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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                        Ορκι Επανάλθψθ  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  13θσ/ 09.08.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 61/2021 

Θζμα 1ο: Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (5θ).  

 
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ηευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Αυγοφςτου του ζτουσ 2021 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 5973/05.08.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 
4555/2018 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 
(ΠΝΠ), «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 
Κορωνοιοφ covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), 
ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 22 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                            
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δθμθτρίου Μαρία 
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Περρισ Νικόλαοσ  

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Μπιτςάκου Αςπαςία  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      (δεν προςήλθαν αν και 
                 8.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                     προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 09.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                     
                 10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                       
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                 12.  Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ, Προςιλκε ςτο 1ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                 14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                                 
                 15.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ  
                 16.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 17.  Λιάκοσ Μιχαιλ 
                 18. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 19. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                 20. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ, Αποχϊρθςε ςτο 4 κζμα θμ. διάταξθσ  
                 21. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ, Αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 22. Καμπτίτθσ Γεϊργιοσ, Προςιλκε ςτο 2ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                  και αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
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      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κ.κ.  
1. Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου       

2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ -  Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ 
  

     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ             Πρόεδροσ  τιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  

 
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του 

Διμου ζτουσ 2021 (5θ)» και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. Σρωγάδθ ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ 

των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 205/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ – Ορκι Επανάλθψθ 

(ΑΔΑ: ΨΘΔΨΩ9Π-2Ψ3), ςφμφωνα με τθν οποία προτείνει τθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ 

όπωσ αναλυτικά παρουςιάηεται ςτθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, ωσ κάτωκι : 

 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                       27 - 07 - 2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΕΜΠΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  

Η Δ/νςη Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν αφοφ ζλαβε υπ’ όψη τησ :  
Σην παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007 
Σο άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15/06/59 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α’) 
Σο ζγγραφο του ΤΠ.Ε. 28379/18-07-2012 
Παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
Σην  υπ’ αριθμ. : Οικ 46735/23-07-2020 ΚΤΑ (ΦΕΚ Β’ 3170/01-08-2020) 
Σην υπ’ αριθμ. 120/23-12-2020 Α.Δ.. με την οποία ψηφίςτηκε ο Π/Τ ζτουσ 2021 και την υπ’ αριθμ. 
4058/22-02-2021 Εγκριτική τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ. 
Η από 30-06-2021 ειςήγηςη τησ Δ/νςησ Περιβάλλοντοσ (παρ. 1). 
Σο υπ’ αριθμ. 23520/2020 /06-06-2021 ζγγραφο τησ Ε.Τ.Δ.Ε .του ΤΠ. Ε. (παρ. 4)  
Ζγγραφο Π.Ε.Δ. Πελοποννήςου. (παρ. 5).  
Ειςήγηςη γραμματείασ Δημάρχου. (παρ. 6).  
 
Ειςηγείται προσ την Ο.Ε. και το Δ.. τα κάτωθι : 
1. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 20.6414.01 με περιγραφή «Δαπάνεσ μεταφοράσ 
υπολείμματοσ ανακφκλωςησ Δ.Ε. Βζλου», με ποςό 24.800,00€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται από τον 
ΚΑΕ 20.6041.01 με περιγραφή «Σακτικζσ αποδοχζσ εκτάκτων υπαλλήλων» ποςό 14.800,00€, καθϊσ 
το ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για την κάλυψη των δαπανϊν καθαρϊν αποδοχϊν ζωσ το 
τζλοσ του ζτουσ. Επιπλζον από τον ΚΑΕ 20.6054.01 με περιγραφή «Ειςφορά εργοδότη υπζρ ΙΚΑ 
ζκτακτου προςωπικοφ» ποςό 10.000,00€. Σο ποςό που απομζνει ςτον ανωτζρω ΚΑΕ επαρκεί για 
την κάλυψη των δαπανϊν εργοδοτικϊν ειςφορϊν ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.   
2.  Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 25.6112.02 με περιγραφή «Τποςτήριξη Σεχνικοφ 
υμβοφλου για τη ςφςταςη Δημοτικήσ Επιχείρηςησ Υδρευςησ Αποχζτευςησ Δήμου Βζλου – Βόχασ» 
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με ποςό 5.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 25.6211.01 με περιγραφή «Αντίτιμο 
ηλεκτρικοφ ρεφματοσ για κίνηςη αντλιοςταςίων». 
3. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 10.7134.01 με περιγραφή «Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και ηλεκτρονικά 
ςυγκροτήματα και λογιςμικά» με ποςό 5.000,00€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 
70.6699.01 με περιγραφή «Προμήθεια φορητϊν απινιδωτϊν» ποςό 3.600,00€, ο οποίοσ και 
καταργείται  και από τον ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφή «Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων υπαλλήλων» 
ποςό 1.400,00€. Σο ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για την κάλυψη των δαπανϊν καθαρϊν 
αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.      
4. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ΚΑ Εςόδων 00.3123.03 με περιγραφή «Χρηματοδότηςη από το 
Πρόγραμμα “ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ” για Δευτεροβάθμιο Προςειςμικό Ζλεγχο χολικϊν 
υγκροτημάτων Δήμου Βζλου – Βόχασ» με ποςό 42.582,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο 
ΚΑ Εξόδων 64.6112.01 με περιγραφή «Δευτεροβάθμιοσ Προςειςμικόσ Ζλεγχοσ χολικϊν 
υγκροτημάτων Δήμου Βζλου – Βόχασ – Χρηματοδότηςη Πρόγραμμα “ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ”» με 
ποςό 35.018,00€. Μζςω του ανωτζρω ΚΑΕ θα καλυφθεί η δαπάνη για την αμοιβή παροχήσ 
υπηρεςιϊν μηχανικοφ, για τη διενζργεια του Δευτεροβάθμιου Προςειςμικοφ Ελζγχου χολικϊν 
υγκροτημάτων. Επίςησ ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Εξόδων 64.6142.01 με περιγραφή «Δράςεισ 
Ενημζρωςησ - Πληροφόρηςησ – Ευαιςθητοποίηςησ για την αντιμετϊπιςη του ςειςμικοφ κινδφνου – 
Χρηματοδότηςη Πρόγραμμα “ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ”» με ποςό 7.564,00€.   
5. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Εςόδων 00.1219.01 με περιγραφή «Επιχορήγηςη από την 
Π.Ε.Δ. Πελοποννήςου για Πολιτιςτικζσ Εκδηλϊςεισ» με ποςό 5.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ο ΚΑ 
Εξόδων 15.6471.01 με περιγραφή «Ζξοδα πολιτιςτικϊν εκδηλϊςεων του Δήμου – Χρηματοδότηςη 
Π.Ε.Δ. Πελοποννήςου»     
6. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 00.6031.03 με περιγραφή «Αποδοχζσ Γενικοφ Γραμματζα 
του Δήμου» με ποςό 8.400,00€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 00.6031.01 με περιγραφή 
«Σακτικζσ αποδοχζσ (ειδικοί ςυνεργάτεσ Δημάρχου)» το ποςό των 8.400,00€, καθϊσ το ποςό που 
απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για την κάλυψη των δαπανϊν καθαρϊν αποδοχϊν, των Ειδικϊν 
υνεργατϊν του Δημάρχου, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ,  μετά και την παραίτηςη τησ μίασ 
υνεργάτιδάσ του.       
7. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6737.01 με περιγραφή «Τλοποίηςη Προγραμματικήσ φμβαςησ του 
Δήμου με το Δίκτυο Πόλεων "Βιϊςιμη Πόλη" ()» με ποςό 6.500,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από 
τον ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφή «Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων υπαλλήλων». Σο ποςό που 
απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για την κάλυψη των δαπανϊν καθαρϊν αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του 
ζτουσ.  
8. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.8261.05 με περιγραφή «Επιςτροφή αχρεωςτήτωσ ειςπραχθζντων 
ποςϊν» με ποςό 2.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφή 
«Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων υπαλλήλων». Σο ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για την 
κάλυψη των δαπανϊν καθαρϊν αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ. 
9. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6331.01 με περιγραφή «Φόροσ ειςοδήματοσ Ν.Π. μη κερδοςκοπικοφ 
χαρακτήρα» με ποςό 10.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφή 
«Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων υπαλλήλων». Σο ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για την 
κάλυψη των δαπανϊν καθαρϊν αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.  
 

 Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

           ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ 

 

 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ αναφζρκθκε ςτο άρκρο 77 Ν. 4172/2013 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιικθκε με το άρκρο 12 του Ν. 4623/2019 και δεδομζνου 
ότι τόςο θ άρνθςθ ψιφου, όςο και θ λευκι ψιφοσ δεν υπολογίηονται ςτθν καταμζτρθςθ κετικϊν 
και αρνθτικϊν ψιφων (άρκρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία. 
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
ψιφιςε ονομαςτικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ ωσ κάτωκι :   
 

Για τισ περιπτϊςεισ 1 και 6 με 13 ζγκυρεσ ψιφουσ υπζρ-  
7 άκυρεσ ψιφουσ κατά ( των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου,  

Λυμπερόπουλου Ε., Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν., Λιάκο Μ.,  Καραφωτιά Γ. ), 
και 1 λευκό του κ. Βουδοφρθ Ν.  

 
Για τισ περιπτϊςεισ 2,3,4,5,7,9 με 14 ζγκυρεσ ψιφουσ υπζρ-  

6 άκυρεσ ψιφουσ κατά ( των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου,  
Λυμπερόπουλου Ε., Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν., Λιάκο Μ.), 

και 1 λευκό του κ. Βουδοφρθ Ν. 
 

Για τθν περίπτωςθ 8 με 13 ζγκυρεσ ψιφουσ υπζρ-  
6 άκυρεσ ψιφουσ κατά  ( των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου,  

Λυμπερόπουλου Ε., Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν., Λιάκο Μ.), 
2 λευκά των κ.κ. Βουδοφρθ Ν. και Καραφωτιά Γ.  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τθν Σροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (5θ ), ωσ κάτωκι:  
 
1. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 20.6414.01 με περιγραφι «Δαπάνεσ μεταφοράσ υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ Δ.Ε. Βζλου», με ποςό 24.800,00€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 
20.6041.01 με περιγραφι «Σακτικζσ αποδοχζσ εκτάκτων υπαλλιλων» ποςό 14.800,00€, κακϊσ το 
ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για τθν κάλυψθ των δαπανϊν κακαρϊν αποδοχϊν ζωσ το 
τζλοσ του ζτουσ. Επιπλζον από τον ΚΑΕ 20.6054.01 με περιγραφι «Ειςφορά εργοδότθ υπζρ ΙΚΑ 
ζκτακτου προςωπικοφ» ποςό 10.000,00€. Σο ποςό που απομζνει ςτον ανωτζρω ΚΑΕ επαρκεί για 
τθν κάλυψθ των δαπανϊν εργοδοτικϊν ειςφορϊν ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.   
2. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 25.6112.02 με περιγραφι «Τποςτιριξθ Σεχνικοφ υμβοφλου για 
τθ ςφςταςθ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου Βζλου – Βόχασ» με ποςό 
5.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 25.6211.01 με περιγραφι «Αντίτιμο θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ για κίνθςθ αντλιοςταςίων». 
3. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 10.7134.01 με περιγραφι «Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και θλεκτρονικά 
ςυγκροτιματα και λογιςμικά» με ποςό 5.000,00€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 
70.6699.01 με περιγραφι «Προμικεια φορθτϊν απινιδωτϊν» ποςό 3.600,00€, ο οποίοσ και 
καταργείται  και από τον ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφι «Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων υπαλλιλων» 
ποςό 1.400,00€. Σο ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για τθν κάλυψθ των δαπανϊν κακαρϊν 
αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.      
4. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ΚΑ Εςόδων 00.3123.03 με περιγραφι «Χρθματοδότθςθ από το 
Πρόγραμμα “ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ” για Δευτεροβάκμιο Προςειςμικό Ζλεγχο χολικϊν 
υγκροτθμάτων Διμου Βζλου – Βόχασ» με ποςό 42.582,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο 
ΚΑ Εξόδων 64.6112.01 με περιγραφι «Δευτεροβάκμιοσ Προςειςμικόσ Ζλεγχοσ χολικϊν 
υγκροτθμάτων Διμου Βζλου – Βόχασ – Χρθματοδότθςθ Πρόγραμμα “ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ”» με 
ποςό 35.018,00€. Μζςω του ανωτζρω ΚΑΕ κα καλυφκεί θ δαπάνθ για τθν αμοιβι παροχισ 
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υπθρεςιϊν μθχανικοφ, για τθ διενζργεια του Δευτεροβάκμιου Προςειςμικοφ Ελζγχου χολικϊν 
υγκροτθμάτων. Επίςθσ ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Εξόδων 64.6142.01 με περιγραφι «Δράςεισ 
Ενθμζρωςθσ - Πλθροφόρθςθσ – Ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ςειςμικοφ κινδφνου 
– Χρθματοδότθςθ Πρόγραμμα “ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ”» με ποςό 7.564,00€.   
5. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Εςόδων 00.1219.01 με περιγραφι «Επιχοριγθςθ από τθν Π.Ε.Δ. 
Πελοποννιςου για Πολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ» με ποςό 5.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ο ΚΑ 
Εξόδων 15.6471.01 με περιγραφι «Ζξοδα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων του Διμου – Χρθματοδότθςθ 
Π.Ε.Δ. Πελοποννιςου»     
6. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 00.6031.03 με περιγραφι «Αποδοχζσ Γενικοφ Γραμματζα του 
Διμου» με ποςό 8.400,00€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 00.6031.01 με περιγραφι 
«Σακτικζσ αποδοχζσ (ειδικοί ςυνεργάτεσ Δθμάρχου)» το ποςό των 8.400,00€, κακϊσ το ποςό που 
απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για τθν κάλυψθ των δαπανϊν κακαρϊν αποδοχϊν, των Ειδικϊν 
υνεργατϊν του Δθμάρχου, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ,  μετά και τθν παραίτθςθ τθσ μίασ 
υνεργάτιδάσ του.       
7. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6737.01 με περιγραφι «Τλοποίθςθ Προγραμματικισ φμβαςθσ του Διμου 
με το Δίκτυο Πόλεων "Βιϊςιμθ Πόλθ" ()» με ποςό 6.500,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον 
ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφι «Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων υπαλλιλων». Σο ποςό που απομζνει 
ςτον ΚΑΕ επαρκεί για τθν κάλυψθ των δαπανϊν κακαρϊν αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.  
8. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.8261.05 με περιγραφι «Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ποςϊν» 
με ποςό 2.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφι «Σακτικζσ 
αποδοχζσ μονίμων υπαλλιλων». Σο ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για τθν κάλυψθ των 
δαπανϊν κακαρϊν αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ. 
9. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6331.01 με περιγραφι «Φόροσ ειςοδιματοσ Ν.Π. μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα» με ποςό 10.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 10.6011.01 με περιγραφι 
«Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων υπαλλιλων». Σο ποςό που απομζνει ςτον ΚΑΕ επαρκεί για τθν 
κάλυψθ των δαπανϊν κακαρϊν αποδοχϊν, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.  
 

 
 
 
 
 
 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 61/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 

 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
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