξης, πρότεινε στο συμβούλιο να ενταχτεί για συζήτηση
το θέμα «Έγκριση 2ΗΣ τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020».
Το συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να συζητηθεί το θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης
Στη συνέχεια
ο Πρόεδρος αναφερόμενος
στο μοναδικότης Ημερήσιας
Διάταξης,έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Φ. Τσαντέ, ο οποίος
έθεσε υπ’ όψιν του σώματος την 97/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ικαρίας με την οποία προτείνεται το σχέδιο της 2ης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ικαρίας και εγκρίνει την ένταξη σε
αυτό των έργων, των υπηρεσιών και των προμηθειών, που απορρέουν από την
παραπάνω απόφαση της Ο.Ε καθώς και τη διενέργεια των προμηθειών, που
αφορούν αυτή την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους του
2020. Συγκεκριμένα προχωράμε στην αύξηση των εσόδων κατά 170.688,95 τα
οποία προκύπτουν από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς
τους Δήμους, ποσού 78.036,00, αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των σχολείων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό κατά
1.262,95 και έσοδα από δωρεά ποσού 10.000 ευρώ. Έκτακτη επιχορήγηση της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την
προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικού πόσου 5000,00
ευρώ, Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθαριότητας σχολικών
μονάδων πόσου 76320,00 βάση του με αριθμό πρωτοκόλλου 52360 /19-08-2020
έγγραφου του υπουργείου εσωτερικών με το όποιο στον δήμο μας θα προληφθούν
14 σχολικές καθαρίστριες 6 πλήρους απασχόλησης και 8 μερικής απασχόλησης (6
άτομα χ 1400,00€ μεικτός μισθός χ 4 μήνες =33.600,00 ) + ( 8 άτομα χ 858,00
μεικτός μισθός χ 4 μήνες=27.456,00) (33.600+27456=61056*25%εργοδοτικες
εισφορές =15264,00).
Αναφορικά με τα έξοδα, προχωράμε σε μείωση του κωδικού που αφορά προμήθεια
ελαστικών κατά 13.000 ευρώ και μεταφέρεται το ποσό αυτό στη συντήρηση και
επισκευή λοιπών μηχανημάτων το οποίο αυξάνεται ακόμη κατά 17.000 ευρώ.
Αυξάνουμε τους κωδικούς που αφορούν τη προμήθεια υλικών ύδρευσης και
αποχέτευσης και την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω
αυξημένων αναγκών όπως επίσης το κωδικό για τη συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων και το κωδικό για το επίδομα γάλακτος για τους οποίους δεν
επαρκούσε το αρχικό ποσό που είχε προϋπολογιστεί.
Λόγω της πανδημίας του COVID-19, μας δόθηκε η δυνατότητα παράτασης εννέα
συμβασιούχων των οποίων η σύμβαση τους έληγε τέλος Μαΐου για τέσσερις μήνες
ακόμα έως το τέλος Αυγούστου. Επίσης λόγω του γεγονότος ότι πολλοί από τους
εργαζόμενους μας έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και λόγω της θερινής
περιόδου
παρατηρήθηκαν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και ο Δήμος
προχώρησε σε προσλήψεις τετράμηνης και δίμηνης διάρκειας
22 περίπου
εργαζομένων. Επίσης έχει ανακοινωθεί η πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία είναι στο στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους παρουσιάστηκε η ανάγκη αύξησης των κωδικών της
μισθοδοσίας κατά 199.025,36 ευρώ. Έτσι αυξάνονται οι κωδικοί αυτοί ,
μειώνοντας αντίστοιχα τους κωδικούς που αφορούν είτε εκδηλώσεις του Δήμου
είτε προμήθειες που δε θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα οι οποίοι
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα της αναμόρφωσης.
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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
KAE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ

ΕΣΟΔΑ
1421.01

Εσοδα από δωρεά

10,000.00

4311.01
1211.04
1219.04

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55, ν.1946/1991)
Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών προς αποφυγή διάδοσης του covid-19

1,262.95
76,320.00
78,036.00

1219.04

Επιχορήγηση για προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικούγια την κάλυψη
αναγκών και αποφυγή διάδοσσης του COVID-19

5,000.00

ΣΥΝΟΛΟ

170,618.95

ΕΞΟΔΑ
25.6662.01
25.7312.01
30.6682.01
30.6264.01

Προμήθεια υλικών ύδρευσης δικτύων, γεωτρήσεων και υλικών αποχέτευσης
Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου
Προμήθεια ελαστικών
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

10.6264.02
20.6063.01
25.6063.01
00.6434.02
00.6434.01
30.6672.01
70.6473.01
20.7333.06
70.7131.03
30.7333.01
30.7323.63
9111.01
30.7333.02
30.7336.01

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Η/Υ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΛΠ)
Επίδομα γάλακτος
Επίδομα γάλακτος
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Συνδιοργάνωση σκακιστικών εκδηλώσεων
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και καθρεπτών
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
Καθαριότητα Ραχών
Προμήθεια φουσκωτής λέμβου και εξωλέμβιας μηχανής
Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Αγίου Κηρύκου
Εργασίες βελτίωσης αγροτοδασικού οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Ραχών
Αποθεματικό
Τεχνικά έργα δημοτικών δρόμων ΔΕ Ευδήλου
Συντήρηση -καθαρισμός μονοπατιών ΔΕ Ευδήλου

00.6711.02
10.6051.04
10.6051.02
10.6051.08
00.6126.01

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές επισκευές συντηρήσεις
Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΕΑΔΥ
Υγειονομική
Εισφορά υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου

10.6012.01
20.6041.01
20.6054.01
25.6041.01
25.6054.01
70.6041.01
70.6054.01
15.6041.01
15.6054.01
00.8261.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΙΚΑ
Αποδοχές έκτατων υπαλλήλων-σχολικές καθαρίστριες
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού-σχολικές καθαρίστριες
Λοιπές Επιστροφές

70.6631.02

Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικούγια την κάλυψη αναγκών και αποφυγή
διάδοσσης του COVID-19

ΣΥΝΟΛΟ

12,800.00
40,000.00
13,000.00
30,000.00
3,700.00
1,586.00
200.00
10,000.00
12,765.00
8,000.00
5,240.71
10,000.00
5,500.00
15,000.00
5,000.00
13,269.65
20,000.00
10,000.00
1,262.95
2,500.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
49,070.00
17,930.00
8,325.00
2,775.00
26,944.02
8,981.34
61,056.00
15,264.00
1,000.00
15,000.00

130,275.36

300,894.31
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Ακολούθως τον λόγο έλαβε η εκπρόσωπος της ΛΑΣ κ. Β. Καρίμαλη Λαρδά ή οποία δήλωσε ότι,
Σε ότι αφορά το θέμα της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2020,για λόγους
τυπικούς και ουσιαστικούς, τοποθετούμαστε δηλώνοντας Πάρων. Αφού υπάρχουν νέες
επιχορηγήσεις που πρέπει να εγγράφουν στον Π/Υ, αλλά ταυτόχρονα οι ενέργειες της διοίκησης
για την διαδικασία έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης, και οι προτεραιότητες που δίνει στην
κατανομή των επιχορηγήσεων δεν βοηθούν να εγκριθεί ομόφωνα η αναμόρφωση.
Συνοπτικά αναφέρουμε :

Με την πρόσκληση δεν στάλθηκε εισήγηση της οικονομικής επιτροπής με βάση την
οποία προβλέπει η σχετική νομοθεσία ότι γίνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Είναι θετικό ότι εγγράφονται επιπλέον χρηματοδοτήσεις που αφορούν κυρίως επιχορηγήσεις σχετικές με την αντιμετώπιση της πανδημίας τις οποίες κατά την συζήτηση για την
αποδοχή τους αποδεχθήκαμε ομόφωνα. Όμως η επιχορήγηση για προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη αναγκών και αποφυγή διάδοσης του COVID-19, δεν
δημιουργεί κάποιους νέους σχετικούς κωδικούς αλλά κατευθύνεται στις μισθοδοσίες καλύπτοντας λειτουργικά έξοδα του δήμου. Έξοδα που η διοίκηση όφειλε να προβλέψει και να εξασφαλίσει από άλλες χρηματοδοτήσεις κατά την σύνταξη του Π/Υ αρχικά και κατά την διαδικασία της 1ης και τη 2ης αναμόρφωσης στην συνέχεια.

Ταυτόχρονα κρίνουμε αρνητικό ότι και στην 2 ης αναμόρφωση οι παρατηρήσεις των παρατάξεων -που αποτελούν την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου- δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την διοίκηση του δήμου. Αναφέρουμε ενδεικτικά :
1. Για πρώτη φορά στα χρονικά του δήμου Ικαρίας η κατανομή της ετήσιας επιχορήγησης
στον Δήμο δεν κατανέμεται με τα ίδια κριτήρια και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
2.
Σε έργα που είχαν χρηματοδότηση από το Φιλόδημος, δεσμεύσατε πόρους από ΣΑΤΑ
ύψους 421.842,58€, για να καλύψετε την συμμετοχή του δήμου που είχε εξασφαλιστεί
από έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους.
3.
Στην 5η αναμόρφωση του 2019 καταργήσατε την ανταποδοτική εισφορά στην Τοπική
κοινότητα Περδικιού από τα έσοδα του μισθώματος στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες ύψους
100.000€ που επιμεριζόταν στα έργα Οδοποιία Περδικίου(80.000€) και Αποκατάσταση
οδοποιίας Μονοκαμπίου - Πλωμαρίου – Μηλιωπού(20.000€). Η δέσμευση της διοίκησης
στην συζήτηση στην οικονομική επιτροπή αλλά και στο Δ.Σ ήταν ότι θα επιστραφούν τα
χρήματα στους κωδικούς των έργων στον προϋπολογισμό του 2020. Δυστυχώς αυτό δεν
έγινε στην έγκριση του Π/Υ του 2020, ούτε στις επόμενες αναμορφώσεις, εκτός από την
εγράφη μόνο για Αποκατάσταση οδοποιίας Μονοκαμπίου - Πλωμαρίου – Μηλιωπού(ΚΑΕ
30.7323.79- 21.000€). Προτείνουμε έστω και τώρα να ανοίξει νέος Κωδικός με τίτλο
Οδοποιία Περδικίου(80.000€) και ενίσχυση από τους κωδικούς του αποθεματικού και τον
69.7135.01 (χρηματοδότηση δήμων από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Σε διαφορετική
περίπτωση σας καλούμε στην επόμενη συνεδρίαση να επαναφέρετε το θέμα και να
εισηγηθείτε την ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ που προσδιορίζει ότι το αντίτιμο της
μίσθωσης θα επιστέφει ως ανταποδοτική εισφορά, ώστε να είσθε συνεπείς με το σχεδιασμό σας και να μην πλήττετε την αξιοπιστία της διοίκησης και του δήμου γενικότερα,
έναντι των κάτοικων της περιοχής.
4.
Ένα επιπλέον στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα για τις προθέσεις της διοίκησης Δήμου είναι ότι δεν υπάρχει ούτε σε αυτή την αναμόρφωση καμία εγγραφή από το Π.Δ.Ε
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των αθλητικών υποδομών της Δ.Ε Ραχών για λογούς που
δεν διευκρινίζονται πουθενά. Αν και το 2019 εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις μετά από
προσπάθεια της προηγούμενης διοίκησης και των υπηρεσιών του δήμου. Αναφέρουμε ενδεικτικά :

«Εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Ραχών»Π/Υ 40.000€.

«Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ραχών»Π/Υ 250.000€
Για τα οποία υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει σχετική απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου από
το 2019 για την έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων. Επιπλέον ανησυχία δημιουργεί
το γεγονός ότι στο αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αρχικά οι αντίστοιχοι κωδικοί μηδενιστήκαν στην συνέχεια υπήρξε απόφαση του Π.Σ για μεταβίβαση του ποσού στον Δήμο, κάτι που δεν γίνεται σήμερα στην 2 η αναμόρφωση του
Π/Υ παραπέμποντας ουσιαστικά την όποια ενέργεια στο επόμενο οικονομικό έτος.
 Τέλος σχετικά με την διαδικασία έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στην κυβερνητική ρύθμιση της Ν.Δ (Ν.4623/2019, άρ.12,
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παρ.1β) που στο όνομα της κυβερνησιμότητας απορρίπτει «apriori» ως άκυρες τις ψήφους
που δεν είναι υπέρ της αναμόρφωσης του Π/Υ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρεί εγκεκριμένη
την αναμόρφωση ακόμη κι αν την υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελώντου
Δ.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
- την απόφαση 97/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ικαρίας.
- τα αναλυτικά στοιχεία κατά
Κ.Α. που παρουσιάστηκαν εισηγητικά από τον
Αντιδήμαρχο
- το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69 του ν.3852/2010
- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα, το ΟΠΔ και το ετήσιο
πρόγραμμαδράσης του Δήμου Ικαρίας για το έτος 2020
Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας ψήφισαν δεκαεπτά (16) μέλη του Δ.Σ. Υπέρ
της εισήγησης ψήφισαν ένδεκα (11) μέλη του Δ.Σ. Παρών δήλωσαν πέντε (5)
μέλη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α.Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας για το
έτος 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την 97/2020
απόφασή της και συγκεκριμένα ως εξής:

ΑΔΑ: ΩΖ19ΩΕ4-ΞΜΧ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
KAE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ

ΕΣΟΔΑ
1421.01

Εσοδα από δωρεά

10,000.00

4311.01
1211.04
1219.04

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55, ν.1946/1991)
Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών προς αποφυγή διάδοσης του covid-19

1,262.95
76,320.00
78,036.00

1219.04

Επιχορήγηση για προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικούγια την κάλυψη
αναγκών και αποφυγή διάδοσσης του COVID-19

5,000.00

ΣΥΝΟΛΟ

170,618.95

ΕΞΟΔΑ
25.6662.01
25.7312.01
30.6682.01
30.6264.01

Προμήθεια υλικών ύδρευσης δικτύων, γεωτρήσεων και υλικών αποχέτευσης
Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου
Προμήθεια ελαστικών
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

10.6264.02
20.6063.01
25.6063.01
00.6434.02
00.6434.01
30.6672.01
70.6473.01
20.7333.06
70.7131.03
30.7333.01
30.7323.63
9111.01
30.7333.02
30.7336.01

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Η/Υ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΛΠ)
Επίδομα γάλακτος
Επίδομα γάλακτος
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Συνδιοργάνωση σκακιστικών εκδηλώσεων
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και καθρεπτών
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
Καθαριότητα Ραχών
Προμήθεια φουσκωτής λέμβου και εξωλέμβιας μηχανής
Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Αγίου Κηρύκου
Εργασίες βελτίωσης αγροτοδασικού οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Ραχών
Αποθεματικό
Τεχνικά έργα δημοτικών δρόμων ΔΕ Ευδήλου
Συντήρηση -καθαρισμός μονοπατιών ΔΕ Ευδήλου

00.6711.02
10.6051.04
10.6051.02
10.6051.08
00.6126.01

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές επισκευές συντηρήσεις
Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΕΑΔΥ
Υγειονομική
Εισφορά υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου

10.6012.01
20.6041.01
20.6054.01
25.6041.01
25.6054.01
70.6041.01
70.6054.01
15.6041.01
15.6054.01
00.8261.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΙΚΑ
Αποδοχές έκτατων υπαλλήλων-σχολικές καθαρίστριες
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού-σχολικές καθαρίστριες
Λοιπές Επιστροφές

70.6631.02

Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικούγια την κάλυψη αναγκών και αποφυγή
διάδοσσης του COVID-19

ΣΥΝΟΛΟ

12,800.00
40,000.00
13,000.00
30,000.00
3,700.00
1,586.00
200.00
10,000.00
12,765.00
8,000.00
5,240.71
10,000.00
5,500.00
15,000.00
5,000.00
13,269.65
20,000.00
10,000.00
1,262.95
2,500.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
49,070.00
17,930.00
8,325.00
2,775.00
26,944.02
8,981.34
61,056.00
15,264.00
1,000.00
15,000.00

130,275.36

300,894.31

ΑΔΑ: ΩΖ19ΩΕ4-ΞΜΧ

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2020
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

Βα
σίλειος Κακόγιαννος

ΑΔΑ: ΩΖ19ΩΕ4-ΞΜΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥΑριθμ. Πρωτ.: 4825
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
Ταχ. Κώδικας : 83300
Τηλ. : 2275350513,401-412
Fax : 2275022215, 2275041217
Email: bkakogiannos@gmail.com

Ικαρία,28/8/2020

Προς:Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Διοίκησης Νομού Σάμου
Πυθαγόρα 9 ΣΑΜΟΣ

Θέμα : Αποστολή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης: 73/8-2020
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα απόσπασμα του με αριθμό 12/2020 πρακτικού
έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,
που περιλαμβάνει την με αριθμό 73/27-8-2020 απόφαση.
Παρακαλούμε να προβείτε στον κατά νόμο έλεγχο αυτής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του
Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλειος Κακόγιαννος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΑΔΑ: ΩΖ19ΩΕ4-ΞΜΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήμερα 27 Αυγούστου 2020, ο υπογράφωνΠολίτης
Ανάργυρος, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, τοιχοκόλλησα στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος πίνακα με το μοναδικό θέματης
Ημερήσιας Διάταξης, που συζητήθηκε κατά την 12 η τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της 27-8-2020, ημέρα και ώρα 7:00 μ.μ.:
Θέμα:Έγκριση 2ΗΣ τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 12/2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 73/2020
O ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1.-

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

2.-

