
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                 ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ          (σο πξνο ηελ αξίζκεζε ηνπ ζέκαηνο)          

 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 1/ 22 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ ζςνεδπίαζηρ ηηρ  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   4/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν 

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε 

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, 

σο κέιε, ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 22α Ηανοςαπίος 2020, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 11:00 ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 393/16.01.2020 πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Βνπδνύξεο 

Νηθόιανο θαη απόληεο νη θ.θ. Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη   έηζη ππήξρε λόκηκε 

απαξηία. 

  Τνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ε θα Καιιίξε Μαξία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

Θέμα 3ο : ύνηαξη και ειζήγηζη ζσεδίος πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ έηοςρ 

2020. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηπίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη : «Σηελ πεξίπη. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 νξίδεηαη όηη κία από ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο είλαη ε ζύληαμε θαη εηζήγεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ 

θαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 77 ηνπ λ. 4172/2013, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 189 ηνπ 

Ν.4555/18 θαη ηδίωο ζηελ παξάγξαθν 6, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή έωο ηελ 20ε Σεπηεκβξίνπ, εμεηάδεη 

ην πξνζρέδην πνπ ηεο παξαδίδεη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή. 

Σηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3852/2010, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 78 ηνπ N. 

4555/18, νξίδεηαη όηη ε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κεηά από πξόζθιεζε 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ππνρξεωηηθά κηα θνξά ην ρξόλν, πξηλ από ηε ζύληαμε ηωλ πξνζρεδίωλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

  Η Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο εμέθξαζε πξνηάζεηο θαη δηαηύπωζε γλώκεο ζηελ από 

28/12/2019 ζπλεδξίαζή ηεο ζρεηηθά κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3852/2010, ηηο νπνίεο έρεη ζπγθεληξώζεη θαη αμηνινγήζεη ε Εθηειεζηηθή 

Επηηξνπή. 

  Επηπξόζζεηα ζύκθωλα κε ηελ πεξηπη. δ’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010 ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή: 

δ) Σπγθεληξώλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ ζην πιαίζην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

  Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έιαβε ηελ ππ’ αξηζ. 6/2019 απόθαζε 

γηα ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ην νπνίν θαη εηζεγήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 

κε ηελ ππ’αξηζ. 168/2019 [ΑΓΑ : 6ΥΩΙΩ9Π-ΥΑΔ] απόθαζή ηεο πξνέβε ζηελ ζύληαμε θαη  
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εηζήγεζε, κε πιήξε αηηηνιόγεζε θάζε εγγξαθήο, ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ηνπ ζρεδίνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο γηα ην έηνο 2020, όπσο εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν 

ζρέδην ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ 

ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ- εμόδσλ Γήκνπ γηα ην έηορ 2020. 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ηελ ππ’αξηζ. 43/10-1-2020 Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Π/Υ ηνπ Γήκνπ. 

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνβνύκε ζηελ αλακόξθσζε ηνπ ζρεδίνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020,  ζύκθσλα κε ηηο απαηηνύκελεο πξνζαξκνγέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ην ππνβάιινπκε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην πξνο ςήθηζε. 

Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή  αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο   

Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή  αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο   

- ηελ πεξίπη. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

- Τν άξζξν 77 ηνπ λ. 4172/2013 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 189  ηνπ Ν.4555/18   

- ην άξζξν 266 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ηζρύεη 

- ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 78 ηνπ N. 4555/18 θαη ηηο πεξηπη. δ’ 

θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010 

- ηηο παξ.1-3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.3852/2010,  

- ηελ ππ’ αξηζ. 74452/29.12.2010 (ΦΔΚ 2044/30.12.2010 ηεύρνο Β’) απόθαζε ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ. 

πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ πνζνζηώλ θαηαλνκήο ησλ πόξσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο 

- ηελ Απνθ. ΥΠΔΣΑΗΓ 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεύρνο Β’) όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη 

- ηελ ππ’ αξηζ. 74449/29.12.2010 (ΦΔΚ 2044/30.12.2010 ηεύρνο Β’) απόθαζε ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ. 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλόηεηεο. 

- Τελ ππ’ αξηζ. 6/2019  απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ην 

πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

- Τελ ππ’ αξηζ. 5/2019  απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο  Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ην 

πξνζρέδην ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ  

- ηελ ΚΥΑ νηθ. 55905/29.07.2019 (ΦΔΚ 3054/29.07.2019 ηεύρνο Β’)  κε ηελ νπνία παξέρνληαη 

νδεγίεο γηα ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  

ηε Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πνπ αθνινύζεζαλ ηελ 

αλάξηεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΥΠΔΣ  

- ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ δήκνπ, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη πξνζαξκνγέο πνπ επήιζαλ ζην 

ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έπεηηα από ηελ αλσηέξσ Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

(Ο κ. Βοςδούπηρ Λ. τήθιζε λεςκό) 

 
Α. Τελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο γηα ην έηνο 2020, όπσο 

εκθαλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

θαη δηακνξθώζεθε κεηά ηε Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ηηο νδεγίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ δήκνπ, πνπ επίζεο ζπλνδεύνπλ ππνρξεσηηθά ηελ παξνύζα.  
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   ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ    

 ΔΟΓΩΝ - ΔΞΟΓΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ για ηο έηορ 2020 

   
Κ.Α. Έζοδα και Διζππάξειρ  

Πποϋπολογιζμόρ ζε 
€ 

0 Τακηικά Έζοδα  5.039.975,60   

1 (εκηόρ 
13) 

Έκηακηα έζοδα (πλην επισοπηγήζειρ για 
επενδύζειρ)  210.772,00   

2 Έζοδα παπελθόνηυν εηών  307.165,55   

31 Ειζππάξειρ από δάνεια  0,00   

32 
Ειζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα 
έζοδα καηά παπελθόνηα έηη  4.848.620,75   

4 
Ειζππάξειρ  ςπέπ δημοζίος, 
αζθαλιζηικών θοπέυν και ηπίηυν  2.943.240,00   

5 
Χπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος 
έηοςρ 2.403.139,49   

13 Επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ 7.473.854,96   

  ςνολο Πόπων :  23.226.768,35 € 

      

Κ.Α. Έξοδα και Πληπωμέρ 
Πποϋπολογιζμόρ ζε 

€ 

60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού  2.218.967,45   

61, 62 Αμοιβέρ και παποσέρ ηπίηυν  2.806.118,31   

63, 64 Φόποι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα  215.896,00   

651 Τοκοσπευλύζια δανείυν  20.000,00   

66 Ππομήθειερ -  Αναλώζειρ ςλικών  483.931,20   

67, 68 Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ, Λοιπά έξοδα  909.607,46   

81, 83 Πληπυμέρ για ςποσπεώζειρ Π.Ο.Ε. 512.149,04   

82, 85 Λοιπέρ αποδόζειρ και πποβλέτειρ  7.026.888,85   

      

  Δπενδύζειρ    

71 Αγοπέρ  1.267.228,14   

73 Έπγα  7.221.887,60   

74 Μελέηερ  58.965,50   

75 Σςμμεηοσή ζε επισειπήζειρ  2.500,00   

652 Τοκοσπευλύζια δανείυν επινδύζευν  474.000,00   

9111 Αποθεμαηικό  8.628,80   

  ςνολο Δξόδων και Πληπωμών : 23.226.768,35   

    

Β.  Τελ ππνβνιή απηνύ, κε πιήξε αηηηνιόγεζε θάζε εγγξαθήο ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην γηα ηε 

ζρεηηθή ςήθηζε ηνπ. 

Γ. Η παξνύζα απόθαζε ζα ππνβιεζεί γηα ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν λνκηκόηεηαο. 
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  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 4/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σπυγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Θαλλίπη Καπία 

     5.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΖ8ΨΩ9Π-8ΜΨ


		2020-01-30T12:43:15+0200
	Athens




