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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 24/05  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   177/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 5η Ηοσλίοσ 2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

4836/01.07.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο     

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο, β] 

Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη απψλ ν θ.  Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 1ο  : Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ, οικ. Έηοσς  2021 [4η]. 

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  πρώηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππφςε  

ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ.3852/2010 [ΦΔΘ Α’  87/2010], 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ θαη 

ειέγρεη ηελ πξφνδν πινπνίεζήο ηνπ. 

  Καηφπηλ ελεκεξψλεη ηα κέιε φηη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021 εγθξίζεθε κε ην ππ’αξηζ. 

4058/22.2.2021 [ΑΓΑ : 6ΦΝ7ΟΡ1Φ-7ΗΝ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Σκήκα Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ Κνξηλζίαο, θαη ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. ηελ απφ 30.06.2021  εηζήγεζε ηεο 

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

 
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                            30 - 06 - 2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  

Η Γ/νζη Οικονομικών Υπηπεζιών αθού έλαβε ςπ’ ότη ηηρ :  

Την παπ. 5 άπθπο 23 Ν. 3536/2007 
Το άπθπο 8 ηος Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α’) 
Το έγγπαθο ηος ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παπ. 5 άπθπο 77 Ν. 4172/2013 
Την  ςπ’ απιθμ. : Οικ 46735/23-07-2020 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 3170/01-08-2020) 
Την ςπ’ απιθμ. 120/23-12-2020 Α.Γ.Σ. με ηην οποία τηθίζηηκε ο Π/Υ έηοςρ 2021 και ηην ςπ’ απιθμ. 4058/22-02-2021 
Δγκπιηική ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ. 
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Έγγπαθο Τ.Π. & Γ. 54039/27-06-2021.  
 

Διζηγείηαι ππορ ηην Ο.Δ. και ηο Γ.Σ. ηα κάηυθι : 
 

1. Δνιζσύεηαι ο ΚΑΔ 70.6041.06 με πεπιγπαθή «Τακηικέρ Αποδοσέρ εκηάκηυν ςπαλλήλυν γενικών καθηκόνηυν (4 
άηομα Φ 5 μήνερ), για ηην κάλςτη Δκηάκηυν Αναγκών ανηιμεηώπιζηρ ηος κινδύνος διαζποπάρ ηος κοπυναφού COVID-19 
- Φπημαηοδόηηζη COVID-19» με ποζό 13.000,00€, επειδή θα δοθεί 3μήνη παπάηαζη ηηρ ςπάπσοςζαρ ζύμβαζηρ και η 
κάλςτη ηηρ δαπάνηρ θα γίνει μέζυ Ίδιυν Πόπυν. Το απαιηούμενο ποζό θα αποδεζμεςηεί από ηον ΚΑΔ 35.6011.01 με 
πεπιγπαθή «Τακηικέρ αποδοσέρ μονίμυν ςπαλλήλυν» 
2. Δνιζσύεηαι ο ΚΑΔ 70.6054.01 με πεπιγπαθή «Διζθοπά επγοδόηη ςπέπ ΙΚΑ έκηακηος πποζυπικού» με ποζό 
2.000,00€, ηο οποίο θα αποδεζμεςηεί από ηον ΚΑΔ 35.6011.01 με πεπιγπαθή «Τακηικέρ αποδοσέρ μονίμυν 

ςπαλλήλυν».  
3. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ Δζόδυν 00.1211.01 με πεπιγπαθή «Δπισοπήγηζη κάλςτηρ δαπανών παποσήρ 
ςπηπεζιών ναςαγοζυζηικήρ κάλςτηρ ζε οπγανυμένερ ή μη παπαλίερ» με ποζό 9.422,86€. Ανηίζηοισα ζηο ζκέλορ ηυν 
εξόδυν ειζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑΔ 15.6142.03 με πεπιγπαθή «Παποσή ςπηπεζιών ναςαγοζυζηικήρ κάλςτηρ ηος 
Γήμος – Φπημαηοδόηηζη ΥΠ. ΔΣ.» με ηο ίδιο ποζό 9.422,86€.   
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 

 

           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ  ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 
 

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

  Η Ο.Δ. κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

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

Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 [4ε] φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

1.- Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6041.06 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γεληθψλ 

θαζεθφλησλ (4 άηνκα Υ 5 κήλεο), γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19 - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ 13.000,00€, επεηδή ζα δνζεί 

3κήλε παξάηαζε ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο θαη ε θάιπςε ηεο δαπάλεο ζα γίλεη κέζσ Ίδησλ Πφξσλ. Σν 

απαηηνχκελν πνζφ ζα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ ΚΑΔ 35.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ 

ππαιιήισλ» 

2.- Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6054.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» κε 

πνζφ 2.000,00€, ην νπνίν ζα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ ΚΑΔ 35.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο 

κνλίκσλ ππαιιήισλ».  

3.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζφδσλ 00.1211.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε θάιπςεο δαπαλψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο» κε πνζφ 9.422,86€. 

Αληίζηνηρα ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.6142.03 κε πεξηγξαθή «Παξνρή 

ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ηνπ Γήκνπ – Υξεκαηνδφηεζε ΤΠ. Δ.» κε ην ίδην πνζφ 9.422,86€.   

 

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 177/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 
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                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

        

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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