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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 12/12 ΚΑΪΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ (ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ) 

ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   68/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 12η Καΐοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10 ηεο   

Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020),θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

3109/08.05.2020  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. 

            Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα κέιε, κε ηελ  

          παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Μπαθώιε Παλαγηώηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο  

          θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 7 κειώλ νη 7, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία,  

          θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο  

         Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Μαλάβεο   

         Αζαλάζηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο.  

Θέμα 1ο : Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ οικ. έηοσς 2020 [2η]. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ.3852/2010 [ΦΔΘ Α’  87/2010], όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ θαη 

ειέγρεη ηελ πξόνδν πινπνίεζήο ηνπ. 

  Καηόπηλ ελεκεξώλεη ηα κέιε όηη ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020 εγθξίζεθε κε ην 

ππ’αξηζ. 35177/11.03.2020 [ΑΓΑ : ΩΒΛΓΟΡ1Φ-ΓΘΘ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Κνξηλζίαο. 

  ηε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ από 05-05-2020  εηζήγεζε ηεο  

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο, πνπ έρεη σο εμήο: 

 

  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’) 

ΑΔΑ: 66ΡΦΩ9Π-Φ2Δ



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 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    KATA ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηφν ηφν κ.κ. Κανάβη Αθ., Βοσδούρη Λικ. ) 

 

1.- Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 [2ε] όπσο παξαθάησ : 

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€.     

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 68/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης  Αθανάζιος 

     6.-Βοσδούρης Λικόλαος  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: 66ΡΦΩ9Π-Φ2Δ
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