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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  9ης / 15.05.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   58/2020 

    Θέμα 2ο:  Σροποποίηζη προϋπολογιζμού ηοσ  Γήμοσ  οικ. έηοσς 2020 [2η]. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     15η Μαΐοσ  έηοσς 2020 ημέρα  Παραζκεσή  

και ώρα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 3180/11.05.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη   

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ., θαζώο θαη  

            ηεο ππαιιήινπ πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ  

            ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μαζηοράθος Άγγειος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Ρόδος Νηθόιαος 

9. Καιιίρε Μαρία 

10. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

11. ηάτος Αλδρέας 

12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

 

                 Μπεθηάρες Γεκήηρηος 
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25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 2ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ  

ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ  Γήκνπ  νηθ. έηνπο 2020 έζεζε σπόυε ηφλ κειώλ όηη ο 

προϋποιογηζκός ηοσ Γήκοσ οηθ. έηοσς 2020 εγθρίζεθε κε ηο σπ’αρηζ. 35177/11.03.2020 

[ΑΓΑ:ΩΒΛΓΟΡ1Φ-ΓΘΘ] έγγραθο ηες Αποθεληρφκέλες Γ/ζες ηοσ Νοκού . 

     Δπεηδή όκφς κεηά ηελ υήθηζε ηοσ προϋ/ζκού από ηο ζσκβούιηο προέθσυαλ δηαθοροποηήζεης ζε 

θφδηθούς δαπαλώλ, πρέπεη λα προβούκε ζηελ 2ε ηροποποίεζή ηοσ. Γηα ηολ ιόγο ασηό ζσλεδρίαζε ε 

Οηθολοκηθή Δπηηροπή θαη κε ηελ αρηζ. 68/2020 [ΑΔΑ :66ΡΦΩ9Π-Φ2Δ] απόθαζή ηες, προηείλεη ηελ 

αλακόρθφζε ηοσ προϋ/ζκού ζύκθφλα κε ηελ εηζήγεζε ηες οηθολοκηθής  σπερεζίας,  όπφς παραθάηφ: 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                          05 - 05 - 2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΓΔΤΣΔΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Η Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο :  
Τελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/2007 
Τν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α’) 
Τν έγγξαθν ηνπ ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 
Τελ  ππ’ αξηζκ. : Οηθ 55905/29-07-2019 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 3054/29-07-2019) 
Τελ ππ’ αξηζκ. 4/31-01-2020 Α.Γ.Σ. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν Π/Υ έηνπο 2020 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 35177/11-03-
2020 Δγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
Τν ππ΄ αξηζκ. 32863/28-04-2020 έγγξαθν ηνπ Τ. Π. & Γ.   
Τν ππ’ αξηζκ. 83448/23-11-2019 έγγξαθν ηνπ ΥΠ.ΔΣ. (ΑΓΑ: ΨΓΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6).  
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.Σ. ηα θάησζη : 
 
1. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1322.16 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε Γήκσλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 
– ΠΓΔ “ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ”» κε πνζό 150.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 62.7132.02 κε 
πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ – ΠΓΔ “ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ”» κε πνζό 150.000,00€.    
2. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1211.03 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε θάιπςεο αλαγθώλ 
αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ κηθξώλ δώσλ» κε πνζό 3.000,00€. Αληίζηνηρα εληζρύνληαη νη ΚΑ 
Δμόδσλ 15.6699.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ηξνθήο αδέζπνησλ δώσλ» κε πνζό 2.000,00€ θαη ν ΚΑ Δμόδσλ 
15.6681 κε πεξηγξαθή «Υιηθά θαξκαθείνπ» κε πνζό 1.000,00€.     
 
 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 

           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

     ηε ζσλέτεηα ο Πρόεδρος θάιεζε ηο ζσκβούιηο λα αποθαζίζεη ζτεηηθά. 

    Ο δεκοη. ζύκβοσιος θ. Ληάθος Μηταήι  θαηαυεθίδεη ηελ αλακόρθφζε ηοσ προϋ/ζκού φς προς ηελ 

παράγραθο 2 ότη γηαηί δελ αποδέτεηαη ηελ επητορήγεζε, αιιά γηαηί ζηο Γήκο δελ έτεη γίλεη θαηακέηρεζε 

ηφλ αδέζποηφλ, ηο πρόγρακκα ζηείρφζες σποιεηηοσργεί, κέρηκλα άιιε γηα ηα αδέζποηα δελ σπάρτεη θαη 

ε ζίηηζε ηφλ αδέζποηφλ δελ κπορεί λα γίλεηαη κε ηο λα αδεηάδοσκε ηοσς ζάθοσς ηροθής ζηα πεδοδρόκηα 

θαη ηης πιαηείες. 

   Σο  ζσκβούιηο αθού έιαβε σπόυε ηελ εηζήγεζε ηες οηθολοκηθής σπερεζίας θαη κεηά από ζσδήηεζε 

ποσ αθοιούζεζε όπφς εηδηθόηερα ζηα πραθηηθά αλαγράθοληαη. 
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ 
Γηα ηελ περίπηφζε 1 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΙΑΣΑ ΠΚΕΘΟΨΗΦΘΑ 

25 ΨΗΦΟΘ ΤΠΕΡ-1 ΙΑΣΑ (του κ. Κιάκου Λ.) 
Γηα ηελ περίπηφζε 2 

 
      Α΄.  Δγθρίλεη την 2η τροποποίηση ηοσ προϋ/ζκού ηοσ Γήκοσ έηοσς 2020 όπφς παραθάηφ: 

1. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1322.16 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε Γήκσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη 

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ – ΠΓΔ “ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ”» κε πνζό 150.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν 

εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 62.7132.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ – ΠΓΔ “ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ 

ΙΙ”» κε πνζό 150.000,00€.    

2. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1211.03 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε θάιπςεο αλαγθώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ κηθξώλ δώσλ» κε πνζό 3.000,00€. Αληίζηνηρα εληζρύνληαη 

νη ΚΑ Δμόδσλ 15.6699.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ηξνθήο αδέζπνησλ δώσλ» κε πνζό 2.000,00€ θαη 

ν ΚΑ Δμόδσλ 15.6681 κε πεξηγξαθή «Υιηθά θαξκαθείνπ» κε πνζό 1.000,00€.     

     Β΄. Δγθρίλεη ηελ δηάζεζε ηφλ αλφηέρφ πηζηώζεφλ. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  58/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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