
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 
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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 43/17 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   331/2021. 

  Ζ 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 17η  Λοεμβρίοσ  2021, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9106/11.11.2021  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 

Θαηαζηήκαηνο, 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] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο  θαη γ] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο . 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε Γεκήηξην, πνπ απνπζίαζε, αλαπιήξσζε ε θα Θαιιίξε Μαξία, έηζη ππήξρε ε λόκηκε 

απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 9ο : Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ οικ. Έηοσς 2021 [13η]. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έναηο  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-7ΖΝ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Σκήκα 

Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Θνξηλζίαο, θαη ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ από 10.11.2021  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                          10 - 11 - 2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΓΔΚΑΣΗ ΣΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
Ζ 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. 
Έγγξαθν Σ.Π. & Γ. ππ’ αξηζκ. 90129/18-10-2021 θαη Έγγξαθν ηνπ ΤΠ. Δ.  ππ’ αξηζκ. 75029/13-10-2021 κε ΑΓΑ : 
ΦΤΕ46ΜΣΛ6-723, (παξ. 1). 
Σελ από 10/11/2021 εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ (παξ. 14).  
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.. ηα θάησζη : 
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1. Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δζόδσλ 00.0611 κε πεξηγξαθή «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ» κε πνζό 184.687,30€. 
Αληίζηνηρα εληζρύεηαη κε πνζό 184.687,30€ ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 189.720,26€ .  
2. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6495.01 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο Σξαπεδώλ, Σ.Π.& Γ., θιπ. από 
επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο», κε πνζό 1.500,00€ ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 188.220,26€.    
3. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6056.01 κε πεξηγξαθή «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ - ΣΠΓΤ», κε πνζό 9.000,00€ ην νπνίν 
απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 179.220,26€.    
4. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 10.6142.05 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο κεηαθνξάο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηεο 
Γλ/ζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  ζην λέν Server» κε πνζό 3.868,80€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 175.351,46€.  
5. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 10.7515.01 κε πεξηγξαθή «πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηε ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. Α.Ο.Σ.Α.» κε 
πνζό 25.000,00€ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε δόζε, ώζηε λα θαιπθζεί ην 100% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν 
απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 150.351,46€. 
6. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.8261.05 κε πεξηγξαθή «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζώλ» κε πνζό 
2.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 148.351,46€.   
7. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 70.6262.19 κε πεξηγξαθή «Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ θαη 
θνηλόρξεζησλ γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζό 9.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από 
ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 139.351,46€.    
8. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 20.6721.01 κε πεξηγξαθή «Γεληθή Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ» κε πνζό 6.994,57€, ην νπνίν 
απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 20.6721.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ γηα ηελ ελαπόζεζε απνξξηκκάησλ ζην 
ΥΤΣΑ», θαζώο ην πνζό πνπ απνκέλεη ηνλ ΚΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   
9. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6031.03 κε πεξηγξαθή «Απνδνρέο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ» κε πνζό 3.800,00€, ην 
νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 135.551,46€.    
10. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6053.01 κε πεξηγξαθή «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ -ΣΜΔΓΔ 
εξγνδόηε  (θύξηα ζύληαμε)» κε πνζό 300,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 
πνζό 135.251,46€.     
11. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 00.6053.02 κε πεξηγξαθή «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ -ΣΜΔΓΔ 
εξγνδόηε (επηθνπξηθό)» κε πνζό 100,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
135.151,46€.     
12. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 10.6142.05 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ γηα ηελ 
εθθαζάξηζε ηεο ΓΖ.Κ.ΒΔ.ΒΟ. ()» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 130.151,46€.     
13. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.4142.01 κε πεξηγξαθή «Δηζπξάμεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ πιιόγνπ 
Δξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ Γήκσλ Ν. Κνξηλζίαο» κε πνζό 500,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δμόδσλ 
00.8242.01 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ πιιόγνπ Δξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ Γήκσλ Ν. Κνξηλζίαο» 
κε πνζό 500,00€. 
14. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.6737.03 κε πεξηγξαθή «Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε 
ηε ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.» κε πνζό 40.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 70.7413.05 κε πεξηγξαθή 
«Μειέηεο Σνπνγξαθηθώλ Απνηππώζεσλ - ΚΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ δήκσλ 2021 (πξώελ ΑΣΑ)» πνζό 
20.000,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 20.000,00€ απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 110.151,46€.     
15. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.6691.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εηδώλ ενξηαζηηθνύ ζηνιηζκνύ» κε πνζό 
12.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 98.151,46€. 
16. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 15.6117.02 κε πεξηγξαθή «Πιεξσκή ηδησηώλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ θαη Μ.Δ. γηα 
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ (πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο, ππξθαγηέο θ.α.) όηαλ θαη γηα όζν απαηηεζεί. ()» κε πνζό 
10.000,00€ ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 98.151,46€.  
17. Δληζρύεηαη ν ΚΑΔ 25.6662.01 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά 
ύδξεπζεο  Γ.Δ. Βέινπ - Η.Π.» κε πνζό 8.893,09€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑΔ 25.6236.01 κε πεξηγξαθή 
«Μίζζσζε δηθηύνπ κεηαθνξάο λεξνύ ύδξεπζεο Κ. Εεπγνιαηηνύ»  πνζό 5.500,00€, ν νπνίνο θαηαξγείηαη θαη από ηνλ ΚΑΔ 
25.6279.02 κε πεξηγξαθή «Αλαιύζεηο λεξνύ Γήκνπ ()» πνζό 3.393,09€, επεηδή ε ζπλερηδόκελε () δαπάλε 
πξνεξρόκελε από ην 2020, νινθιεξώζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε λέα ζύκβαζε εληόο ηνπ 2021.         
 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 

           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ  

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

Ο θ. Βνπδνύξεο αλέθεξε, όηη δελ ςεθίδεη ηελ πεξίπησζε 12 γηαηί  έπξεπε λα είραλ πξνϋπνινγηζζεί νη 

δαπάλεο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηελ πεξίπησζε 15 γηαηί ζεσξεί κεγάιν ην πνζό. 

    Ζ 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 4 έγκσροσς υήθοσς   

(για ηις περ.12 & 15) 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ  

(για ηις περ. 1 έφς 11, 13, 14 , 16 , 17) 

 

  Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ  
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έηνπο 2021 [13ε] όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

1.- Δληζρύεηαη ν ΘΑ Δζόδσλ 00.0611 κε πεξηγξαθή «ΘΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ» κε πνζό 

184.687,30€. Αληίζηνηρα εληζρύεηαη κε πνζό 184.687,30€ ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 

189.720,26€ .  

2.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.6495.01 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο Σξαπεδώλ, Σ.Π.& Γ., θιπ. από 

επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο», κε πνζό 1.500,00€ ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, 

πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 188.220,26€.    

3.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.6056.01 κε πεξηγξαθή «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΘΤ - ΣΠΓΤ», κε πνζό 9.000,00€ 

ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 179.220,26€.    

4.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 10.6142.05 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο κεηαθνξάο ησλ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ ηεο Γλ/ζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  ζην λέν Server» κε πνζό 3.868,80€, ην νπνίν 

απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 175.351,46€.  

5.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 10.7515.01 κε πεξηγξαθή «πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηε ΓΖΜΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ. 

Α.Ο.Σ.Α.» κε πνζό 25.000,00€ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε δόζε, ώζηε λα θαιπθζεί ην 100% ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 

150.351,46€. 

6.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.8261.05 κε πεξηγξαθή «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζώλ» κε 

πνζό 2.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 148.351,46€.   

7.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 70.6262.19 κε πεξηγξαθή «Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, 

αιζώλ θαη θνηλόρξεζησλ γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ κέζσ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο» κε πνζό 9.000,00€, ην 

νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 139.351,46€.    

8.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 20.6721.01 κε πεξηγξαθή «Γεληθή Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ» κε πνζό 6.994,57€, ην 

νπνίν απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΘΑΔ 20.6721.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ γηα ηελ ελαπόζεζε 

απνξξηκκάησλ ζην ΥΤΣΑ», θαζώο ην πνζό πνπ απνκέλεη ηνλ ΘΑΔ, επαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.   

9.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.6031.03 κε πεξηγξαθή «Απνδνρέο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ» κε πνζό 

3.800,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 135.551,46€.    

10.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.6053.01 κε πεξηγξαθή «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ -

ΣΜΔΓΔ εξγνδόηε  (θύξηα ζύληαμε)» κε πνζό 300,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 135.251,46€.     

11.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 00.6053.02 κε πεξηγξαθή «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ -

ΣΜΔΓΔ εξγνδόηε (επηθνπξηθό)» κε πνζό 100,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 135.151,46€.     

12.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 10.6142.05 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ 

γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο ΓΖ.Θ.ΒΔ.ΒΟ. ()» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην 

Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 130.151,46€.     

13.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑ Δζόδσλ 00.4142.01 κε πεξηγξαθή «Δηζπξάμεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ 

πιιόγνπ Δξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ Γήκσλ Ν. Θνξηλζίαο» κε πνζό 500,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο 

λέν εδάθην ν ΘΑ Δμόδσλ 00.8242.01 κε πεξηγξαθή «Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ πιιόγνπ 

Δξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ Γήκσλ Ν. Θνξηλζίαο» κε πνζό 500,00€. 

14.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 00.6737.03 κε πεξηγξαθή «Τινπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο 

ηνπ Γήκνπ κε ηε ΓΖΜΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ.» κε πνζό 40.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΘΑΔ 

70.7413.05 κε πεξηγξαθή «Μειέηεο Σνπνγξαθηθώλ Απνηππώζεσλ - ΘΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ 

δήκσλ 2021 (πξώελ ΑΣΑ)» πνζό 20.000,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 

20.000,00€ απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 110.151,46€.     

15.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 15.6691.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εηδώλ ενξηαζηηθνύ 

ζηνιηζκνύ» κε πνζό 12.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 

πνζό 98.151,46€. 

16.- Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 15.6117.02 κε πεξηγξαθή «Πιεξσκή ηδησηώλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ 

θαη Μ.Δ. γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ (πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο, ππξθαγηέο θ.α.) όηαλ θαη γηα 

όζν απαηηεζεί. ()» κε πνζό 10.000,00€ ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη 

ζε πνζό 98.151,46€.  

17.- Δληζρύεηαη ν ΘΑΔ 25.6662.01 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ - πιηθά ύδξεπζεο  Γ.Δ. Βέινπ - Η.Π.» κε πνζό 8.893,09€. Αληίζηνηρα απνδεζκεύεηαη από 

ηνλ ΘΑΔ 25.6236.01 κε πεξηγξαθή «Μίζζσζε δηθηύνπ κεηαθνξάο λεξνύ ύδξεπζεο Θ. Εεπγνιαηηνύ»  πνζό 

5.500,00€, ν νπνίνο θαηαξγείηαη θαη από ηνλ ΘΑΔ 25.6279.02 κε πεξηγξαθή «Αλαιύζεηο λεξνύ Γήκνπ 

()» πνζό 3.393,09€, επεηδή ε ζπλερηδόκελε () δαπάλε πξνεξρόκελε από ην 2020, νινθιεξώζεθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε λέα ζύκβαζε εληόο ηνπ 2021.         

ΑΔΑ: Ψ1ΑΑΩ9Π-Ψ38



 

 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 331/2021 

  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.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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