
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                                 

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 36/01 ΝΘΡΥΒΟΗΝ  2021 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   263/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 1η  Νκηφβρίοσ 2021, ημέρα  Ξαραζκεσή και ώρα 11:30  

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

7548/27.09.2021  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] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, 

ζη] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απώλ ν θ.  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο  : Έγκριζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού  ηοσ ΛΞΓΓ «Γημοηικό Ιιμενικό Ραμείο 

Βότας», οικ. Έηοσς 2021 [3η] . 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο  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:Ψ07ΦΩ9Π-1Ω) 

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:ΨΦΓ8ΟΡ1Φ-ΞΗΟ) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

    Αθνινύζσο ην Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο» κε ηελ ππ’αξηζ. 40/2021 

απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 3η ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ιόγσ 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 : 

 

ΑΔΑ: 6ΝΛΤΩ9Π-ΚΝΩ



1. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 25.7135.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ» πνζό 

1.500,00€, ην νπνίν κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑΔ 00.6111.02 κε πεξηγξαθή 

«Ακνηβέο λνκηθώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηόο παξαζηάζεσλ». 

2. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 25.7135.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ» πνζό 

3.000,00€, ην νπνίν κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑΔ 30.6662.02 κε πεξηγξαθή 

«Πξνκήζεηα ρξσκάησλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ζπληήξεζεο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ». 

3.    Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6492 κε πεξηγξαθή «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο 

δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη, πνζό 1.000,00€, ην 

νπνίν κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑΔ 00.6111.02 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθώλ γηα 

δηάθνξα ζέκαηα εθηόο παξαζηάζεσλ». 

4. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6111.01 κε πεξηγξαθή «Ακνηβή δηθεγόξσλ γηα παξαζηάζεηο», 

ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη, πνζό 500,00€, ην νπνίν κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑΔ 

00.6111.02 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηόο παξαζηάζεσλ». Σειηθά ν ΚΑΔ 

00.6111.02 δηακνξθώλεηαη ζε ζπλνιηθό πνζό 5.000,00€ (2.000,00€ αξρηθό πξνϋπνινγηζζέλ πνζό θαη 

3.000,00€ κεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ ΚΑΔ κε ηελ αλακόξθσζε).   

 

    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      ΘΑΡΑ  ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Βοσδούρη Λικόλαοσ) 

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

Σακείν Βόραο» νηθ. έηνπο 2021 [3ε], όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 40/2021  

(ΑΓΑ: 6ΒΘΓΝΜ2Ξ-ΘΦΘ)   απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο  

παξνύζαο θαη όπσο αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό. 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 263/2021 

Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Πδράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- Πιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία (αναπλ.) 

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

            5.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

 

        ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 

 

ΑΔΑ: 6ΝΛΤΩ9Π-ΚΝΩ
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