
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 40/26 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   301/2021. 

  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 26η  Οκηωβρίοσ 2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00  

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

8518/22.10.2021  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] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη 

απόληεο : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β]. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Αποδοτή επιτορήγηζης και ειζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ, 

οικ. Έηοσς 2021 [12η]. 

    

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

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιόγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ,  

γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ ΙΓΟΥ - θαζαξηζηξηώλ ρνιηθώλ κνλάδσλ ελλέα (9) αηόκσλ. 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 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   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

 
    ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ., ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ, όηη  κε ηελ ππ’αξηζ. 76878/21.10.2021 

Απόθαζε ΤΠΔ [ΑΓΑ : 6Υ3Ο46ΜΣΛ6-ΣΒ3] θαηαλεκήζεθε ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο ην πνζό ησλ 

42.456,00 € , γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Υώξαο, γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2021-2022, 

ην νπνίν πνζό ζα πξέπεη λα απνδερζνύκε, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηε ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

 

Καηόπηλ αλαθέξεη ζηα κέιε, όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ θαη  

ειέγρεη ηελ πξόνδν πινπνίεζήο ηνπ,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ.3852/2010  
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[ΦΔΘ Α’  87/2010], όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη . 

  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 25.10.2021  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                                                       25 - 10 - 2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΓΩΓΔΚΑΣΗ 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. 
Έγγπαθο Τ.Π. & Γ. ςπ’ απιθμ. : 92820/25-10-2021  και Έγγπαθο ΥΠ.ΔΣ. ςπ’ απιθμ. : 76878/21-10-2021 με ΑΓΑ : 
6Φ3Ο46ΜΤΛ6-ΤΒ3, (παπ. 6).  
 
Διζηγείηαι ππορ ηην Ο.Δ. και ηο Γ.Σ. ηα κάηυθι : 
 
1. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ Δζόδυν 00.1211.05 με πεπιγπαθή «Δπισοπήγηζη  ΥΠ. ΔΣ. για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ 
μιζθοδοζίαρ πποζυπικού ΙΓΟΦ καθαπιόηηηαρ ζηιρ Σσολικέρ Μονάδερ - εννέα (9) άηομα (7 πλήποςρ και 2 μεπικήρ 
απαζσόληζηρ)» με ποζό 42.456,00€. Ανηίζηοισα ενιζσύεηαι ο ΚΑ Δξόδυν 70.6041.04 με πεπιγπαθή «Τακηικέρ 
αποδοσέρ εκηάκηυν ςπαλλήλυν ΙΓΟΦ - καθαπιζηπιών Σσολικών μονάδυν εννέα (9) αηόμυν (7 πλήποςρ και 2 μεπικήρ 
απαζσόληζηρ)» με ποζό 42.456,00€. 
 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 

 

          ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

 

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

 

1.- Αποδέτεηαι ην πνζό ησλ 42.456,00€, ην νπνίν θαηαλεκήζεθε ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο, κε ηελ 

ππ’αξηζ. 76878/21.10.2021 Απόθαζε ΤΠΔ [ΑΓΑ : 6Υ3Ο46ΜΣΛ6-ΣΒ3], γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2021-2022. 

2.-  Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2021 [12ε] όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

   -  Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1211.05 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε  ΤΠ. Δ. γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ θαζαξηόηεηαο ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο - ελλέα (9) άηνκα (7 

πιήξνπο θαη 2 κεξηθήο απαζρόιεζεο)» κε πνζό 42.456,00€. Αληίζηνηρα εληζρύεηαη ν ΚΑ Δμόδσλ 

70.6041.04 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ ΙΓΟΥ - θαζαξηζηξηώλ ρνιηθώλ 

κνλάδσλ ελλέα (9) αηόκσλ (7 πιήξνπο θαη 2 κεξηθήο απαζρόιεζεο)» κε πνζό 42.456,00€. 
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Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 301/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Βοσδούρης Λικόλαος 

             

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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