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Του  Πρακτικού αριθ.   13 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  255/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το έτος 
2012. 
 
 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 30 Απριλίου 2012  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2919 /27-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν 
Σιακήρ  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης 
μέλος. 
Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος η οποία,  απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 255: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Οικονομικού της Π.Ε.Ροδόπης 
με το υπ’ αριθμ. Δ.Ο.1903/24/4/2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την 
εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση την 2η Τροποποίηση του  Προϋπολογισμού   της 
Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης του Οικονομικού Έτους   2012, η οποία αφορά το 
σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.Ειδικότερα, σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι : 

1. το υπ’αρ 1397/11-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Δράμας  
2. το υπ’αρ 26841/ΞΔΔΟ1479/10-04-2012  έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της 

ΠΕΞάνθης  
3. το υπ’αρ 1655/12-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας  
4. το υπ’αρ 1568/11-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Έβρου  
5. το υπ’αρ 1643/06-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής  
6. το υπ’αρ  1902 /24-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

πραγματοποιούνται τα ακόλουθα : 
 Εγγραφή νέων πιστώσεων που αναμένεται να εισπραχθούν (πχ μεταφορά μαθητών, επιχορηγήσεις 

για εκλογικές δαπάνες, για λαθρομετανάστες κτλ) 
 Ανακατανομή πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων. 

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, οι κατηγορίες εσόδων που μεταβάλλονται είναι οι ακόλουθες  
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ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
        
 Έσοδα από ΚΑΠ 

για μεταφορά 
μαθητών 

 900.000,00 985.000,00 1.600.000,00 550.000,00 4.035.000,00 

 Έσοδα από 
αποκατάσταση 
ζημιών, 
ωφελειών κ.λπ. 

 258,30    258,30 

 Έσοδα  από 
εκμίσθωση  
λοιπής κινητής 
περιουσίας 

 2.500,00    2.500,00 

 Τόκοι από 
καταθέσεις σε 

    7.990,06 7.990,06 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-04Ψ



τράπεζες 
 Έσοδα από 

εκμίσθωση 
καταστημάτων 
γενικά 

    3.600,00 3.600,00 

 Επιστροφές 
χρημάτων για 
τακτοποίηση 
χρηματικών 
ενταλμάτων 
πληρωμής 

    1.147,71 
           

614,36 

1.762,07 

 Επιχορηγήσεις 
για το 
πρόγραμμα 
φυτοπροστασίας 

    18.380,00 18.380,00 

 Ταμειακό 
Υπόλοιπο 

   50.106,57  50.106,57 

 Επιχορήγηση για 
λοιπές δαπάνες 
(αποζημιώσεις 
εξεταστών 
ιατρών) 

230.000,00   230.000,00  460.000,00 

 Έσοδα από 
παρακαταθήκες, 
εγγυήσεις κτλ 

19.400,00     19.400,00 

 Επιχορηγήσεις 
από Υπουργείο 
Υποδομών ΣΑΕ 
071 

214.000,00     214.000,00 

 Επιχορηγήσεις 
από Κρ. Π για 
εκλογές 

41.700,00 33.000,00 10.000,00 25.000,00 64.500,00 174.200,00 

 Επιχορηγήσεις 
από Κρ.Π για 
λαθρομετανάστες 

80.529,00     80.529,00 

 Διάφορα έσοδα  724,00     724,00 
 Επιχορηγήσεις 

για λοιπές 
δαπάνες 

1.000.000,00     1.000.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.586.353,00 935.758,30 995.000,00 1.905.106,57 646.232,13 6.068.450,00 
 
Αναλυτικά, οι μεταβολές παρουσιάζονται ως εξής : 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ  
1) Στον Ειδικό Φορέα 0071 της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
α.  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 εγγραφή ποσού 19.400,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  6661 «Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις 
κλπ» το οποίο αφορά κατάπτωση εγγυητικής επιστολής Νο.5353003023 της ΑΛΦΑ Διεθνής 
Κατασκευαστική ΑΕ για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Οργάνης –Σμιγάδας» 
α.2 εγγραφή  ποσού 214.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  9479.0004  «Επιχορηγήσεις του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΣΑΕ 071» σύμφωνα με την Α.Π Δ11α/0/15/23-ΚΜ /28-03-2012 
απόφαση μεταβίβασης πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 εγγραφή ποσού 214.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό 9479.0004  «Επιχορηγήσεις του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΣΑΕ 071» σύμφωνα με την Α.Π Δ11α/0/15/23-ΚΜ /28-03-2012 
απόφαση μεταβίβασης πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων 
 β.2 αύξηση ποσού 19.400,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  6661 «Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις 
κλπ» το οποίο αφορά 
2) Στον Ειδικό Φορέα 0072 της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού 
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α.  Στο σκέλος των εσόδων  
α.1 εγγραφή ποσού 41.700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0003 «Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για εκλογικές δαπάνες» 
α.2 εγγραφή  ποσού 80.529,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0159.0004 «Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό  για λαθρομετανάστες»  
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 αύξηση ποσού 10.800,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0385.0001 «Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων 
σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες» 
β.2 αύξηση ποσού 91.200,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0716.0001 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών 
προσώπων στο εσωτερικό», προκειμένου να καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα των περιφερειακών 
συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών 
β.3 μείωση ποσού 50.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0851.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων & λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» 
β.4 εγγραφή ποσού 3.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό  0873.0001 «Αμοιβές νομικών προσώπων», για την 
αποδελτίωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης  
 β.5 εγγραφή ποσού 38.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0879.0001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες» για την λογιστική παραμετροποίηση του προγράμματος που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση 
Οικονομικού προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Διπλογραφικού Λογιστικού. 
β.5 μείωση ποσού 50.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0892.0001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 
β.6 μείωση ποσού 30.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1311.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής εγκαταστάσεων» 
β.7 μείωση ποσού 40.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1711.0001 «Προμήθεια επίπλων» 
β.8 μείωση ποσού 23.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ 
εξοπλισμού» 
β.9 αύξηση ποσού 50.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1731.0001 «Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς»  
β.10 αύξηση ποσού 80.529,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  5216.0001 «Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και 
περίθαλψης πολιτικών φυγάδων» 
β.11 εγγραφή ποσού 20.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  5261.0001 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια 
Βουλευτικών Εκλογών»  
β.12 εγγραφή ποσού 21.700,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  5262.0001 «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα 
κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών» (27 άτομα της ΠΕ Ροδόπης και 4 του 
Γραφείου του Περιφερειάρχη σύμφωνα με την αρ.πρωτ 15524/20-04-2012 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών) 
3) Στον Ειδικό Φορέα 0151 της Διεύθυνσης  Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 εγγραφή  ποσού 724,00 € στον Κωδικό Αριθμό 6669.0001 «Διάφορα έσοδα (διατροφικό επίδομα)»   
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 αύξηση  ποσού 724,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς» 
4) Στον Ειδικό Φορέα 0292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής  
α.  Στο σκέλος των εσόδων  
α.1 αύξηση   ποσού 1.000,000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0101 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό 
προϋπολογισμό » 
β. στο σκέλος των εξόδων  
β.1 αύξηση   ποσού 1.000.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5244.0002 «Δαπάνες Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας….εξόδων «Περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων» 
ΚΥΑ 202841/2011» 
5) Στον Ειδικό Φορέα 0391 της  Διεύθυνσης  Μεταφορών 
β. στο σκέλος των εξόδων  
β.1 αύξηση  ποσού 2.000,00  € στον Κωδικό Αριθμό 0851.0001 «Αμοιβές συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων  και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» 
β.2 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές συντήρησης – επισκευής λοιπού 
εξοπλισμού » 
β.3 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0875.0001 «Αμοιβές για καθαριότητα (φυσικά 
πρόσωπα)» 
β.4 αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1711..0001 «Προμήθεια επίπλων» 
β.5 μείωση  ποσού 9.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό  1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και 
λοιπού εξοπλισμού» 
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 Μετά από τις μεταβολές αυτές της 2ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης  ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 31.566.556,13€  

 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
1) Στον Ειδικό Φορέα 1071 της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
α.  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 εγγραφή ποσού 258,30 €  στον Κωδικό Αριθμό  5687 «Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών, ωφελειών 
κ.λπ.» το οποίο αφορά έσοδα από αποκατάσταση ζημιών δρόμου του Ν. Δράμας. 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 εγγραφή ποσού 116.500,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0892.0001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» το οποίο αφορά δικαστικές αποφάσεις πληρωμής 
οφειλών της Ν.Α. Δράμας σχετικά με την περισυλλογή και καταστροφή γάλακτος και χορήγησης 
ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε χώρο αποθήκευσης ελαστικών στη 
ΒΙ.ΠΕ. Δράμας στις 20-6-2010. 
β.2 μείωση ποσού 116.500,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  5152.0001 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής 
σχεδίασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών». 
β.3 αύξηση ποσού 258,30 €  στον Κωδικό Αριθμό  9781.0001 «Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων 
επαρχιακής οδοποιίας». 
2) Στον Ειδικό Φορέα 1072 της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, 
α.  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 εγγραφή ποσού 33.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0159 «Επιχ/σεις για λειτουργικές δαπάνες» το 
οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σχετικών με τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 
6ης Μαΐου 2012. 
α.2 αύξηση ποσού 2.500,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  3419 «Έσοδα  από εκμίσθωση  λοιπής κινητής 
περιουσίας» το οποίο αφορά έσοδα από ενοικίαση αποθηκών στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας. 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 μείωση ποσού 1.912,80 €  στον Κωδικό Αριθμό  0564.0001 «Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας 
σε προβληματική περιοχή». 
β.2 εγγραφή ποσού 2.412,80 €  στον Κωδικό Αριθμό  0566.0001 «Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου 
Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου». 
β.3 εγγραφή ποσού 2.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0894.0001 «Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα». 
β.4 εγγραφή ποσού 16.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  5261.0001 «Δαπάνες προμήθειας, αποστολής κλπ 
για τη διενέργεια βουλευτικών,κοινοτικών και δημ. Εκλογών». 
β.5 εγγραφή ποσού 17.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  5262.0001 «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα 
κίνησης προσώπων για τη διενέργεια εκλογών». 
3) Στον Ειδικό Φορέα 1151 της Διεύθυνσης  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
α.  Στο σκέλος των εξόδων  
α.1 αύξηση ποσού 210,12 €  στον Κωδικό Αριθμό  0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων 
στο εσωτερικό». 
α.2 μείωση ποσού 210,12 €  στον Κωδικό Αριθμό  0711.0200 «ΠΟΕ -Έξοδα μετακίνησης πολιτικών 
υπαλλήλων στο εσωτερικό». 
4) Στον Ειδικό Φορέα 1191 της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
α.  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 αύξηση ποσού 290.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά 
μαθητών» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης από 11/9/2010 έως 30/6/2011 (160.000,00 €) από 1/3/2012 έως 30/6/2012 (130.000,00 €). 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 αύξηση ποσού 290.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών». 
5) Στον Ειδικό Φορέα 1192 της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
α.  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 αύξηση ποσού 610.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά 
μαθητών» το οποίο αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης από 11/9/2010 έως 30/6/2011 (430.000,00 €) από 1/3/2012 έως 30/6/2012 (180.000,00 €). 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 αύξηση ποσού 610.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών». 
6) Στον Ειδικό Φορέα 1311 της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων 
α.  Στο σκέλος των εξόδων  
α.1 αύξηση ποσού 1.531,08 €  στον Κωδικό Αριθμό  0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών 
υπαλλήλων στο εσωτερικό». 
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α.2 μείωση ποσού 1.531,08 €  στον Κωδικό Αριθμό  0711.0200 «ΠΟΕ -Έξοδα μετακίνησης πολιτικών 
υπαλλήλων στο εσωτερικό». 
7) Στον Ειδικό Φορέα 1351 της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης 
α.  Στο σκέλος των εξόδων  
α.1 αύξηση ποσού 642,78 €  στον Κωδικό Αριθμό  0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων 
στο εσωτερικό». 
α.2 μείωση ποσού 642,78 €  στον Κωδικό Αριθμό  0711.0200 «ΠΟΕ -Έξοδα μετακίνησης πολιτικών 
υπαλλήλων στο εσωτερικό». 
Μετά από τις μεταβολές αυτές της 2ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 11.526.964,59 €. 

 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΞΑΝΘΗΣ 
1.Στον Ειδικό Φορέα  2072 της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού  
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1.Εγγραφή ποσού 10.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες»κάλυψη 
δαπανών προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών ειδών, για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 
6ης Μαίου 2012.σύμφωνα με το αριθμ.30041/1633/18-4-2012 αίτημα ενίσχυσης πίστωσης της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού. 
β.Στο σκέλος των εξόδων 
β.1.Μείωση ποσού 7.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5261.0001 «Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια 
βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και  ευροεκλογών»λόγω ύπαρξης ταμειακού υπολοίπου 
β.2.Εγγραφή ποσού 17.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5262.0001 «Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα 
κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών»κάλυψη εκλογικής αποζημίωσης 25 
υπαλλήλων Π.Ε Ξάνθης 
2) Στον Ειδικό Φορέα       2191   της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
α  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Αύξηση ποσού 268.000,00€  στον Κωδικό Αριθμό  1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά 
μαθητών» για την κάλυψη των δαπανών μέχρι τον Ιούνιο 2012 λόγω παράτασης της σύμβασης. 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Αύξηση ποσού  268.000,00€  στον Κωδικό Αριθμό  0821.0001 «μεταφορά μαθητών» 
3) Στον Ειδικό Φορέα  2192  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
α  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Αύξηση ποσού 717.000,00€  στον Κωδικό Αριθμό  1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά 
μαθητών» για την κάλυψη των δαπανών μέχρι τον Ιούνιο 2012 λόγω παράτασης της σύμβασης. 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Αύξηση ποσού 717.000,00€  στον Κωδικό Αριθμό  0821.0001 «Μεταφορά Μαθητών» 
4) Στον Ειδικό Φορέα   2351   της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  
Β  Στο Σκέλος των εξόδων 
β.1.Εγγραφή ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «λοιπές μεταφορές» για την κάλυψη 
δαπανών αποστολής δεμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
β.2 Μείωση ποσού 1.000,00€  στον Κωδικό αριθμό 1699.0001 «λοιπές προμήθειες» 
5) Στον Ειδικό Φορέα  2391  της Διεύθυνσης  Μεταφορών &  Επικοινωνιών Π.Ε Ξάνθης 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Αύξηση ποσού 4.000,00€  στον κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές προμήθειες» για την προμήθεια 
διαφόρων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας 
β.2 Μείωση ποσού 4.000,00€  στον Κωδικό Αριθμό  0871.0001 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» 
Μετά από τις μεταβολές αυτές της 2ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 19.282.695,92 € . 
 
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
1) Στον Ειδικό Φορέα 3071 της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
α  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Αύξηση ποσού 49.394,28 €  στον Κωδικό Αριθμό  8999 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» το οποίο αφορά 
ταμειακό υπόλοιπο ΑΤΕ  (για την προμήθεια εγγυητικών επιστολών της τέως Ν.Α Καβάλας). 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Αύξηση ποσού 49.394,28 €  στον Κωδικό Αριθμό 9779.0002 «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) 
2) Στον Ειδικό Φορέα 3072 της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, 
α  Στο σκέλος των εσόδων 
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α.1 Εγγραφή  ποσού 10.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0159.0006 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ », διότι το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται έχει αναπτυχθεί στον αντίστοιχο κωδικό εξόδου και 
είναι ταμειακό υπόλοιπο.  
α.2 Εγγραφή ποσού 15.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0159.0007 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ », διότι το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται έχει αναπτυχθεί στον αντίστοιχο κωδικό εξόδου και 
είναι ταμειακό υπόλοιπο.  
α.3 Αύξηση ποσού 712,29 €  στον Κωδικό Αριθμό  8999 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ » το οποίο αφορά την 
ΑΤΕ Καβάλας . 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Αύξηση ποσού 712,29 €  στον Κωδικό Αριθμό  1699.0001 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά». 
β.2 Αύξηση ποσού 14.000 €  στον Κωδικό Αριθμό  0342.0001 «Αμοιβές εποχικού προσωπικού.» το οποίο 
αφορά στην  μισθοδοσία εποχικού προσωπικού  για την Π.Ε. Καβάλας. 
β.3 Αύξηση ποσού 6.500  €  στον Κωδικό Αριθμό 0352.0001 «Εισφορές εποχικού προσωπικού»  
β.4 Εγγραφή ποσού  3.700  €  στον Κωδικό Αριθμό 3199.0001 «Λοιπές επιστροφές εσόδων» για 
επιστροφή ποσού από πρόστιμο Πολεοδομίας σε δικαιούχο. 
β.5  Μείωση ποσού  24.200  €  στον Κωδικό Αριθμό  0892.0001   «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων» 
β.6  Μείωση ποσού  14.402,23  €  στον Κωδικό Αριθμό  5261.0001   «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια 
βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών» 
β.7  Αύξηση ποσού  6.087,23  €  στον Κωδικό Αριθμό  5262.0001   «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα 
κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών, ειδικού δικαστηρίου, 
δικαστικών, διοικ. υπαλλήλων» 
β.8  Αύξηση ποσού  8.912,77  €  στον Κωδικό Αριθμό  0831.0001 «Ύδρευση και άρδευση» 
β.9  Αύξηση ποσού  24.402,23  €  στον Κωδικό Αριθμό  0832.0001 «Ηλεκτρική ενέργεια» 
3) Στον Ειδικό Φορέα 3151 της Διεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας 
β.  Στο σκέλος των εξόδων 
β.1 Μείωση ποσού 4.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0511.0001 « Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»  
β.2 Μείωση ποσού 1.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0512.0001 « Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες»  
β.3 Αύξηση ποσού 4.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0711.0001 «Έξοδα μετακινήσεις στο εσωτερικό 
μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 
β.4 Αύξηση ποσού 1.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1711.0001 « Προμήθεια επίπλων»  
4) Στον Ειδικό Φορέα 3191 της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
α  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Αύξηση ποσού 900.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1252.0002 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΤΑΦ.)» το οποίο αφορά μεταφορές μαθητών και 
φοιτητών μέχρι 30/6/2012. Από τις 900.000,00 € το ποσό των 400.000,00 € αφορά  συμπληρωματικά στο 
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012 και το ποσό των 500.000,00 € στο χρονικό διάστημα 
Απριλίου – Ιουνίου 2012.  
β.  Στο σκέλος των εξόδων 
β.1 Αύξηση ποσού 900.000 €  στον Κωδικό Αριθμό  0821.0001 «Έσοδα ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» το 
οποίο αφορά για δαπάνες μέχρι 30/6/2012 
5) Στον Ειδικό Φορέα 3192 της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
α  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Αύξηση ποσού 700.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1252.0002 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΤΑΦ.)» το οποίο αφορά μεταφορές μαθητών και 
φοιτητών μέχρι 30/6/2012. Από τις 700.000,00 € το ποσό των 100.000,00 € αφορά  συμπληρωματικά στο 
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012 και το ποσό των 600.000,00 € στο χρονικό διάστημα 
Απριλίου – Ιουνίου 2012.  
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Αύξηση ποσού 700.000 €  στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών» το 
οποίο αφορά μεταφορές μαθητών και φοιτητών για δαπάνες μέχρι 30/6/2012.  
6) Στον Ειδικό Φορέα 3193 της Διεύθυνσης  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ  Π.Ε Καβάλας 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Μείωση ποσού 500,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1121.0001 «Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές 
εκδόσεις»  
β.2 Αύξηση ποσού 500,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1699.0001 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά)»  
7) Στον Ειδικό Φορέα 3292 της Διεύθυνσης  Κτηνιατρικής 
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Μείωση ποσού 1.300,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0813.0001 «Μισθώματα κτιρίων»  
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β.2 Αύξηση ποσού 1.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0843.0001 «Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία 
(περιλαμβάνονται και η προμήθεια χάρτου)» 
β.3 Εγγραφή ποσού 300,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» 
β.4 Μείωση ποσού 1.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1699.0001 «Λοιπές προμήθειες υλικών»  
β.5 Εγγραφή ποσού 1.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  1711.0001 «Προμήθεια επίπλων» 
8) Στον Ειδικό Φορέα 3391 της Διεύθυνσης  Μεταφορών & Επικοινωνιών 
α  Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Αύξηση ποσού 230.000,00 €  στον Κωδικό Αριθμό  0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες», για 
πληρωμή εξεταστών ιατρών υποψηφίων οδηγών.  
β. Στο σκέλος των εξόδων  
β.1 Αύξηση ποσού 230.000 €  στον Κωδικό Αριθμό 0871.0001 «Αμοιβές φυσικών προσώπων».  
Μετά από τις μεταβολές αυτές της 2ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 26.626.684,54 

 
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΈΒΡΟΥ 
1) Στον Ειδικό Φορέα 4071 της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Εγγραφή ποσού 7.990,06 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι από καταθέσει ςσε τράπεζες (ΚΑΠ 
Επενδύσεις)», το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού Οδικού Δικτύου που έκλεισε. 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1 Αύξηση ποσού 7.990,06 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν 
κατονομάζονται ειδικά – ΚΑΠ –Επενδύσεις» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού Οδικού 
δικτύου που έκλεισε. 
 
2) Στον Ειδικό Φορέα 4072 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού  
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1. Εγγραφή ποσού 991.380,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» το 
οποίο αφορά ποσό 64.500,00 € από την επιχορήγηση για δαπάνες προμήθειας εκλογικού υλικού και 
αμοιβής υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών στις 06 Μαΐου 2012 
και 926.880,00 € από μεταφορά ποσού από τον  Κωδικό Αριθμό 1252.0003 επειδή η επιχορήγηση για τις 
δαπάνες λαθρομεταναστών θα είναι κρατική και όχι από ΚΑΠ. 
α.2. Μείωση ποσού 926.880,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0003 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες 
λαθρομεταναστών» το οποίο αφορά μεταφορά ποσού στον  Κωδικό Αριθμό 0159 επειδή η επιχορήγηση 
για τις δαπάνες λαθρομεταναστών θα είναι κρατική και όχι από ΚΑΠ. 
α.3. Εγγραφή ποσού 3.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3412 «Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 
γενικά», το οποίο αφορά το μίσθωμα του κυλικείου του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Έβρου από 01/07/11 
έως 31/12/12. 
α.4. Εγγραφή ποσού 1.147,71 € στον Κωδικό Αριθμό 5511 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής», το οποίο αφορά επιστροφές χρημάτων για κάλυψη δαπανών από 
ΚΑΠ Λειτουργικά. 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1. Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» 
το οποίο αφορά καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης για κτηνιατρικούς ελέγχους στα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το Α.Π. 1620/29-02-12 έγγραφό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής. 
β.2 Αύξηση ποσού 1.747,71 € στον Κωδικό Αριθμό 0512.0001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες» το οποίο αφορά καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης για 
κτηνιατρικούς ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το Α.Π. 1620/29-02-12 έγγραφό της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 
β.3 Εγγραφή ποσού 40.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5261.0001 «Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια 
Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών εκλογών και Ευρωεκλογών» το οποίο αφορά την προμήθεια υλικών 
για τις Βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 06 Μαΐου 2012. 
β.4 Αύξηση ποσού 24.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5262.0001 Οδοιπορικά, αποζημιώσεις και έξοδα 
κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών» το οποίο αφορά την 
καταβολή αμοιβής των 35  υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στις Βουλευτικές εκλογές που θα 
διεξαχθούν στις 06 Μαΐου 2012, σύμφωνα με την Α.Π. 15524/20-04-12 απόφαση Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
3) Στον Ειδικό Φορέα 4151 της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  
α. Στο σκέλος των εσόδων 
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α.1. Εγγραφή ποσού 614,36 € στον Κωδικό Αριθμό 5511 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής » το οποίο αφορά επιστροφή ποσού μετά την απόδοση του υπολόγου 
για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών . 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1. Αύξηση ποσού 614,36 € στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς» το οποίο 
αφορά επιστροφή ποσού μετά την απόδοση του υπολόγου για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών . 
4)  Στον Ειδικό Φορέα 4192 της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1 Αύξηση ποσού 550.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά 
μαθητών» το οποίο αφορά την απαιτουμένη χρηματοδότηση για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών 
περιόδου Μάρτιος – Ιούνιος 2012, σύμφωνα με την Α.Π. 7270/28-02-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1 Αύξηση ποσού 550.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών» το 
οποίο αφορά δαπάνες μεταφοράς μαθητών περιόδου Μάρτιος – Ιούνιος 2012, σύμφωνα με την Α.Π. 
7270/28-02-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
5)  Στον Ειδικό Φορέα 4291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας - Πολιτικής Γης  
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1. Αύξηση ποσού 13.870,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0006  «Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα 
φυτοπροστασίας » το οποίο αφορά διάθεση πίστωσης ποσού 1.020,00 για κατάρτιση προτύπων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες, σύμφωνα με το Α.Π. 6400/24249/29-02-2012 έγγραφο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσού 5.850,00 € για την εφαρμογή του 
προγράμματος  γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας έτους 2012 σύμφωνα με 
το Α.Π. 3758/42448/05-04-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ποσού 
7.000,00 € για την κάλυψη δαπανών για αντιμετώπιση θεμάτων φυτουγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με το 
Α.Π. 3907/43579/09-04-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1 Αύξηση ποσού 13.870,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0007 «Πρόγραμμα φυτοπροστασίας» το οποίο 
αφορά διάθεση πίστωσης ποσού 1.020,00 € για την κατάρτιση προτύπων ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες, σύμφωνα με το Α.Π. 6400/24249/29-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ποσού 5.850,00 € για την εφαρμογή του προγράμματος  γεωργικών 
προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας έτους 2012 σύμφωνα με το Α.Π. 3758/42448/05-04-
12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ποσού 7.000,00 € για την κάλυψη 
δαπανών για αντιμετώπιση θεμάτων φυτουγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με το Α.Π. 3907/43579/09-04-
12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
6) Στον Ειδικό Φορέα 4292 της  Διεύθυνσης  Κτηνιατρικής  
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1. Μείωση ποσού 6.250,00 € στον Κωδικό Αριθμό 8999.0002  «Ταμειακό υπόλοιπο από Υπ. Γεωργίας » 
το οποίο αφορά κατανομή πίστωσης σύμφωνα με το Α.Π. 3933/14-03-2012 έγγραφο του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1. Μείωση ποσού 6.250,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5243.0001 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος 
ΟΣΔΕ» το οποίο αφορά κατανομή πίστωσης σύμφωνα με το Α.Π. 3933/14-03-2012 έγγραφο του 
Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου. 
7) Στον Ειδικό Φορέα 5291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 
α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1  Αύξηση ποσού 4.510,00 € στο Κωδικό Αριθμό 0211.0003 «Δαπάνες προγράμματος 
φυτοπροστασίας» το οποίο αφορά διάθεση πίστωσης ποσού 1.510,00 € για την εφαρμογή του 
προγράμματος  γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας έτους 2012 σύμφωνα με 
το Α.Π. 3758/42448/05-04-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ποσού 
3.000,00 € για την κάλυψη δαπανών για αντιμετώπιση θεμάτων φυτουγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με το 
Α.Π. 3907/43579/09-04-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1. Αύξηση ποσού 4.510,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0003 «Δαπάνες προγράμματος 
φυτοπροστασίας» το οποίο αφορά διάθεση πίστωσης ποσού 1.510,00 € για την εφαρμογή του 
προγράμματος  γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας έτους 2012 σύμφωνα με 
το Α.Π. 3758/42448/05-04-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ποσού 
3.000,00 € για την κάλυψη δαπανών για αντιμετώπιση θεμάτων φυτουγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με το 
Α.Π. 3907/43579/09-04-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
8) Στον Ειδικό Φορέα 5292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 
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α. Στο σκέλος των εσόδων 
α.1. Αύξηση ποσού 6.250,00 € στον Κωδικό Αριθμό 8999.0002 «Ταμειακό υπόλοιπο από Υπ. Γεωργίας» 
σύμφωνα με κατανομή πίστωσης σύμφωνα με το Α.Π. 3933/14-03-2012 έγγραφο του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου. 
β. Στο σκέλος των εξόδων 
β.1. Αύξηση ποσού 6.250,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5243.0001 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος 
ΟΣΔΕ» το οποίο αφορά κατανομή πίστωσης σύμφωνα με το Α.Π. 3933/14-03-2012 έγγραφο του 
Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου. 
Μετά από τις μεταβολές αυτές της 2ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 22.557.934,26 €        
 
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο συνολικός προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανέρχεται στο ποσό των 111.560.835,44 €.  
Η Υπηρεσία : 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το έτος 2012. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
     

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
    (με ψήφους  5 υπέρ ,3 λευκά) 

Καταρτίζει την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης 
οικονομικού έτους 2012, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο 
Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας.  

 

Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής, Σταύρος Καβαρατζής και Χρήστος Τρέλλης ο οποίοι ψήφισαν  
Λευκό για λόγους αρχής, διότι δεν ψήφισαν και τον Προϋπολογισμό. 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 255/2012. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

       
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 
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