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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 28/28  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   205 /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 28η Ηοσλίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

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

5560/23.07.2021  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, ζη]  Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ, οικ. Έηοσς  2021 [5η]. 

 

 

 Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πρώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο  

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιόγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο εγγξαθήο ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, 

γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη) 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. 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. 

  ηε ζπλέρεηα ελεκεξώλεη ηα κέιε όηη ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021 εγθξίζεθε κε ην 

ππ’αξηζ. 4058/22.2.2021 [ΑΓΑ : 6ΦΝ7ΟΡ1Φ-7ΗΝ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Σκήκα 
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Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Κνξηλζίαο, θαη ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ από 30.06.2021  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                       27 - 07 - 2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΠΔΜΠΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
Η Γ/νζη Οικονομικών Τπηπεζιών αθού έλαβε ςπ’ ότη ηηρ :  
Σην παπ. 5 άπθπο 23 Ν. 3536/2007 
Σο άπθπο 8 ηος Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α’) 
Σο έγγπαθο ηος ΤΠ.Δ. 28379/18-07-2012 
Παπ. 5 άπθπο 77 Ν. 4172/2013 
Σην  ςπ’ απιθμ. : Οικ 46735/23-07-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 3170/01-08-2020) 
Σην ςπ’ απιθμ. 120/23-12-2020 Α.Γ.. με ηην οποία τηθίζηηκε ο Π/Τ έηοςρ 2021 και ηην ςπ’ απιθμ. 4058/22-02-2021 
Δγκπιηική ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ. 
Η από 30-06-2021 ειζήγηζη ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ (παπ. 1). 
Σο ςπ’ απιθμ. 23520/2020 /06-06-2021 έγγπαθο ηηρ Δ.Τ.Γ.Δ .ηος ΤΠ. Δ. (παπ. 4)  
Έγγπαθο Π.Δ.Γ. Πελοποννήζος. (παπ. 5).  
Διζήγηζη γπαμμαηείαρ Γημάπσος. (παπ. 6).  
 
Διζηγείηαι ππορ ηην Ο.Δ. και ηο Γ.. ηα κάηυθι : 
 
1. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑΔ 20.6414.01 με πεπιγπαθή «Γαπάνερ μεηαθοπάρ ςπολείμμαηορ 
ανακύκλυζηρ Γ.Δ. Βέλος», με ποζό 24.800,00€. Ανηίζηοισα αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑΔ 20.6041.01 με πεπιγπαθή 
«Σακηικέρ αποδοσέρ εκηάκηυν ςπαλλήλυν» ποζό 14.800,00€, καθώρ ηο ποζό πος απομένει ζηον ΚΑΔ επαπκεί για ηην 
κάλςτη ηυν δαπανών καθαπών αποδοσών έυρ ηο ηέλορ ηος έηοςρ. Δπιπλέον από ηον ΚΑΔ 20.6054.01 με πεπιγπαθή 
«Διζθοπά επγοδόηη ςπέπ ΙΚΑ έκηακηος πποζυπικού» ποζό 10.000,00€. Σο ποζό πος απομένει ζηον ανυηέπυ ΚΑΔ 
επαπκεί για ηην κάλςτη ηυν δαπανών επγοδοηικών ειζθοπών έυρ ηο ηέλορ ηος έηοςρ.   
2.  Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑΔ 25.6112.02 με πεπιγπαθή «Τποζηήπιξη Σεσνικού ςμβούλος για ηη ζύζηαζη 
Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Γήμος Βέλος – Βόσαρ» με ποζό 5.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι 
από ηον ΚΑΔ 25.6211.01 με πεπιγπαθή «Ανηίηιμο ηλεκηπικού πεύμαηορ για κίνηζη ανηλιοζηαζίυν». 
3. Δνιζσύεηαι ο ΚΑΔ 10.7134.01 με πεπιγπαθή «Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ και ηλεκηπονικά ζςγκποηήμαηα και 
λογιζμικά» με ποζό 5.000,00€. Ανηίζηοισα αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑΔ 70.6699.01 με πεπιγπαθή «Ππομήθεια 
θοπηηών απινιδυηών» ποζό 3.600,00€, ο οποίορ και καηαπγείηαι  και από ηον ΚΑΔ 10.6011.01 με πεπιγπαθή «Σακηικέρ 
αποδοσέρ μονίμυν ςπαλλήλυν» ποζό 1.400,00€. Σο ποζό πος απομένει ζηον ΚΑΔ επαπκεί για ηην κάλςτη ηυν 
δαπανών καθαπών αποδοσών, έυρ ηο ηέλορ ηος έηοςρ.      
4. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ΚΑ Δζόδυν 00.3123.03 με πεπιγπαθή «Υπημαηοδόηηζη από ηο Ππόγπαμμα 
“ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ” για Γεςηεποβάθμιο Πποζειζμικό Έλεγσο σολικών ςγκποηημάηυν Γήμος Βέλος – Βόσαρ» με 
ποζό 42.582,00€. Ανηίζηοισα ειζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ Δξόδυν 64.6112.01 με πεπιγπαθή «Τποζηήπιξη Σεσνικού 
ςμβούλος για ηη διενέπγεια Γεςηεποβάθμιος Πποζειζμικού Δλέγσος σολικών ςγκποηημάηυν ηος Γήμος Βέλος – 
Βόσαρ – Υπημαηοδόηηζη Ππόγπαμμα “ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ”» με ποζό 35.018,00€ και ο ΚΑ Δξόδυν 64.6142.01 με 
πεπιγπαθή «Γπάζειρ Δνημέπυζηρ - Πληποθόπηζηρ – Δςαιζθηηοποίηζηρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος ζειζμικού κινδύνος 
– Υπημαηοδόηηζη Ππόγπαμμα “ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ”» με ποζό 7.564,00€.   
5. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ Δζόδυν 00.1219.01 με πεπιγπαθή «Δπισοπήγηζη από ηην Π.Δ.Γ. 
Πελοποννήζος για Πολιηιζηικέρ Δκδηλώζειρ» με ποζό 5.000,00€. Ανηίζηοισα ειζάγεηαι ο ΚΑ Δξόδυν 15.6471.01 με 
πεπιγπαθή «Έξοδα πολιηιζηικών εκδηλώζευν ηος Γήμος – Υπημαηοδόηηζη Π.Δ.Γ. Πελοποννήζος»     
6. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑΔ 00.6031.03 με πεπιγπαθή «Αποδοσέρ Γενικού Γπαμμαηέα ηος Γήμος» με ποζό 
8.400,00€. Ανηίζηοισα αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑΔ 00.6031.01 με πεπιγπαθή «Σακηικέρ αποδοσέρ (ειδικοί ζςνεπγάηερ 
Γημάπσος)» ηο ποζό ηυν 8.400,00€, καθώρ ηο ποζό πος απομένει ζηον ΚΑΔ επαπκεί για ηην κάλςτη ηυν δαπανών 
καθαπών αποδοσών, ηυν Διδικών ςνεπγαηών ηος Γημάπσος, έυρ ηο ηέλορ ηος έηοςρ,  μεηά και ηην παπαίηηζη ηηρ μίαρ 
ςνεπγάηιδάρ ηος.       
7. Δνιζσύεηαι ο ΚΑΔ 00.6737.01 με πεπιγπαθή «Τλοποίηζη Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ ηος Γήμος με ηο Γίκηςο 
Πόλευν "Βιώζιμη Πόλη" ()» με ποζό 6.500,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑΔ 10.6011.01 με πεπιγπαθή 
«Σακηικέρ αποδοσέρ μονίμυν ςπαλλήλυν». Σο ποζό πος απομένει ζηον ΚΑΔ επαπκεί για ηην κάλςτη ηυν δαπανών 
καθαπών αποδοσών, έυρ ηο ηέλορ ηος έηοςρ.  
8. Δνιζσύεηαι ο ΚΑΔ 00.8261.05 με πεπιγπαθή «Δπιζηποθή ασπευζηήηυρ ειζππασθένηυν ποζών» με ποζό 
2.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑΔ 10.6011.01 με πεπιγπαθή «Σακηικέρ αποδοσέρ μονίμυν ςπαλλήλυν». 
Σο ποζό πος απομένει ζηον ΚΑΔ επαπκεί για ηην κάλςτη ηυν δαπανών καθαπών αποδοσών, έυρ ηο ηέλορ ηος έηοςρ. 
9. Δνιζσύεηαι ο ΚΑΔ 00.6331.01 με πεπιγπαθή «Φόπορ ειζοδήμαηορ Ν.Π. μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα» με 
ποζό 10.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑΔ 10.6011.01 με πεπιγπαθή «Σακηικέρ αποδοσέρ μονίμυν 
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ςπαλλήλυν». Σο ποζό πος απομένει ζηον ΚΑΔ επαπκεί για ηην κάλςτη ηυν δαπανών καθαπών αποδοσών, έυρ ηο 
ηέλορ ηος έηοςρ.   
 
 
 Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 

           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 

    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 δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 

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

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     

Κε 5 ΔΓΘΤΡΟΤ υήθοσς - 1 ΑΘΤΡΖ (ηοσ κ. Κανάβη) για ηην περίπηφζη 6 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ  για ηις περιπη. 1 φς 5 και 7φς 9 

  

Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021 [5ε] όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

1.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 20.6414.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο κεηαθνξάο ππνιείκκαηνο 

αλαθύθισζεο Γ.Δ. Βέινπ», κε πνζό 24.800,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6041.01 κε 

πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ» πνζό 14.800,00€, θαζώο ην πνζό πνπ απνκέλεη 

ζηνλ ΚΑΔ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ θαζαξώλ απνδνρώλ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Δπηπιένλ 

από ηνλ ΚΑΔ 20.6054.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» πνζό 

10.000,00€. Σν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑΔ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ 

εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   

2.-  Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 25.6112.02 κε πεξηγξαθή «Τπνζηήξημε Σερληθνύ πκβνύινπ γηα ηε 

ζύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 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». 

3.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 10.7134.01 κε πεξηγξαθή «Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 

ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά» κε πνζό 5.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 70.6699.01 

κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θνξεηώλ απηληδσηώλ» πνζό 3.600,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη  θαη από ηνλ 

ΚΑΔ 10.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» πνζό 1.400,00€. Σν πνζό πνπ 

απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ θαζαξώλ απνδνρώλ, έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.      

4.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ΚΑ Δζόδσλ 00.3123.03 κε πεξηγξαθή «Υξεκαηνδόηεζε από ην Πξόγξακκα 

“ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ” γηα Γεπηεξνβάζκην Πξνζεηζκηθό Έιεγρν ρνιηθώλ πγθξνηεκάησλ Γήκνπ Βέινπ – 

Βόραο» κε πνζό 42.582,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 64.6112.01 κε 

πεξηγξαθή «Τπνζηήξημε Σερληθνύ πκβνύινπ γηα ηε δηελέξγεηα Γεπηεξνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ 

ρνιηθώλ πγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο – Υξεκαηνδόηεζε Πξόγξακκα “ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ”» κε πνζό 35.018,00€ θαη ν ΚΑ Δμόδσλ 64.6142.01 κε πεξηγξαθή «Γξάζεηο Δλεκέξσζεο - 

Πιεξνθόξεζεο – Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ – Υξεκαηνδόηεζε 

Πξόγξακκα “ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ”» κε πνζό 7.564,00€.   
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5.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1219.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε από ηελ Π.Δ.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ γηα Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο» κε πνζό 5.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη ν ΚΑ Δμόδσλ 

15.6471.01 κε πεξηγξαθή «Έμνδα πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ – Υξεκαηνδόηεζε Π.Δ.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ»     

6.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6031.03 κε πεξηγξαθή «Απνδνρέο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ 

Γήκνπ» κε πνζό 8.400,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6031.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο 

απνδνρέο (εηδηθνί ζπλεξγάηεο Γεκάξρνπ)» ην πνζό ησλ 8.400,00€, θαζώο ην πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ 

ΚΑΔ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ θαζαξώλ απνδνρώλ, ησλ Δηδηθώλ πλεξγαηώλ ηνπ Γεκάξρνπ, 

έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο,  κεηά θαη ηελ παξαίηεζε ηεο κίαο πλεξγάηηδάο ηνπ.       

7.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6737.01 κε πεξηγξαθή «Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ην 

Γίθηπν Πόιεσλ "Βηώζηκε Πόιε" ()» κε πνζό 6.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 

10.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ». Σν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ 

επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ θαζαξώλ απνδνρώλ, έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.  

8.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.8261.05 κε πεξηγξαθή «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζώλ» κε 

πνζό 2.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 10.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο 

κνλίκσλ ππαιιήισλ». Σν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ θαζαξώλ 

απνδνρώλ, έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

9.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα» κε πνζό 10.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 10.6011.01 κε πεξηγξαθή 

«Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ». Σν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλώλ θαζαξώλ απνδνρώλ, έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 205/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               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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