
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 18/18 MAΪΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   128/2021. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Ρξσγάδε Βαζίιεην, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 18η Καΐοσ 2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

3400/13.05.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Ξξόεδξνο, β] Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  

Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο θαη δ]  Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο  : Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ, οικ. Έηοσς  2021 [3η]. 

 

    Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην  όγδοο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ν.Δ. όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ.3852/2010 [ΦΔΘ Α’  

87/2010], όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ δήκνπ θαη ειέγρεη ηελ πξόνδν πινπνίεζήο ηνπ. 

  Θαηόπηλ ελεκεξώλεη ηα κέιε όηη ν Ξξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021 εγθξίζεθε κε ην 

ππ’αξηζ. 4058/22.2.2021 [ΑΓΑ : 6ΦΛ7ΝΟ1Φ-7ΖΛ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ρκήκα 

Γηνηθεηηθνύ Νηθνλνκηθνύ Λνκνύ Θνξηλζίαο, θαη ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ν.Δ. ηελ από 14.05.2021  

εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο, πνπ έρεη σο εμήο: 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                         14 - 05 - 2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΣΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Ζ 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 46735/23-07-2020 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 3170/01-08-2020) 

ΑΔΑ: Ψ601Ω9Π-893



Τελ ππ’ αξηζκ. 120/23-12-2020 Α.Γ.Σ. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν Π/Υ έηνπο 2021 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 4058/22-02-2021 
Δγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.Σ. ηα θάησζη : 
 
1. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6715.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ  "ΑΝΔΛΗΞΖ" (από Ίδηνπο Πόξνπο)» 
κε πνζό 134.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 9.592,64€. 
2. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6142.12 κε πεξηγξαθή «Υπεξεζίεο Υπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 
(DPO) (Σ)» κε πνζό 1.460,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
8.132,64€ . 
3. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.6117.02 κε πεξηγξαθή «Παξνρή Κηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηείξσζεο 
αδέζπνησλ δώσλ (Σ)» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 
πνζό 3.132,64€. 
4. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.6232.01 κε πεξηγξαθή «Μίζζσκα αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε Αζιεηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ - εθδειώζεσλ Γήκνπ ζηελ Κ. Εεπγνιαηηνύ» κε πνζό 2.400,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην 
Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 732,64€.. 
5. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 20.7135.04 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ (Σ)» κε πνζό  
714,24€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα 
θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 
6. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6112.02 κε πεξηγξαθή «Μειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γήκνπ Βέινπ – Βόραο» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 
25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ». 
7. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 30.6112.07 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία αξίζκεζεο αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Η.Π. 
(Σ)» κε πνζό 10.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 30.7135.05 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα Αζηηθνύ 
εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Βέινπ - Η.Π.» πνζό 5.000,00€ θαη από ηνλ ΚΑΔ 30.7135.06 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα Αζηηθνύ 
εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Βόραο - Η.Π.» πνζό 5.000,00€. 
8. 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». 
9. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 20.7135.04 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αηνκηθώλ επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ 
ζάθσλ αλαθύθισζεο» 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». 
 

 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 

           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ  ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

    

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

  Ζ Ν.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Ξξόεδξν, έιαβε ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

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

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ για ηην περ.1 

Κε 4 υήθοσς ΤΠΔΡ- 2 ΘΑΣΑ (ηφν κ.κ. Κανάβη και Βοσδούρη) 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ για ηις περ. 2 έφς 9 

Κε 5 υήθοσς ΤΠΔΡ- 1 ΘΑΣΑ (ηοσ κ. Κανάβη) 

 

Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2021 [3ε] όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο σο θάησζη : 

 

ΑΔΑ: Ψ601Ω9Π-893



1.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.6715.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ  "ΑΛΔΙΗΜΖ" (από Ίδηνπο 

Ξόξνπο)» κε πνζό 134.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 

πνζό 9.592,64€. 

2.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.6142.12 κε πεξηγξαθή «πεξεζίεο πεύζπλνπ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθώλ 

Γεδνκέλσλ (DPO) (Π)» κε πνζό 1.460,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 8.132,64€ . 

3.-Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 15.6117.02 κε πεξηγξαθή «Ξαξνρή Θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ 

ζηείξσζεο αδέζπνησλ δώσλ (Π)» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 3.132,64€. 

4.-Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 15.6232.01 κε πεξηγξαθή «Κίζζσκα αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε 

Αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ - εθδειώζεσλ Γήκνπ ζηελ Θ. Εεπγνιαηηνύ» κε πνζό 2.400,00€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 732,64€.. 

5.-Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 20.7135.04 κε πεξηγξαθή «Ξξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ (Π)» 

κε πνζό  714,24€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΘΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο». 

6.-Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 25.6112.02 κε πεξηγξαθή «Κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γήκνπ Βέινπ – Βόραο» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΘΑΔ 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε 

αληιηνζηαζίσλ». 

7.-Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 30.6112.07 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία αξίζκεζεο αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ Η.Ξ. (Π)» κε πνζό 10.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΘΑΔ 30.7135.05 κε 

πεξηγξαθή «Ξξνκήζεηα Αζηηθνύ εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Βέινπ - Η.Ξ.» πνζό 5.000,00€ θαη από ηνλ ΘΑΔ 

30.7135.06 κε πεξηγξαθή «Ξξνκήζεηα Αζηηθνύ εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Βόραο - Η.Ξ.» πνζό 5.000,00€. 

8.-Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 20.7325.10 κε πεξηγξαθή «Έξγα δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ κέζσ 

ΓΔΓΓΖΔ - Η.Ξ.» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΘΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή 

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

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 

9.-Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 20.7135.04 κε πεξηγξαθή «Ξξνκήζεηα αηνκηθώλ 

επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ ζάθσλ αλαθύθισζεο» κε πνζό 4.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ 

ΘΑΔ 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 128/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

ΑΔΑ: Ψ601Ω9Π-893



                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

            6.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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