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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 26/07 Ασγούζηοσ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   165/2020. 

  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 7η Ασγούζηοσ 2020, ημέρα  Παραζκεσή και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6085/03.08.2020  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. 

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

Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο, θαη απόληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 7ο : Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ οικ. έηοσς 2020 [4η]. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έβδομο 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 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                       31 - 07 - 2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Ζ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο :  
Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/2007 
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο 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. 53958/09-07-2020 έγγξαθν ηνπ Σ. Π. & Γ. 
Σν ππ’ αξηζκ. 5689/02-07-2020 έγγξαθν ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ (ΑΓΑ : 655Δ46ΜΣΛΡ-Τ0Ε). 
Σελ από 30-07-2020 εηζήγεζε Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ.   
Σελ από 31-07-2020 εηζήγεζε Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.   

ΑΔΑ: 6ΖΗ9Ω9Π-ΞΦ6



 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.. ηα θάησζη : 
 
1. Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1312.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ζρνιηθώλ θηηξίσλ» κε πνζό 600,00€, θαζώο ην πνζό πνπ θαηαηέζεθε κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΤΠ. Δ., ήηαλ 
πνζνύ 54.000,00€ αληί ηνπ πξνϋπνινγηδόκελνπ 53.400,00€. Αληίζηνηρα εληζρύεηαη κε πνζό 600,00€ ν ΚΑ Δμόδσλ 
15.6261.02 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε ζρνιηθώλ θηεξίσλ Γ.Δ. Βόραο (ΔΠΗΥΟΡ/Ζ ΔΠΗΚ. & ΤΝΣΖΡ. ΥΟΛ. 
ΚΣΖΡΗΩΝ 2020)». 
2. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1328.01 κε πεξηγξαθή «Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ Γήκνπ 
Βέινπ - Βόραο  κέζσ ΔΠΑ (θσδηθόο ΟΠ 5001356)» κε πνζό 438.155,52€. Αληίζηνηρα ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ 
εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη αθόινπζνη ΚΑ : 20.7341.01 κε πεξηγξαθή «Μειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο δεκηνπξγίαο Πξάζηλνπ  εκείνπ» κε πνζό 33.347,87€, 20.7341.02 κε πεξηγξαθή «Γεκηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ πξάζηλνπ εκείνπ» κε πνζό 155.000,00€, 20.7341.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θάδσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ» κε πνζό 
88.040,00€, 20.7341.04 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Πξάζηλνπ εκείνπ» 147.064,00€, 20.7341.05 κε 
πεξηγξαθή «Παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ πκβνύινπ» κε πνζό 10.248,00€ θαη 20.7341.06 κε πεξηγξαθή «Γξάζεηο 
επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκνζηόηεηαο» κε πνζό 4.455,65€.          
3. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6012.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο» κε πνζό 20.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ 
ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    
4. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6054.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΗΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» κε πνζό 
4.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα 
θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».  
5. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6056.01 κε πεξηγξαθή «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ - ΣΠΓΤ» κε πνζό 200,00€, ην 
νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη από πνζό 26.040,59€ ζε πνζό 25.840,59€.    
6. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 15.8117.01 κε πεξηγξαθή «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ ΑΔ "ΓΗΡΟ" - Πιεξσκή νθεηιήο γηα 
πξνκήζεηα ηξνθίκσλ & εηδώλ αηνκηθήο πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ» κε πνζό 7.082,15€, ην 
νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 32.922,74€.   
7. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.8111.01 κε πεξηγξαθή «ΟΦΔΗΛΖ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ  ΗΓΟΥ (8ΜΖΝΖ ΤΜΒΑΖ) 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  - Μηζζνδνζία Γεθεκβξίνπ 2019» κε πνζό 3.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, 
πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 35.922,74€.   
8. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.8117.056 κε πεξηγξαθή «ΓΑΛΖΒΗΓΚΑ ΟΛΓΑ - Πιεξσκή πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα 
θίλεζε νρεκάησλ» κε πνζό 2.500,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 38.422,74€.       
9. Μεηά ηελ επηζήκαλζε ηεο ππ’ αξηζκ. 97140, 95041, 64132/22-06-2020 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Π. Γ. Δ. & Η., εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.8512.01 κε πεξηγξαθή «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 
εμαηηίαο ινγηζηηθώλ εθθξεκνηήησλ» κε πνζό 1.825,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 36.597,74€       
10. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6151.01 κε πεξηγξαθή «Γηθαηώκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ, ΔΛΣΑ, θιπ) από ηελ είζπξαμε 
ηειώλ, θόξσλ, πξνζηίκσλ θ.α.» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 31.597,74€.          . 
11. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.7325.10 κε πεξηγξαθή «Έξγα δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ κέζσ ΓΔΓΓΖΔ 
(Η.Π.)» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 
12. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.6112.03 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία πκβνύινπ Μεραληθνύ γηα ηε ζύληαμε πξάμεσλ 
αλαινγηζκνύ» κε πνζό 10.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 41.597,74€.     
13. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.6112.04 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία Τπαγσγήο απζαηξέησλ αθηλήησλ Γ.Δ. Βέινπ Η.Π.» κε 
πνζό 20.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 61.597,74€.       
14. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.6112.05 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία Τπαγσγήο απζαηξέησλ αθηλήησλ Γ.Δ. Βόραο Η.Π.» 
κε πνζό 20.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 81.597,74€.  
15. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 00.6223.01 κε πεξηγξαθή «Κηλεηή ηειεθσλία» κε πνζό 2.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην 
Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 83.597,74€. 
16. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6492.02 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε πνιηηώλ από θζνξέο ζε νρήκαηα 
ιόγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ θαη απνδεκίσζε πνιηηώλ ιόγν θαζπζηέξεζεο δηεθπεξαίσζεο 
ππνζέζεσλ από ηε Γηνίθεζε» πνζό 2.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
85.597,74€. 
17. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 10.6232.04 κε πεξηγξαθή «Μίζζσκα αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε απνζήθεο πιηθώλ ηνπ Γήκνπ 
(Γεσξγίνπ νθνθιήο)» κε πνζό 2.400,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
87.997,74€.  
18. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 10.6232.10 κε πεξηγξαθή «Μίζζσκα αθηλήηνπ πξνο ζηέγαζε ηνπ Κνηλσληθνύ 
Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ, (Αλαγλσζηόπνπινο Γεκήηξηνο)» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό 
πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 92.997,74€. 
19. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 35.6641.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε 
ησλ νρεκάησλ θαη ρξήζε ρνξηνθνπηηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ ()» κε πνζό 5.900,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην 
Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 98.897,74€. 
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20. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 35.8117.005 κε πεξηγξαθή «ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΟΤΚΑ & ΗΑ Δ.Δ. - Πιεξσκή νθεηιήο 
πξνκήζεηαο εηδώλ πξνζηαζίαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 99.897,74€. 
21. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 35.8117.007 κε πεξηγξαθή «ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΟΤΚΑ & ΗΑ Δ.Δ. - Πιεξσκή νθεηιήο 
πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη 
ζε πνζό 100.897,74€. 
22. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 35.8117.056 κε πεξηγξαθή «ΓΑΛΖΒΗΓΚΑ ΟΛΓΑ. - Πιεξσκή πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα 
θίλεζε νρεκάησλ» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 101.897,74€. 
23. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 15.6117.01 κε πεξηγξαθή «Πιεξσκή ηδησηώλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ θαη Μ.Δ. γηα όιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ (πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο, ππξθαγηέο θ.α.) όηαλ θαη γηα όζν απαηηεζεί» κε πνζό 
15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 86.897,74€.  
24. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6662.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζηδήξνπ (ιακαξίλεο θαη ινηπά 
κεηαιιηθά πιηθά) Γ.Δ. Βέινπ - Η.Π.» κε πνζό 10.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 76.897,74€. 
25. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6142.10 κε πεξηγξαθή «Τπεξεζίεο Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 
(DPO)» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 75.897,74€. 
26. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6662.03 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ 
εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά ύδξεπζεο  Γ.Δ. Βέινπ - Η.Π. ()» κε πνζό 12.220,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 
25.6262.05 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ Γ.Δ. Βέινπ - Η.Π. ()». Δπεηδή ν ΚΑΔ 25.6262.05 
θαηαξγείηαη θαζώο εηζήρζε κε πξνεγνύκελε αλακόξθσζε εθ παξαδξνκήο, ην πνζό ύςνπο 2.980,00€ (15.200,00€ - 
12.220,00€ = 2.980,00€) πνπ απνκέλεη, ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ».   
27. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.7135.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ρισξηνηήξσλ αληιηνζηαζίσλ ηνπ 
Γήκνπ  - Η.Π. ()» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ». 
28. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6263.02 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή νρεκάησλ & Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ» κε πνζό 30.000,00€, 
ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.8113.01 κε πεξηγξαθή «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥ/Ζ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - Οθεηιή ηειώλ ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ (1νο-12νο/2013)». 
29.  Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 10.6142.05 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ γηα ηελ εθθαζάξηζε 
ηεο ΓΖ.Κ.ΒΔ.ΒΟ. ()» κε πνζό 5.000,00€ θαη αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 10.6142.08 κε πεξηγξαθή 
«Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο ΓΖ.Κ.ΒΔ.ΒΟ.» κε πνζό 5.000,00€.   
30. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.7135.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζρνιηθήο 
αίζνπζαο ηύπνπ ISOBOX Γ.Δ. Βέινπ – Υξεκαηνδόηεζε COVID-19» κε πνζό 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη 
από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 51.097,74€. 
31.  Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.7135.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζρνιηθήο 
αίζνπζαο ηύπνπ ISOBOX Γ.Δ. Βόραο – Η.Π.» κε πνζό 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, 
πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 26.297,74€. 
32. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.7135.06 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο Γ.Δ. Βέινπ» κε πνζό 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη 
ζε πνζό 1.497,74€.       
      
    Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ     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 αλσηέξσ εηζεγήζεηο 

θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

    Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 [4ε] όπσο παξαθάησ : 

1. Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1312.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ» κε πνζό 600,00€, θαζώο ην πνζό πνπ θαηαηέζεθε κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΤΠ. Δ., ήηαλ πνζνύ 54.000,00€ αληί ηνπ πξνϋπνινγηδόκελνπ 53.400,00€. 

Αληίζηνηρα εληζρύεηαη κε πνζό 600,00€ ν ΚΑ Δμόδσλ 15.6261.02 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε 

ζρνιηθώλ θηεξίσλ Γ.Δ. Βόραο (ΔΠΙΥΟΡ/Η ΔΠΙΚ. & ΤΝΣΗΡ. ΥΟΛ. ΚΣΗΡΙΩΝ 2020)». 

2. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1328.01 κε πεξηγξαθή «Γηαρείξηζε ηεξεώλ 

Απνβιήησλ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο  κέζσ ΔΠΑ (θσδηθόο ΟΠ 5001356)» κε πνζό 438.155,52€. 
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Αληίζηνηρα ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ εηζάγνληαη σο λέα εδάθηα νη αθόινπζνη ΚΑ : 20.7341.01 κε 

πεξηγξαθή «Μειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο δεκηνπξγίαο Πξάζηλνπ  εκείνπ» κε πνζό 

33.347,87€, 20.7341.02 κε πεξηγξαθή «Γεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πξάζηλνπ εκείνπ» κε πνζό 

155.000,00€, 20.7341.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θάδσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ» κε πνζό 88.040,00€, 

20.7341.04 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Πξάζηλνπ εκείνπ» 147.064,00€, 20.7341.05 κε 

πεξηγξαθή «Παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ πκβνύινπ» κε πνζό 10.248,00€ θαη 20.7341.06 κε 

πεξηγξαθή «Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκνζηόηεηαο» κε πνζό 4.455,65€.          

3. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6012.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο» κε πνζό 20.000,00€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό 

νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».    

4. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6054.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ» κε πνζό 4.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή 

«Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».  

5. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6056.01 κε πεξηγξαθή «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ - ΣΠΓΤ» κε πνζό 

200,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη από πνζό 26.040,59€ ζε 

πνζό 25.840,59€.    

6. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 15.8117.01 κε πεξηγξαθή «ΑΦΟΙ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΙ ΑΔ "ΓΙΡΟ" - Πιεξσκή 

νθεηιήο γηα πξνκήζεηα ηξνθίκσλ & εηδώλ αηνκηθήο πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο Κνηλσληθνύ 

Παληνπσιείνπ» κε πνζό 7.082,15€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 

32.922,74€.   

7. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.8111.01 κε πεξηγξαθή «ΟΦΔΙΛΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΙΓΟΥ (8ΜΗΝΗ 

ΤΜΒΑΗ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  - Μηζζνδνζία Γεθεκβξίνπ 2019» κε πνζό 3.000,00€, ην νπνίν 

εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 35.922,74€.   

8. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.8117.056 κε πεξηγξαθή «ΓΑΛΗΒΙΓΚΑ ΟΛΓΑ - Πιεξσκή πξνκήζεηαο 

θαπζίκσλ γηα θίλεζε νρεκάησλ» κε πνζό 2.500,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 38.422,74€.       

9. Μεηά ηελ επηζήκαλζε ηεο ππ’ αξηζκ. 97140, 95041, 64132/22-06-2020 Απόθαζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Π. Γ. Δ. & Ι., εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.8512.01 κε πεξηγξαθή 

«Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εμαηηίαο ινγηζηηθώλ εθθξεκνηήησλ» κε πνζό 1.825,00€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 36.597,74€       

10. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6151.01 κε πεξηγξαθή «Γηθαηώκαηα ηξίησλ (ΓΔΗ, ΔΛΣΑ, θιπ) από ηελ 

είζπξαμε ηειώλ, θόξσλ, πξνζηίκσλ θ.α.» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην 

Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 31.597,74€.          . 

11. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.7325.10 κε πεξηγξαθή «Έξγα δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

κέζσ ΓΔΓΓΗΔ (Ι.Π.)» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε 

πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 

12. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.6112.03 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία πκβνύινπ Μεραληθνύ γηα ηε ζύληαμε 

πξάμεσλ αλαινγηζκνύ» κε πνζό 10.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 

πνζό 41.597,74€.     13. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.6112.04 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία Τπαγσγήο 

απζαηξέησλ αθηλήησλ Γ.Δ. Βέινπ Ι.Π.» κε πνζό 20.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 61.597,74€.       

14. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 30.6112.05 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία Τπαγσγήο απζαηξέησλ αθηλήησλ Γ.Δ. 

Βόραο Ι.Π.» κε πνζό 20.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 

81.597,74€.  

15. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 00.6223.01 κε πεξηγξαθή «Κηλεηή ηειεθσλία» κε πνζό 2.000,00€, ην 

νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 83.597,74€. 

16. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6492.02 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε πνιηηώλ από θζνξέο ζε 

νρήκαηα ιόγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ θαη απνδεκίσζε πνιηηώλ ιόγν θαζπζηέξεζεο 

δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ από ηε Γηνίθεζε» πνζό 2.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 85.597,74€. 

17. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 10.6232.04 κε πεξηγξαθή «Μίζζσκα αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε απνζήθεο 

πιηθώλ ηνπ Γήκνπ (Γεσξγίνπ νθνθιήο)» κε πνζό 2.400,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 87.997,74€.  

18. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 10.6232.10 κε πεξηγξαθή «Μίζζσκα αθηλήηνπ πξνο ζηέγαζε ηνπ 

Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ, (Αλαγλσζηόπνπινο Γεκήηξηνο)» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν 

εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 92.997,74€. 
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19. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 35.6641.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ρξήζε ρνξηνθνπηηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ ()» κε πνζό 5.900,00€, 

ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 98.897,74€. 

20. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 35.8117.005 κε πεξηγξαθή «ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΟΤΚΑ & ΙΑ Δ.Δ. - Πιεξσκή 

νθεηιήο πξνκήζεηαο εηδώλ πξνζηαζίαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη 

ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 99.897,74€. 

21. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 35.8117.007 κε πεξηγξαθή «ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΟΤΚΑ & ΙΑ Δ.Δ. - Πιεξσκή 

νθεηιήο πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην 

Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 100.897,74€. 

22. Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 35.8117.056 κε πεξηγξαθή «ΓΑΛΗΒΙΓΚΑ ΟΛΓΑ. - Πιεξσκή πξνκήζεηαο 

θαπζίκσλ γηα θίλεζε νρεκάησλ» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 101.897,74€. 

23. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 15.6117.01 κε πεξηγξαθή «Πιεξσκή ηδησηώλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ θαη Μ.Δ. 

γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ (πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο, ππξθαγηέο θ.α.) όηαλ θαη γηα όζν 

απαηηεζεί» κε πνζό 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 

πνζό 86.897,74€.  

24. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 70.6662.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζηδήξνπ 

(ιακαξίλεο θαη ινηπά κεηαιιηθά πιηθά) Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζό 10.000,00€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 76.897,74€. 

25. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6142.10 κε πεξηγξαθή «Τπεξεζίεο Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ 

Γεδνκέλσλ (DPO)» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 75.897,74€. 

26. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6662.03 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά ύδξεπζεο  Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π. ()» κε πνζό 12.220,00€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 25.6262.05 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ Γ.Δ. 

Βέινπ - Ι.Π. ()». Δπεηδή ν ΚΑΔ 25.6262.05 θαηαξγείηαη θαζώο εηζήρζε κε πξνεγνύκελε 

αλακόξθσζε εθ παξαδξνκήο, ην πνζό ύςνπο 2.980,00€ (15.200,00€ - 12.220,00€ = 2.980,00€) πνπ 

απνκέλεη, ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε 

αληιηνζηαζίσλ».   

27. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.7135.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ρισξηνηήξσλ 

αληιηνζηαζίσλ ηνπ Γήκνπ  - Ι.Π. ()» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 

25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ». 

28. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6263.02 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή νρεκάησλ & Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ» κε πνζό 

30.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.8113.01 κε πεξηγξαθή «ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΠΙΥ/Η ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - Οθεηιή ηειώλ ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ 

ζηνλ ΥΤΣΑ (1νο-12νο/2013)». 

29.  Καηαξγείηαη ν ΚΑΔ 10.6142.05 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο ΓΗ.Κ.ΒΔ.ΒΟ. ()» κε πνζό 5.000,00€ θαη αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 

10.6142.08 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο 

ΓΗ.Κ.ΒΔ.ΒΟ.» κε πνζό 5.000,00€.   

30. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.7135.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο ηύπνπ ISOBOX Γ.Δ. Βέινπ – Υξεκαηνδόηεζε COVID-19» κε πνζό 24.800,00€, ην 

νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 51.097,74€. 

31.  Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.7135.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο ηύπνπ ISOBOX Γ.Δ. Βόραο – Ι.Π.» κε πνζό 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη 

από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 26.297,74€. 

32. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.7135.06 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Γ.Δ. Βέινπ» κε πνζό 24.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην 

Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 1.497,74€.       
 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 165/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                           ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               2.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

        ΣΡΩΓΑΓΖ ΒΑΗΙΔΗΟ                                  3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

           

ΑΔΑ: 6ΖΗ9Ω9Π-ΞΦ6



Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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