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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  11ης / 30.06.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   69/2020 

    Θέμα 2ο:  Σροποποίηζη προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ οικ. έηοσς 2020 [3η]. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, φπσο απηφ     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     30η Ιοσνίοσ  έηοσς 2020 ημέρα  Σρίηη  

και ώρα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθφ   πκβνχιην Βέινπ Βφραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βφραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ.    

πξση. 4677/26.06.2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδφζεθε λφκηκα θαη   

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

                  Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, επηθνηλψλεζε ηειεθσληθά κε φινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνχο πκβνχινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.., θαζψο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

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

           εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζχλνιν 27 κειψλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λφκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

7. Μαζηοράθος Άγγειος 

8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 
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27. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ην 2ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ  

ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Γήκνπ  νηθ. έηνπο 2020 [3ε], έζεζε ππφςε ησλ κειψλ φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020 εγθξίζεθε κε ην ππ’αξηζ. 35177/11.03.2020 

[ΑΓΑ:ΩΒΛΓΟΡ1Φ-ΓΘΘ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο ηνπ Ννκνχ . 

     Δπεηδή φκσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυ/ζκνχ απφ ην ζπκβνχιην πξνέθπςαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

θσδηθνχο δαπαλψλ, πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ 3ε ηξνπνπνίεζή ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη κε ηελ αξηζ. 121/2020 [ΑΓΑ : Φ98ΣΧ9Π-ΗΙΞ] απφθαζή ηεο, πξνηείλεη ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυ/ζκνχ ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο  ππεξεζίαο,  φπσο παξαθάησ: 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                          26 - 06 - 2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΣΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ  
 

Η Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ αθνχ έιαβε ππ’ φςε ηεο :  
Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/2007 
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α’) 
Σν έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28379/18-07-2012 
Παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 
Σελ  ππ’ αξηζκ. : Οηθ 55905/29-07-2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 3054/29-07-2019) 
Σελ ππ’ αξηζκ. 4/31-01-2020 Α.Γ.. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν Π/Τ έηνπο 2020 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 35177/11-03-2020 
Δγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
Σν ππ΄ αξηζκ. 40959/02-06-2020 έγγξαθν ηνπ Σ. Π. & Γ.  
Σν ππ΄ αξηζκ. 441186/03-06-2020 έγγξαθν ηνπ Σ. Π. & Γ. 
Σελ απφ 09-06-2020 εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ. 
Σν κε αξ. πξση. (0)31519_20/15-04-2020 έγγξαθν ηνπ Σ. Π. & Γ.  
Σελ απφ 24-06-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ. 
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.. ηα θάησζη : 
 
1. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 30.6262.02 κε πεξηγξαθή «Δπείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ 
θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ παηδηθψλ ραξψλ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζφ 6.000,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 124.722,79€.      
2. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6262.19 κε πεξηγξαθή «Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ νδψλ, 
πιαηεηψλ, αιζψλ θαη θνηλφρξεζησλ γεληθά δεκνηηθψλ ρψξσλ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζφ 6.000,00€, ην 
νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 118.722,79€.      
3. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6262.04 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ 
επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν χδξεπζεο κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζφ 6.000,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ».      
4. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 20.6262.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο γηα ηελ επείγνπζα απνθαηάζηαζε 
βιαβψλ ζην δεκνηηθφ δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζφ 6.000,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ 
θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
5. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 00.6111.03 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηφο παξαζηάζεσλ» κε 
πνζφ 10.000,00€ ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 108.722,79€.    
6. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 10.6051.04 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ, πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 16.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
92.722,79€.     
7. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 15.6051.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΤΓΚΤ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 1.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
91.722,79€. 
8. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 15.6051.03 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 3.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
88.722,79€. 
9. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6052.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΚΤΣ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Ι.Γ.Α.Υ.» κε πνζφ 200,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 88.522,79€. 
10. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6052.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΜΔΓΔ (Κχξηα ζχληαμε), 
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Ι.Γ.Α.Υ.» κε πνζφ 500,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 88.022,79€. 
11. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 35.6051.03 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
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Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 6.400,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
81.622,79€. 
12. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 20.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε πνζφ 21.700,00, 
ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, 
πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
13. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 20.6051.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΤΓΚΤ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 1.800,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
14. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 20.6051.04 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ, πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ δηθαίνπ» κε πνζφ 23.400,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
15. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 25.6051.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΤΓΚΤ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 500,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ».    
16 Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 25.6051.03 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 4.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ».   
17. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 00.6141.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο Κηεκαηνινγίνπ – Τπνζεθνθπιαθείνπ» κε πνζφ 
4.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 77.622,79€.     
18. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 30.7323.02 κε πεξηγξαθή «Έξγα επνχισζεο ιάθθσλ Γήκνπ 2019 (ΑΣΑ 
2019) ()» πνζφ 30.739,33€ ν νπνίνο θαηαξγείηαη θαη απφ ηνλ ΚΑΔ 30.7323.08 κε πεξηγξαθή «Έξγα αγξνηηθήο 
νδνπνηίαο Γήκνπ (ΑΣΑ 2020)» πνζφ 40.000,00€ ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. Αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.7323.01 
κε πεξηγξαθή «Έξγα δεκνηηθήο νδνπνηίαο έηνπο 2020 (ΑΣΑ 2020 40.000,00€ + ΥΡΗΜ. ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΙΑΘΔΣΟ 
11.029,20€ + Ι.Π. 2021  23.370,80€)» κε ζπλνιηθφ πνζφ 70.739,33€ (30.739,33€ + 40.000,00€) θαη δηακνξθψλεηαη 
ζε πνζφ 121.768,53€.   
 

Διζήγηζη Ανηιδημάρτοσ 
 

19. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζφδσλ 00.1211.04 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε θάιπςεο εθηάθησλ θαη 
επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19» κε πνζφ 85.467,26€ 
(Αλαγγειία πίζησζεο Σ. Π. & Γ. 40959/02-06-2020). Δπηπιένλ εληζρχεηαη ν ίδηνο ΚΑ Δζφδσλ κε πνζφ 42.711,41€ 
(Αλαγγειία πίζησζεο Σ. Π. & Γ. 41186/03-06-2020) πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη ζε ζπλνιηθφ πνζφ 128.178,67€. 
Αληίζηνηρα ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη θάησζη ΚΑΔ : 20.6277.01 κε πεξηγξαθή 
«Καζαξηζκφο παξαιηψλ Γ.Δ. Βέινπ – Υξεκαηνδφηεζε COVID-19 κε πνζφ 24.800,00€, 20.6277.02 κε πεξηγξαθή 
«Καζαξηζκφο παξαιηψλ Γ.Δ. Βφραο – Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 24.800,00€, 70.7135.03 κε πεξηγξαθή 
«Πξνκήζεηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο απφ ηνλ θνξνλντφ - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 24.800,00€, 
25.6275.01 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βέινπ - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 24.800,00€, 
25.6275.02 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βφραο - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 24.800,00€ θαη 
ν ΚΑΔ 25.6275.03 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο δεμακελψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε 
πνζφ 4.178,67€.  
20. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 00.6521.02 κε πεξηγξαθή «Σφθνη δαλείσλ εζσηεξηθνχ (Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ)» πνζφ 49.669,00€, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε παξαθξάηεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ 
κελψλ απφ ην Σ. Π. & Γ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 127.291.79€.    
21. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 00.6526.03 κε πεξηγξαθή «Υξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ (Σακείν Παξ/θψλ & 
Γαλείσλ)» πνζφ 40.348,80€, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε παξαθξάηεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ην Σ. Π. 
& Γ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 167.640,59€.  
22. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6715.02 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε ζην Ν.Π.Γ.Γ. "ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 
ΒΟΥΑ"» κε πνζφ 50.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
117.640,59€.   
23. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμφδσλ 70.6041.03 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ 
(θαζαξίζηξηεο ζρνιείσλ) γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19» κε πνζφ 8.800,00€, ην νπνίν απφ δεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
108.840,59€. 
24. Δληζρχεηαη ν ΚΑ Δμφδσλ 70.6054.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» 
κε πνζφ 1.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 107.340,59€.    
25. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.7135.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πιαηεηψλ θαη 
ινηπψλ θνηλφρξεζηψλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π. & Γ.Δ. Βφραο Ι.Π.» πνζφ 80.000,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. 
Αληίζηνηρα εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη ΚΑΔ : 20.7135.07 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πιαηεηψλ 
θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 24.800,00€ θαη 20.7135.08 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» κε πνζφ 24.800,00€. Σν 
ππφινηπν πνζφ χςνπο 30.400,00€, ηνπ ΚΑΔ πνπ θαηαξγείηαη, εληζρχεη ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή ««Αληίηηκν 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».   
26. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6213.05 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π. & 
Γ.Δ. Βφραο  Ι.Π.» πνζφ 49.600,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. Αληίζηνηρα εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη ΚΑΔ : 
25.6213.06 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 24.800,00€ θαη 25.6213.07 κε 
πεξηγξαθή «πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» κε πνζφ 24.800,00€.              
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27. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6672.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αληιεηηθψλ 
κεραλεκάησλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π. & Γ.Δ. Βφραο  Ι.Π.» πνζφ 49.200,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. Αληίζηνηρα 
εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη ΚΑΔ : 25.6672.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αληιεηηθψλ κεραλεκάησλ 
Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 24.600,00€ θαη 25.6672.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αληιεηηθψλ 
κεραλεκάησλ Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π » κε πνζφ 24.600,00€.   
28. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6715.03 κε πεξηγξαθή «Έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο ηε ρνιηθή 
Δπηηξνπή Α΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ππεξεζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο» κε πνζφ 5.000,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 102.340,59€.         
29. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6715.04 κε πεξηγξαθή «Έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο ηε ρνιηθή 
Δπηηξνπή Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ππεξεζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο» κε πνζφ 3.500,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 98.840,59€.  
30. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6262.05 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ Γ.Δ. 
Βέινπ – Ι.Π. ()» κε πνζφ 15.200,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ». 
31.   Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6662.02 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά χδξεπζεο  Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π. ()» κε πνζφ 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 
25.6662.01 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά χδξεπζεο  Γ.Δ. Βέινπ - 
Ι.Π. & Γ.Δ. Βφραο Ι.Π.». 
32. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πιηθψλ ζηδήξνπ (ιακαξίλεο θαη ινηπά κεηαιιηθά 
πιηθά) Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» θαη πνζφ 16.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 82.040,59€. 
33. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6661.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εηδψλ ειαηνρξσκαηηζκνχ Γ.Δ. Βφραο 
- Ι.Π.» κε πνζφ 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 57.240,59€.  
34. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 30.7132.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα επηβαηεγνχ νρήκαηνο 5 ζέζεσλ – 
Ι.Π.» κε πνζφ 9.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 48.240,59€. 
35. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αζθαιηηθνχ πιηθνχ θαη ινηπψλ αδξαλψλ πιηθψλ 
Γ.Δ. Βφραο» κε πνζφ 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
43.240,59€. 
36. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6661.01 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηεξίσλ (Οηθνδνκηθά Τιηθά) 
Γ.Δ .Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 12.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
31.240,59€. 
37. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6262.08 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Γηθηχνπ Όκβξησλ 
Τδάησλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη 
ζε πνζφ 16.240,59€.                     
38. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6262.09 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Γηθηχνπ Όκβξησλ 
Τδάησλ Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» κε πνζφ 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη 
ζε πνζφ 1.240,59€.                     
       
    Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 
      ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ                    ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  ην ζεκείν απηφ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη: Μαλάβεο Π. Αζ., Γεκεηξίνπ Μ., Καηζηθψιεο Π., Ληάθνο Μ., 

Λπκπεξφπνινο Δπαγ., Μαλάβεο Γ. Αζ., Παληαδήο Π., θαη Ραραληψηεο Ν., δήισζαλ  φηη δελ ςεθίδνπλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, θαζ’ φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ηνπ ςεθηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε ηελ 

επαλαθνξά ηεο ηαθηηθήο ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ. 

   Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη Βνπδνχξεο Ν. Κακπίηεο Γ., Καξαθσηηάο Γ. Πεξξήο Ν., ηακπεδάθεο Π. 

δήισζαλ φηη δελ ςεθίδνπλ ηηο παξαγξάθνπο 19, 22, 25 σο 27, 30 σο 33 θαη 36 σο 38. 

   Η Γεκνηηθή χκβνπινο θα Μπηηζάθνπ Αζπαζία δήισζε φηη δελ ςεθίδεη ηηο παξαγξάθνπο 5, 18, 19 θαη 

25 έσο 38 θαη ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα μαλαέξζνπλ γηα ςήθηζε κε πνην δηαθαλή ηξφπν. 

   χκθσλα θαη κε ηελ εγθχθιην 108/72349/16.10.2019 ηνπ ΤΠ.Δ. : 1) παρ. IV « Η αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί νπζηαζηηθά ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίδεηαη απηφο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, γηα ηηο αλακνξθψζεηο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 8 & 9 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

4172/2013, φπσο πιένλ ηζρχνπλ. πλεπψο, καηαηίθενηαι προς υήθιζη και εναλλακηικές προηάζεις, 
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εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. 

2) παρ. III « ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί θακία ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξνο ςήθηζε απφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα ηεζεί ζε ςεθνθνξία, ε νπνία ζα δηεμαρζεί 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ αξ. 77 ηνπ λ. 4172/2013, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έγθπξεο ζεσξνχληαη 

νη ςήθνη ππέξ ηεο θαηαηεζείζαο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή πξφηαζεο (απνπζψλ ελαιιαθηηθψλ 

φκνησλ), ελψ ιεπθέο ςήθνη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο.» 

     Σν Γεκνηηθφ ζπκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ  θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε φπσο 

εηδηθφηεξα ζηα  πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

ΜΔ 19 ΔΓΚΤΡΔ ΦΗΦΟΤ για ηις παραγράθοσς : 1φς 4, 6 φς 17, 20,21,23,24 

ΜΔ 18 ΔΓΚΤΡΔ ΦΗΦΟΤ για ηις παραγράθοσς : 5, 18, 28,29, 34,35 

ΜΔ 14 ΔΓΚΤΡΔ ΦΗΦΟΤ για ηην παράγραθο : 22 

ΜΔ 13 ΔΓΚΤΡΔ ΦΗΦΟΤ για ηις παραγράθοσς : 19, 25 φς 27, 30 φς 33, 36 φς 38. 

      Α΄.  Δγθξίλεη ηην 3η ηροποποίηζη ηνπ πξνυ/ζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 φπσο παξαθάησ: 

1. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 30.6262.02 κε πεξηγξαθή «Δπείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ 
νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ παηδηθψλ ραξψλ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζφ 
6.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 124.722,79€.      
2. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6262.19 κε πεξηγξαθή «Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 
νδψλ, πιαηεηψλ, αιζψλ θαη θνηλφρξεζησλ γεληθά δεκνηηθψλ ρψξσλ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε 
πνζφ 6.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 118.722,79€.      
3. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6262.04 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ 
δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν χδξεπζεο κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζφ 6.000,00€, ην 
νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε 
αληιηνζηαζίσλ».      
4. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 20.6262.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο γηα ηελ επείγνπζα 
απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην δεκνηηθφ δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζφ 
6.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
5. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 00.6111.03 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηφο 
παξαζηάζεσλ» κε πνζφ 10.000,00€ ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 108.722,79€.    
6. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 10.6051.04 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ, πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 16.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 92.722,79€.     
7. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 15.6051.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΤΓΚΤ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 1.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 91.722,79€. 
8. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 15.6051.03 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 3.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 88.722,79€. 
9. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6052.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΚΤΣ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Ι.Γ.Α.Υ.» κε πνζφ 200,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 88.522,79€. 
10. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6052.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΜΔΓΔ (Κχξηα ζχληαμε), 
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Ι.Γ.Α.Υ.» κε πνζφ 500,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 88.022,79€. 
11. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 35.6051.03 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 6.400,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 81.622,79€. 
12. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 20.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε πνζφ 
21.700,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
13. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 20.6051.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΤΓΚΤ πξνζσπηθνχ κε 
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ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 1.800,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε 
πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
14. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 20.6051.04 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ, πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ δηθαίνπ» κε πνζφ 23.400,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε 
πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
15. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 25.6051.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΤΓΚΤ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 500,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε 
πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ».    
16 Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 25.6051.03 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 4.000,00, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε 
πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ».   
17. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 00.6141.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο Κηεκαηνινγίνπ – Τπνζεθνθπιαθείνπ» κε 
πνζφ 4.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 77.622,79€.     
18. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 30.7323.02 κε πεξηγξαθή «Έξγα επνχισζεο ιάθθσλ Γήκνπ 2019 
(ΑΣΑ 2019) ()» πνζφ 30.739,33€ ν νπνίνο θαηαξγείηαη θαη απφ ηνλ ΚΑΔ 30.7323.08 κε πεξηγξαθή 
«Έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ (ΑΣΑ 2020)» πνζφ 40.000,00€ ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. Αληίζηνηρα 
εληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.7323.01 κε πεξηγξαθή «Έξγα δεκνηηθήο νδνπνηίαο έηνπο 2020 (ΑΣΑ 2020 
40.000,00€ + ΥΡΗΜ. ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΙΑΘΔΣΟ 11.029,20€ + Ι.Π. 2021  23.370,80€)» κε ζπλνιηθφ πνζφ 
70.739,33€ (30.739,33€ + 40.000,00€) θαη δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 121.768,53€.   
19. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζφδσλ 00.1211.04 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε θάιπςεο 
εθηάθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19» κε 
πνζφ 85.467,26€ (Αλαγγειία πίζησζεο Σ. Π. & Γ. 40959/02-06-2020). Δπηπιένλ εληζρχεηαη ν ίδηνο ΚΑ 
Δζφδσλ κε πνζφ 42.711,41€ (Αλαγγειία πίζησζεο Σ. Π. & Γ. 41186/03-06-2020) πνπ ηειηθά 
δηακνξθψλεηαη ζε ζπλνιηθφ πνζφ 128.178,67€. Αληίζηνηρα ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ εηζάγνληαη σο λέα 
εδάθηα νη θάησζη ΚΑΔ : 20.6277.01 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο παξαιηψλ Γ.Δ. Βέινπ – Υξεκαηνδφηεζε 
COVID-19 κε πνζφ 24.800,00€, 20.6277.02 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο παξαιηψλ Γ.Δ. Βφραο – 
Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 24.800,00€, 70.7135.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο απφ ηνλ θνξνλντφ - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 24.800,00€, 
25.6275.01 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βέινπ - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 
24.800,00€, 25.6275.02 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βφραο - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» 
κε πνζφ 24.800,00€ θαη ν ΚΑΔ 25.6275.03 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο δεμακελψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ - 
Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 4.178,67€.  
20. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 00.6521.02 κε πεξηγξαθή «Σφθνη δαλείσλ εζσηεξηθνχ (Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ)» πνζφ 49.669,00€, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε παξαθξάηεζε γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ην Σ. Π. & Γ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 127.291.79€.    
21. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 00.6526.03 κε πεξηγξαθή «Υξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ (Σακείν 
Παξ/θψλ & Γαλείσλ)» πνζφ 40.348,80€, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε παξαθξάηεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηξηψλ κελψλ απφ ην Σ. Π. & Γ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 167.640,59€.  
22. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6715.02 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε ζην Ν.Π.Γ.Γ. 
"ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΒΟΥΑ"» κε πνζφ 50.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 117.640,59€.   
23. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμφδσλ 70.6041.03 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ 
ππαιιήισλ (θαζαξίζηξηεο ζρνιείσλ) γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» κε πνζφ 8.800,00€, ην νπνίν απφ δεζκεχεηαη απφ ην 
Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 108.840,59€. 
24. Δληζρχεηαη ν ΚΑ Δμφδσλ 70.6054.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ» κε πνζφ 1.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 107.340,59€.    
25. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 20.7135.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 
πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζηψλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π. & Γ.Δ. Βφραο Ι.Π.» πνζφ 80.000,00€, ν 
νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. Αληίζηνηρα εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη ΚΑΔ : 20.7135.07 κε πεξηγξαθή 
«Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 
24.800,00€ θαη 20.7135.08 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» κε πνζφ 24.800,00€. Σν ππφινηπν πνζφ χςνπο 30.400,00€, ηνπ 
ΚΑΔ πνπ θαηαξγείηαη, εληζρχεη ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή ««Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 
θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».   
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26. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6213.05 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γ.Δ. 
Βέινπ - Ι.Π. & Γ.Δ. Βφραο  Ι.Π.» πνζφ 49.600,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. Αληίζηνηρα εηζάγνληαη σο λέα 
εδάθηα νη ΚΑΔ : 25.6213.06 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 
24.800,00€ θαη 25.6213.07 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» κε πνζφ 
24.800,00€.              
27. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6672.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αληιεηηθψλ 
κεραλεκάησλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π. & Γ.Δ. Βφραο  Ι.Π.» πνζφ 49.200,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη. 
Αληίζηνηρα εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη ΚΑΔ : 25.6672.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 
αληιεηηθψλ κεραλεκάησλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 24.600,00€ θαη 25.6672.03 κε πεξηγξαθή 
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αληιεηηθψλ κεραλεκάησλ Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π » κε πνζφ 24.600,00€.   
28. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6715.03 κε πεξηγξαθή «Έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο ηε ρνιηθή 
Δπηηξνπή Α΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ππεξεζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο» κε πνζφ 5.000,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 102.340,59€.         
29. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6715.04 κε πεξηγξαθή «Έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο ηε ρνιηθή 
Δπηηξνπή Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ππεξεζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο» κε πνζφ 3.500,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 98.840,59€.  
30. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6262.05 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε αληιεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ Γ.Δ. Βέινπ – Ι.Π. ()» κε πνζφ 15.200,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 
25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ». 
31.   Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6662.02 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά χδξεπζεο  Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π. ()» κε πνζφ 24.800,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 25.6662.01 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά χδξεπζεο  Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π. & Γ.Δ. Βφραο Ι.Π.». 
32. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πιηθψλ ζηδήξνπ (ιακαξίλεο θαη ινηπά 
κεηαιιηθά πιηθά) Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» θαη πνζφ 16.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 82.040,59€. 
33. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6661.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εηδψλ ειαηνρξσκαηηζκνχ 
Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» κε πνζφ 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 57.240,59€.  
34. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 30.7132.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα επηβαηεγνχ νρήκαηνο 5 
ζέζεσλ – Ι.Π.» κε πνζφ 9.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 48.240,59€. 
35. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αζθαιηηθνχ πιηθνχ θαη ινηπψλ αδξαλψλ 
πιηθψλ Γ.Δ. Βφραο» κε πνζφ 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 43.240,59€. 
36. Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 30.6661.01 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηεξίσλ 
(Οηθνδνκηθά Τιηθά) Γ.Δ .Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 12.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 31.240,59€. 
37. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6262.08 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Γηθηχνπ 
Όκβξησλ Τδάησλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 16.240,59€.                     
38. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6262.09 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Γηθηχνπ 
Όκβξησλ Τδάησλ Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» κε πνζφ 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 1.240,59€.                     
 

       Β΄.  Σξνπνπνηεί ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 ζχκθσλα κε ηελ  παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε.  

       Γ΄.  Δγθξίλεη ηελ δηάζεζε ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ. 

 

 Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζ.  69/2020 

        Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξφεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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