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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 4/02 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   19/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 2α   Φεβξνπαξίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 526/28.01.2022  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. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,  

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α]   

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 2ν : ύληαμε έθζεζεο, θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο,  

               έηνπο 2020. 

    

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηεξν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθεηηαη θαη ν 

πξνέιεγρνο ηνπ απνινγηζκνύ θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ όπσο αλαιπηηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 163 ηνπ 

Ν. 3463/2006. Ο θαηαηηζέκελνο εθηελήο απνινγηζηηθόο πίλαθαο ππνγξάθεηαη αξκνδίσο . Όια ηα 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία (γξακκάηηα είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, ρξεκαηηθά εληάικαηα ησλ εμόδσλ θαη 

απνζπάζκαηα ησλ ηεξνύκελσλ βηβιίσλ από ηελ ηακηαθή ππεξεζία) ηίζεληαη ηόζν ζηε δηάζεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όζν θαη ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή- ινγηζηή πνπ έρεη νξηζηεί . 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ κε ην 

νπνίν ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ν απνινγηζκόο εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020, πνπ όπσο αλά γεληθή αλαθεθαιαίσζε από 01/01/2020 έσο 31/12/2020 παξνπζηάδεηαη ζην 

απνθαζηζηηθό κέξνο. 

  Σπλνπηηθά ζηα έζνδα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ηακηαθό ππόινηπν ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

όπσο εκθαλίζηεθε ζηηο 31.12.2019, επίζεο όια ηα εηζπξαρζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα έζνδα, θαζώο θαη νη 

εηζπξάμεηο νθεηιώλ παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ θαη νη εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

απόδνζε. 

  Αληηζηνίρσο ζηα έμνδα εκθαλίδνληαη όιεο νη πιεξσκέλεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη δαπάλεο επελδύζεσλ, 

νη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιώλ παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ θαη νη απνδόζεηο ππέξ ηξίησλ.  

   Παξαζέησ ελώπηνλ ζαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 

θαη ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε επ’ απηνύ. 

Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή  αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο:  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 (A’114), όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (A’133), όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4735/2020 (A’197), όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 

 Τα ζηνηρεία ηεο απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηνπ ηακία πνπ ππνβιήζεθε κέζσ ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

Η Οικονομική Επιηροπή, αθού έλαβε σπόψη ηοσ ηα ανωηέρω και όπως ειδικόηερα ζηα πρακηικά 

αναγράθονηαι 

ΑΔΑ: ΨΙΤ5Ω9Π-Φ17



Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Α.  Θαηαξηίδεη  θαη εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό νηθνλ. έηνπο 2020 ηνπ  Γήκνπ Βέινπ- Βόραο,  ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο  γ’ παξ.1 άξζξν 72 λ.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.4735/2020 θαη αλά γεληθή αλαθεθαιαίσζε , όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ θάησζη ΓΔΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΣΟΓΩΝ- ΔΞΟΓΩΝ . 

                            

  

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο Δ Ω Ν  

    
                            

     

  ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΔ  

ΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΔΚΠΣΩΔΙ 
 

ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ 

ΤΠΟΛΟΙΠΑ  

                    
                            

 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ  

  408.066,82 

 

579,58 

 

392.361,18 15.126,06 

 
                         

 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

 

  5.071.489,60 

 

1.442,76 

 

4.614.202,04 455.844,80 

 
                         

 

ΤΑKTIKA 

 

  13.028.316,88 

 

14.724,66 

 

7.017.077,82 5.996.514,40 

 
                                                     

 

Σύνολο Εσόδων: 

 

  18.507.873,30 

 

16.747,00 

 

12.023.641,04 6.467.485,26 

 

                            

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η     Ε Ξ Ο Δ ΩΝ   

                            

       

  

 

ΔΝΣΑΛΘΔΝΣΑ 

 

ΠΛΗΡΩΘΔΝΣΑ 

 

ΤΠΟΛΟΙΠΑ 

ΠΛΗΡΩΣΔΑ  
                        

  

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ 

 

  

 

144.825,65 

 

144.825,65 

 

0,00 

 
                        

  

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

 

  

 

3.528.856,66 

 

3.528.856,66 

 

0,00 

 
                        

  

ΤΑKTIKA 

 

  

 

5.956.337,69 

 

5.956.337,69 

 

0,00 

 
                        
                            

  

Σύνολο 

Εξόδων : 

    

  

 

9.630.020,00 

 

9.630.020,00 

 

0,00 

   

 

  

         

        Χπηματικό ςπόλοιπο τπέσοςσαρ σπήσηρ:           

2.393.621,04 
         

Β.  Ο Απνινγηζκόο έηνπο  2020 Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ζα ζπλνδεύζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην θιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην ησλ Ο.Τ.Α. (ΠΓ 315/1999), νη νπνίεο αθνύ ειεγρζνύλ από 

ηνλ νξηζκέλν Οξθσηό Διεγθηή – Λνγηζηή, ζα πξνσζεζνύλ ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην καδί κε ηελ 

πξνβιεπόκελε έθζεζή ηεο, ζύκθσλα κε ηελ §2 ηνπ άξζξ. 163 ηνπ Ν. 3463/2006 (Α’ 114).    . 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 19/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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