
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 39/18 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   297/2021. 

  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 18η  Οκηφβρίοσ  2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

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

8279/14.10.2021  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] Καιιίξε Μαξία (αλαπι.), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, 

ζη] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, 

έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 5ο  : Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ, οικ. Έηοσς 2021 [11η]. 

 
   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέμπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ 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 

Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Κνξηλζίαο, θαη ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ από 06.10.2021  

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

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ                                                          06 - 10 - 2021 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΛΓΔΘΑΣΖ ΑΛΑΚΟΡΦΩΖ  
 

Η Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο :  

Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/2007 
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α’) 
Σν έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28379/18-07-2012 
Παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 

Σελ  ππ’ αξηζκ. : Οηθ 46735/23-07-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 3170/01-08-2020) 
Σελ ππ’ αξηζκ. 120/23-12-2020 Α.Γ.. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν Π/Τ έηνπο 2021 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 4058/22-02-
2021 Δγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.. ηα θάησζη : 
 

1. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6737.01 κε πεξηγξαθή «Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ην 
Γίθηπν Πόιεσλ "Βηώζηκε Πόιε" ()» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6331.01 κε 

ΑΔΑ: Ψ1ΝΧΩ9Π-Ι6Γ



πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, 

επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
2. Δληζρύεηαη ν 10.6612.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, θσηνηππηθνύ ράξηνπ θαη ινηπώλ 
πιηθώλ γξαθείνπ» κε πνζό  2.000,00€€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο 
εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο 

ηνπ έηνπο. 
3. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε πνζό 7.000,00€, 
ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6012.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, 
επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
4. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 20.6331.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε δηειεύζεσλ - δηνδίσλ νρεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ» κε πνζό  1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6262.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο γηα ηελ 
επείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο». Σν 
ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   

5. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6111.03 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηόο παξαζηάζεσλ» 
κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ  00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε 
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.  
6. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 30.6052.04 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΙΚΑ πξνζσπηθνύ ΙΓΑΥ»  κε πνζό 
3.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ 30.6052.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΣΜΔΓΔ (Κύξηα 
ζύληαμε), πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ι.Γ.Α.Υ.». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ 
έηνπο. 

7. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 10.6278.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο θύιαμεο Γεκνηηθώλ θηεξίσλ» κε πνζό 

3.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε 
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
8. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 10.7134.01 κε πεξηγξαθή «Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη 
ινγηζκηθά» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6521.01  κε πεξηγξαθή «Σόθνη δαλείσλ 
εζσηεξηθνύ (Σξάπεδα Πεηξαηώο)». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
9. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6463.01 κε πεξηγξαθή «Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ», κε πνζό 500,00€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6521.01 κε πεξηγξαθή «Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ (Σξάπεδα Πεηξαηώο)». Σν 
ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
10. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6116.01 κε πεξηγξαθή «Ακνηβή δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ», κε πνζό 500,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6521.01 κε πεξηγξαθή «Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ (Σξάπεδα Πεηξαηώο)». Σν 
ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   
11. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6142.04 κε πεξηγξαθή «ύκβαζε ζπληήξεζεο - αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ Η/Τ, 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπηθώλ δηθηύσλ» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6492.01 κε 
πεξηγξαθή «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ». 
12. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.0341.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν 
απνρέηεπζεο» κε πνζό 6.183,33€, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα (12νο/2021) έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
13. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.0341.02 κε πεξηγξαθή «Σέιε δηαθιάδσζεο από ην δίθηπν 
απνρέηεπζεο» δελ ζα βεβαησζεί πνζό ζηελ πξώηε θάζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην δίθηπν. 

14. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.0342.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε ρξήζεο ππνλόκσλ»  κε πνζό 

1.987,50€, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα (12νο/2021) έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.  
15. Με ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 8.170,83€ (6.183,33€ + 1.987,50€) πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζεί, από ηα λέα 
ηέιε Απνρέηεπζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο (12νο/2021), εληζρύεηαη αληίζηνηρα ηνλ ΚΑ Δμόδσλ 25.6211.01 κε 
πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ» κε πνζό 2.000,00€. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην 
ν ΚΑ Δμόδσλ 25.7134.01 κε πεξηγξαθή «Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά» 
κε πνζό 2.000,00€. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 25.6699.01 κε πεξηγξαθή «Λνηπέο Πξνκήζεηεο» κε 
πνζό 3.000,00€ θαη ηέινο εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 00.6718.02 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε ηέινπο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε ΓΔΤΑ ηθπσλίσλ» κε πνζό 1.170,83€.   
16. Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.4123.02 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εξγνιάβσλ» κε πνζό 40.000,00€. Αληίζηνηρα 
εληζρύεηαη ν ΚΑ Δμόδσλ 00.8223.02 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε θόξσλ  εξγνιάβσλ» κε πνζό 40.000,00€.   
17. Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.4123.03 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εξγνιάβσλ» κε πνζό 50.000,00€. Αληίζηνηρα 
εληζρύεηαη ν ΚΑ Δμόδσλ 00.8223.03 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε θόξσλ  εξγνιάβσλ» κε πνζό 50.000,00€.   

Ο ΑΛ. ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΟ ΣΚΖΚΑΣΟ            Ζ ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ 

 

 

           ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΙΟΤ 
 

 ΑΘΑΛΑΗΑ ΣΔΘΟΤΡΑ 

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

Ο θ. Βνπδνύξεο αλέθεξε, όηη δελ ςεθίδεη ηελ πεξίπησζε 11, γηαηί ζεσξεί όηη έπξεπε λα είραλ 

πξνϋπνινγηζζεί νη δαπάλεο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 
    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    με 5 έγκσροσς υήθοσς   

(για ηην περ.11) 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ  

(για ηις περ. 1 εφς 10 και 12 έφς 17) 
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  Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ  

έηνπο 2021 [11ε] όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

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

ην Γίθηπν Πόιεσλ "Βηώζηκε Πόιε" ()» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 

00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό 

πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

2.- Δληζρύεηαη ν 10.6612.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, θσηνηππηθνύ ράξηνπ θαη 

ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ» κε πνζό  2.000,00€€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6331.01 κε 

πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη 

ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

3.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6011.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε πνζό 

7.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6012.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο». Σν ππόινηπν 

πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

4.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 20.6331.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε δηειεύζεσλ - δηνδίσλ νρεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ» κε πνζό  1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6262.01 κε πεξηγξαθή 

«Γαπάλεο γηα ηελ επείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ κέζσ Πάγηαο 

Πξνθαηαβνιήο». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   

5.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6111.03 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηόο 

παξαζηάζεσλ» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ  00.6331.01 κε πεξηγξαθή 

«Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, 

επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.  

6.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 30.6052.04 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΙΚΑ πξνζσπηθνύ ΙΓΑΥ»  κε 

πνζό 3.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ 30.6052.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ 

ΣΜΔΓΔ (Κύξηα ζύληαμε), πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ι.Γ.Α.Υ.». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ 

ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

7.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 10.6278.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο θύιαμεο Γεκνηηθώλ θηεξίσλ» 

κε πνζό 3.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο 

εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί 

έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

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

ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά» κε πνζό 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6521.01  

κε πεξηγξαθή «Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ (Σξάπεδα Πεηξαηώο)». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ 

ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

9.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6463.01 κε πεξηγξαθή «Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ», κε πνζό 500,00€, ην 

νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6521.01 κε πεξηγξαθή «Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ (Σξάπεδα 

Πεηξαηώο)». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

10.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6116.01 κε πεξηγξαθή «Ακνηβή δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ», κε πνζό 500,00€, 

ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 00.6521.01 κε πεξηγξαθή «Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ (Σξάπεδα 

Πεηξαηώο)». Σν ππόινηπν πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   

11.- Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6142.04 κε πεξηγξαθή «ύκβαζε ζπληήξεζεο - αλαβάζκηζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ Η/Τ, πξνγξακκάησλ θαη ηνπηθώλ δηθηύσλ» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από 
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ηνλ ΚΑΔ 00.6492.01 κε πεξηγξαθή «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ». 

12.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.0341.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο» κε πνζό 6.183,33€, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα (12νο/2021) έσο ην ηέινο ηνπ 

έηνπο. 

13.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.0341.02 κε πεξηγξαθή «Σέιε δηαθιάδσζεο από ην 

δίθηπν απνρέηεπζεο» δελ ζα βεβαησζεί πνζό ζηελ πξώηε θάζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην δίθηπν. 

14.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.0342.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε ρξήζεο ππνλόκσλ»  κε 

πνζό 1.987,50€, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα (12νο/2021) έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.  

15.- Με ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 8.170,83€ (6.183,33€ + 1.987,50€) πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζεί, 

από ηα λέα ηέιε Απνρέηεπζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο (12νο/2021), εληζρύεηαη αληίζηνηρα ηνλ ΚΑ Δμόδσλ 

25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ» κε πνζό 

2.000,00€. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 25.7134.01 κε πεξηγξαθή «Ηιεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά» κε πνζό 2.000,00€. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην 

ν ΚΑ Δμόδσλ 25.6699.01 κε πεξηγξαθή «Λνηπέο Πξνκήζεηεο» κε πνζό 3.000,00€ θαη ηέινο εηζάγεηαη 

σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 00.6718.02 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε ηέινπο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε 

ΓΔΤΑ ηθπσλίσλ» κε πνζό 1.170,83€.   

16.- Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.4123.02 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εξγνιάβσλ» κε πνζό 40.000,00€. 

Αληίζηνηρα εληζρύεηαη ν ΚΑ Δμόδσλ 00.8223.02 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε θόξσλ  εξγνιάβσλ» κε πνζό 

40.000,00€.   

17.- Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.4123.03 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εξγνιάβσλ» κε πνζό 50.000,00€. 

Αληίζηνηρα εληζρύεηαη ν ΚΑ Δμόδσλ 00.8223.03 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε θόξσλ  εξγνιάβσλ» κε πνζό 

50.000,00€.   

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 297/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

            5.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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