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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                              2θ Ορκι Επανάλθψθ  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                         (Διόρκωςθ ποςοφ παρ. 16 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                                και προςκικθ παρ. 18) 
 

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  23θσ/ 22.11.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 108/2021 

Θζμα 6ο: Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (13θ). 

 
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 22α του μθνόσ Νοεμβρίου θμζρα Δευτζρα του ζτουσ 2021 και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (δια ηϊςθσ - εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα 
από τθν με αρικ. πρωτ. 9325/18.11.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου  κ. Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 
άρκρο 67 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι ζνα (21) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                                2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
                 3.    Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                       3. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ  

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 4. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Περρισ Νικόλαοσ                                                         
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                       
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
                 9.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             (δεν προςήλθαν αν και 
                 10.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ   
                 12.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ          
                 14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 16  Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
                 17. Δθμθτρίου Μαρία, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 8ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  
                 18. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 19. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 20. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε ςτο 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
                 21. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ 
 
 
            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 

      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

- Ευάγγελοσ Δαγρζσ  Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
- Κεχαγιάσ Περίανδροσ  Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ         
- Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Δθμιτριοσ Καλαντηισ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ      2. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ   Πρόεδροσ   Κρθνϊν          

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου             4.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

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

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

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του 

Διμου ζτουσ 2021 (13θ)» και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. δράλθ ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ 

των μελϊν τα κάτωκι : 

Α. τθν υπϋ αρικμ. 7/2021 Απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ - ΑΔΑ: ΨΗ95Ω9Π-8Α8, 

Β. τθν υπϋ αρικμ. 331/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ - ΑΔΑ:Ψ1ΑΑΩ9Π-Ψ38 –Ορκι 

Επανάλθψθ 2θ, ςφμφωνα με τθν οποία προτείνει τθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ όπωσ 

αναλυτικά παρουςιάηεται ςτθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, ωσ κάτωκι : 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                        
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 : 
 
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 10.6142.06 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€.   
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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 00.6737.05 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 15.6117.04 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 15.000,00€ ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην 
Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 83.151,46€.  
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.   
18. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑΔ 00.8261.06 κε πεξηγξαθή «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζείζαο επηρνξήγεζεο, γηα ηε ρνξήγεζε νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ ζε πιεγέληεο από θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο» κε πνζό 14.290,61€ ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 68.860,85€.  

 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 

           ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ  

 

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 
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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) και 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 :   
 

Με 12 ζγκυρεσ ψιφουσ υπζρ –  
8 κατά (των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ,   Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου, Δθμθτρίου Μ., 

 Κατςιφϊλθσ Π., Λυμπερόπουλου Ε.,  Πανταηι Π., Καραφωτιάσ Γ., Καμπίτθσ Γ.) 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α. Εγκρίνει τθν Σροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (13θ ), ωσ 
κάτωκι:  

 
1. Ενιςχφεται ο ΚΑ Εςόδων 00.0611 με περιγραφι «ΚΑΠ για τθν κάλυψθ γενικϊν αναγκϊν» με 
ποςό 184.687,30€. Αντίςτοιχα ενιςχφεται με ποςό 184.687,30€ το Αποκεματικό, που 
διαμορφϊνεται ςε ποςό 189.720,26€ .  
2.  Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6495.01 με περιγραφι «Αμοιβζσ και προμικειεσ Σραπεηϊν, Σ.Π.& Δ., κλπ. 
από επιχορθγιςεισ για λειτουργικζσ δαπάνεσ», με ποςό 1.500,00€ το οποίο αποδεςμεφεται από το 
Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 188.220,26€.    
3.  Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6056.01 με περιγραφι «Ετιςια ειςφορά ςτο ΣΑΔΚΤ - ΣΠΔΤ», με ποςό 
9.000,00€ το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 
179.220,26€.    
4.  Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 10.6142.06 με περιγραφι «Εργαςίεσ μεταφοράσ των Βάςεων 
Δεδομζνων τθσ Δν/ςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  ςτο νζο Server» με ποςό 3.868,80€, το οποίο 
αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 175.351,46€.  
5. Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 10.7515.01 με περιγραφι «υμμετοχι του Διμου ςτθ ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. 
Α.Ο.Σ.Α.» με ποςό 25.000,00€ που αντιςτοιχεί ςτθ δεφτερθ δόςθ, ϊςτε να καλυφκεί το 100% τθσ 
ςυμμετοχισ του Διμου, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε 
ποςό 150.351,46€. 
6.   Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.8261.05 με περιγραφι «Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ποςϊν» 
με ποςό 2.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 
148.351,46€.   
7.   Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 70.6262.19 με περιγραφι «Επείγουςεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ οδϊν, 
πλατειϊν, αλςϊν και κοινόχρθςτων γενικά δθμοτικϊν χϊρων μζςω Πάγιασ Προκαταβολισ» με 
ποςό 9.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 
139.351,46€.    
8.   Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 20.6721.01 με περιγραφι «Γενικι Ειςφορά υπζρ ΦΟΔΑ» με ποςό 6.994,57€, 
το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑΕ 20.6721.02 με περιγραφι «Ειςφορά υπζρ ΦΟΔΑ για τθν 
εναπόκεςθ απορριμμάτων ςτο ΧΤΣΑ», κακϊσ το ποςό που απομζνει τον ΚΑΕ, επαρκεί ζωσ το τζλοσ 
του ζτουσ.   
9.   Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6031.03 με περιγραφι «Αποδοχζσ Γενικοφ Γραμματζα του Διμου» με 
ποςό 3.800,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 
135.551,46€.    
10.  Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6053.01 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν 
κζςεων -ΣΜΕΔΕ εργοδότθ  (κφρια ςφνταξθ)» με ποςό 300,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το 
Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 135.251,46€.     
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11.  Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 00.6053.02 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν 
κζςεων -ΣΜΕΔΕ εργοδότθ (επικουρικό)» με ποςό 100,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το 
Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 135.151,46€.     
12.  Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 10.6142.05 με περιγραφι «Αμοιβζσ ορκωτϊν ελεγκτϊν - 
λογιςτϊν για τθν εκκακάριςθ τθσ ΔΗ.Κ.ΒΕ.ΒΟ. ()» με ποςό 5.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται 
από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 130.151,46€.     
13. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Εςόδων 00.4142.01 με περιγραφι «Ειςπράξεισ κρατιςεων υπζρ 
του υλλόγου Εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ Διμων Ν. Κορινκίασ» με ποςό 500,00€. Αντίςτοιχα 
ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Εξόδων 00.8242.01 με περιγραφι «Απόδοςθ κρατιςεων υπζρ του 
υλλόγου Εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ Διμων Ν. Κορινκίασ» με ποςό 500,00€. 
14. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 00.6737.05 με περιγραφι «Τλοποίθςθ Προγραμματικισ 
φμβαςθσ του Διμου με τθ ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε.» με ποςό 40.000,00€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται 
από τον ΚΑΕ 70.7413.05 με περιγραφι «Μελζτεσ Σοπογραφικϊν Αποτυπϊςεων - ΚΑΠ επενδυτικϊν 
δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ)» ποςό 20.000,00€, ο οποίοσ και καταργείται και το 
υπόλοιπο ποςό των 20.000,00€ αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 
110.151,46€.     
15. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 15.6691.01 με περιγραφι «Προμικεια ειδϊν εορταςτικοφ 
ςτολιςμοφ» με ποςό 12.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που 
διαμορφϊνεται ςε ποςό 98.151,46€. 
16. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 15.6117.04 με περιγραφι «Πλθρωμι ιδιωτϊν ιδιοκτθτϊν 
οχθμάτων και Μ.Ε. για όλεσ τισ περιπτϊςεισ καταςτροφϊν (πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ, πυρκαγιζσ 
κ.α.) όταν και για όςο απαιτθκεί. ()» με ποςό 15.000,00€ το οποίο αποδεςμεφεται από το 
Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 83.151,46€.  
17.  Ενιςχφεται ο ΚΑΕ 25.6662.01 με περιγραφι «Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων - υλικά φδρευςθσ  Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π.» με ποςό 8.893,09€. Αντίςτοιχα αποδεςμεφεται 
από τον ΚΑΕ 25.6236.01 με περιγραφι «Μίςκωςθ δικτφου μεταφοράσ νεροφ φδρευςθσ Κ. 
Ζευγολατιοφ»  ποςό 5.500,00€, ο οποίοσ καταργείται και από τον ΚΑΕ 25.6279.02 με περιγραφι 
«Αναλφςεισ νεροφ Διμου ()» ποςό 3.393,09€, επειδι θ ςυνεχιηόμενθ () δαπάνθ προερχόμενθ 
από το 2020, ολοκλθρϊκθκε και πραγματοποιικθκε νζα ςφμβαςθ εντόσ του 2021.   
18.  Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑΕ 00.8261.06 με περιγραφι «Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ 
ειςπραχκείςασ επιχοριγθςθσ, για τθ χοριγθςθ οικονομικϊν ενιςχφςεων ςε πλθγζντεσ από 
φυςικζσ καταςτροφζσ» με ποςό 14.290,61€ το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που 
διαμορφϊνεται ςε ποςό 68.860,85€.  

    
   

Β. Σροποποιεί το Σεχνικό Πρόγραμμα του Διμου ζτουσ 2021, βάςει όςων αναφζρονται ςτθν 
παροφςα τροποποίθςθ. 

 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 108/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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