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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 16/07 ΚΑΦΝ  2021 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   110/2021. 

  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  Καΐοσ 2021, ημέρα  Ξαραζκεσή και ώρα 11:00  

ζε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

3003/29.04.2021  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  θαη 

απόληεο νη : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Ξερί έγκριζης ηροποποίηζης προϋπολογιζμού  και Νλοκληρωμένοσ Ξλαιζίοσ 

Γράζης (ΝΞΓ) ηοσ ΛΞΓΓ «Γημοηικό Ιιμενικό Ραμείο Βότας», οικ. Έηοσς 2021 [1η 

ποτρεωηική] . 

 

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

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.,  όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 (όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη  

ηζρύεη),  ε νηθνλνκηθή επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ηζνινγηζκώλ,  

ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ησλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη  

επηρεηξήζεσλ ηνπ δήκνπ. 

  ηε ζπλέρεηα αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 365/2020 (ΟΡΘ. ΔΠΑΝ.) (ΑΓΑ:Φ07ΦΧ9Π-1Χ) 

απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθό Ληκεληθό 

Σακείν Βόραο» έηνπο 2021, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 37343,6884/02.03.2021 

(ΑΓΑ:ΦΦΓ8ΟΡ1Φ-ΞΗΟ) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

    Αθνινύζσο ην Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΙΞΗ» κε ηελ ππ’αξηζ. 7/2021 απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 

1η ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηελ αλακόξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ 

Γξάζεο (ΟΠΓ), ζύκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. νηθ. 46735/23-07-2020 «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

Π/Τ ησλ δήκσλ, νηθ. έηνπο 2021 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 7028/2004 (Β΄ 253) (ΦΔΚ 

3170/Β΄/2020) θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθ. έηνπο 2020 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2021, νη 
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Γήκνη θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα ππνρξενύληαη λα επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο 

θαηήξηηζαλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλακόξθσζή ηνπ, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε ηνπο, όπσο απηά ζα έρνπλ δηακνξθσζεί 

ηελ 31-12-2020, πξνθεηκέλνπ ν Π/Τ λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθόο. Δπηπιένλ θαη ζε ζπλέρεηα ζπλερηδόκελσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ην έηνο 2021 θαη ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη, ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο» θαη πξνθεηκέλνπ απηέο λα θαιπθζνύλ από 

ηηο πηζηώζεηο ηνπ Π/Τ νηθ. Έηνπο 2021, όπσο παξαθάησ : 

1. Οη ΚΑΔ ηνπ Υξεκαηηθνύ Τπνινίπνπ πξέπεη λα δηακνξθσζνύλ σο αθνινύζσο :   

ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ 

KAE 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛ 

ΞΝΠΝ 2021 

ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

31/12/2020  
ΞΝΠΝ ΞΟΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ  

5112 62.697,14   
48.085,96   

-14.611,18   

5122 2.516,66   
2.115,56   

-401,10   

5123 160,00   
160,00   

0,00   

  65.373,80   
50.361,52   

-15.012,28   

 
2. ρεηηθά κε ηα Έζνδα ηεο ΟΜΑΓΑ Ι πξέπεη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο, λα κεησζεί θαηά 1.079,65€ (από 
76.299,18€ πξνϋπνινγηζζέλ 2021, ζε 75.219,53€ απνινγηζηηθό πνζό 31/12/2020):  

ΝΚΑΓΑ Η 

  
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛ 

ΞΝΠΝ 2021 

ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

31/12/2019  

ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

31/12/2020  ΞΝΠΝ ΞΟΝΠ 
ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ  

01 1.000,00   880,00   0,00   -1.000,00   

04 11.299,18   21.261,21   10.424,19   -874,99   

07 50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   

21 14.000,00   19.033,34   14.795,34   795,34   

  76.299,18   41.174,55   75.219,53   -1.079,65   

Δηδηθόηεξα ζα κεησζεί ν ΚΑ Δζόδσλ 00.2119.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε παξαρώξεζεο ρώξσλ Π.Ο.Δ.» κε πνζό 
1.079,65€.    
 
3. ρεηηθά κε ηνπο ΚΑΔ νθεηιώλ, θαηαξγείηαη ν ΚΑΔ 00.8117.01 κε πεξηγξαθή «ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΑΘ. 
ΜΑΡΙΝΑΚΟ - Πιεξσκή νθεηιήο γηα ακνηβή δηθεγόξνπ» θαη πνζό 1.273,76€ θαη αληίζηνηρα εληζρύεηαη ην 
Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 1.646,74€. 

     
4. Λόγσ ηεο απαηηνύκελεο κείσζεο ηνπ Υξεκαηηθνύ Τπνινίπνπ 31-12-2020 θαηά πνζό 15.012,28€ θαη ηεο 
αληίζηνηρεο κείσζεο ησλ Δζόδσλ ηεο ΟΜΑΓΑ Ι θαηά πνζό 1.079,65€, πξνθύπηεη ζπλνιηθή κείσζε εζόδσλ πνζνύ  
16.091,93€. Δπνκέλσο γηα λα ηζνζθειίδεη ν Π/Τ, πξέπεη λα κεησζεί αληίζηνηρα ην Απνζεκαηηθό, κέζσ ηεο 
απνδέζκεπζεο ησλ αλάινγσλ πνζώλ από ΚΑ Δμόδσλ. Δηδηθόηεξα ζηνλ πην θάησ πίλαθα ζα απνδεζκεπηεί ζπλνιηθό 
πνζό 15.800,00€ από ηνπο ΚΑ Δμόδσλ θαη αληίζηνηρα ζα εληζρύζεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
17.446,74€.  

ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΞΑΟΣΝΛΡΥΛ ΘΑΔ ΓΑΞΑΛΥΛ 2021 

ΘΑΔ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  ΤΖΦΗΠΘΔΛΡΑ 

ΑΞΝ ΡΝ Γ.Π. 

ΞΝΠΝ ΞΟΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ 

02.20.6262.01 Δξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ κε 
κεραληθά κέζα 
ζηε ρεξζαία δώλε 
ηνπ Γ.Λ.Σ. 

10.000,00 -1.000,00 
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02.20.7135.02 Πξνκήζεηα  
θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ, 

ιακπηήξσλ θαη 
ινηπνύ 
ειεθηξνινγηθνύ 
πιηθνύ  

7.000,00 -2.000,00 

02.30.7135.01 Πξνκήζεηα 

θηγθιηδσκάησλ  

10.000,00 -3.800,00 

02.30.7135.02 Πξνκήζεηα 
ξακπώλ ΑΜΔΑ 
γηα πξόζβαζε 
ζηε ζάιαζζα    

9.000,00 -7.500,00 

02.35.6692.01 Πξνκήζεηα 

ζπόξσλ, θπηώλ 
θαη δελδξπιιίσλ  

4.726,24 -1.000,00 

02.35.6693.01 Πξνκήζεηα 
θπηνπαζνινγηθνύ 

πιηθνύ  

2.000,00 -500,00 

      -15.800,00 

     

5. ρεηηθά κε ηα Έζνδα ηεο ΟΜΑΓΑ ΙΙ δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα αλακόξθσζε ζηα πνζά ησλ αληίζηνηρσλ 
ΚΑΔ. 

Β) ύκθσλα κε ηελ 1ε Αλακόξθσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ, ηξνπνπνηείηαη θαη ην ΟΠΓ.. 

 
    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαη ηελ αλσηέξσ 

ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο» 

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η      ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

1.- Δγκρίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ «Γεκνηηθό Ληκεληθό  

Σακείν Βόραο» νηθ. έηνπο 2021 [Τπνρξεσηηθή -1ε], όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 7/2021  

(ΑΓΑ: ΥΓΤ4ΝΜ2Ξ-Λ9Μ)   απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο  

παξνύζαο θαη όπσο αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό. 

2.- Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ αλακόξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. όπσο απηό θαηαξηίζζεθε θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 

5Α «Πηοτοθεζία οικονομικών αποηελεζμάηων ηοσ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Γημοηικό Ιιμενικό Ραμείο 

Βότας» Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, θαη  

όπσο απηό ςεθίζζεθε κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο. 

Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απνηειεί θαη ην ζπλεκκέλν κέζν ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο (cd) 

ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο ηνπ αλσηέξσ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 
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  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 110/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Ρρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- Πιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

        

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 
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