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Από ηο Ξραθηηθό ηες αρηζ. 18/ 11 ΚΑΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   126/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Κηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε Καξία, ε) 

Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 11ε  Καΐοσ 2022, εκέρα  Ρεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 2911/06.05.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 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 Κηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία, θαη απόληεο νη : α] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη 

β] Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο  .  

  Σνλ θ. Κπεθηάξε  πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 4ο :  Ξερί έγθρηζες ηροποποίεζες προϋποιογηζκού  θαη Νιοθιερωκέλοσ Ξιαηζίοσ 
Γράζες (ΝΞΓ) ηοσ ΛΞΓΓ «Γεκοηηθό Ιηκεληθό Ρακείο Βότας», οηθ. Έηοσς 2022 [1ε 

ποτρεωηηθή] . 
 

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

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.,  όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 (όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη  

ηζρύεη),  ε νηθνλνκηθή επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ηζνινγηζκώλ,  

ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ησλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη  

επηρεηξήζεσλ ηνπ δήκνπ. 

  ηε ζπλέρεηα αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 7/2022 (ΑΓΑ:ΦΦ2ΚΧ9Π-6ΓΟ) απόθαζε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθό Ιηκεληθό Σακείν Βόραο» 

έηνπο 2022, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 25571,14503/10.03.2022 (ΑΓΑ:6ΗΕ2ΟΡ1Φ-Γ6ΙΕ) 

απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

    Αθνινύζσο ην Γ.. ηνπ ΛΠΓΓ «Γεκνηηθό Ιηκεληθό Σακείν Βόραο» κε ηελ ππ’αξηζ. 24/2022 απόθαζή 

ηνπ πξνέβε ζηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηελ αλακόξθσζε ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ), ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα Απνινγηζηηθά δεδνκέλα ζηηο 

31/12/2021, αιιά θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Π.Γ.Δ. & Η. θαη ηεο 

επαλεθηίκεζεο ησλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη, ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθό Ιηκεληθό 

Σακείν Βόραο» θαη πξνθεηκέλνπ απηέο λα θαιπθζνύλ από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Π/Τ νηθ. Έηνπο 2022, όπσο 

παξαθάησ : 

1. Οη ΘΑΔ ηνπ Υξεκαηηθνύ Τπνινίπνπ πξέπεη λα δηακνξθσζνύλ σο αθνινύζσο :   

ΑΔΑ: 606ΘΩ9Π-Ψ7Τ



ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ 

KAE 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ 

ΞΝΠΑ 2022 

ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

31/12/2021  
ΞΝΠΑ ΞΟΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΩΠΖ  

5112 57.257,75   
53.335,63   

-3.922,12   

5122 4.256,57   
4.090,38   

-166,19   

5123 270,00   
270,00   

0,00   

  61.784,32   
57.696,01   

-4.088,31   

 
2. ύκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα, κπνξεί λα απμεζεί ην ζπλνιηθό πνζό ησλ Δζόδσλ ηεο ΟΚΑΓΑ Η θαηά 
3.585,36€ (από 89.272,82€ πξνϋπνινγηζζέλ 2022, ζε 92.858,18€ απνινγηζηηθό πνζό 31/12/2021). Δηδηθόηεξα ζα 
απμεζεί ν ΘΑ Δ.  00.0461.01 κε πεξηγξαθή «Σέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ» κε πνζό 3.585,36€.  

ΝΚΑΓΑ Η 

  
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ 

ΞΝΠΑ 2022 

ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

31/12/2021  

ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

31/12/2020  ΞΝΠΝ ΞΟΝΠ 
ΑΛΑΚΝΟΦΩΠΖ  

01 872,82   265,53   0,00   -607,29   

04 19.000,00   22.708,99   10.424,19   3.708,99   

07 50.000,00   50.000,00   50.000,00   0,00   

15 400,00   110,00   0,00   -290,00   

21 19.000,00   19.773,66   14.795,34   773,66   

  89.272,82   92.858,18   75.219,53   3.585,36   

 
 3. ύκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά δεδνκέλα ηεο 31-12-2021, απαηηείηαη κείσζε ηνπ Υξεκαηηθνύ Τπνινίπνπ, 
θαηά πνζό 4.088,31€ (παξ. 1), αιιά θαη αύμεζε ησλ Δζόδσλ ηεο ΟΚΑΓΑ Η θαηά πνζό 3.585,36€ (παξ. 2). Σειηθά  
πξνθύπηεη κείσζε εζόδσλ ζπλνιηθά πνζνύ 502,95€. Δπνκέλσο γηα λα ηζνζθειίζεη ν Π/Τ, πξέπεη λα απνδεζκεπηεί 
από ην Απνζεκαηηθό πνζό 502,95€ θαη δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 356,96€ (859.91€ - 502,95€).  
 
4. ρεηηθά κε ηα Έζνδα ηεο ΟΚΑΓΑ ΗΗ δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα αλακόξθσζε ζηα πνζά ησλ αληίζηνηρσλ 
ΘΑΔ. 
5. ρεηηθά κε ηνπο ΘΑΔ νθεηιώλ, θαηαξγείηαη ν ΘΑΔ 00.8117.01 κε πεξηγξαθή «ΘΧΣΑΘΟ ΥΑΡΗΙΑΟ 
ΚΟΛΟΠΡΟΧΠΗΖ ΗΘΔ - Πιεξσκή νθεηιήο εξγαζίαο θαζαξηζκνύ ζηε Υεξζαία Εώλε ηνπ Γ.Ι.Σ.» θαη πνζό 1.866,59€ 
θαη αληίζηνηρα εληζρύεηαη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 2.223,55€ (356,96€ + 1.866,59€). 
 
6. Θαηαξγείηαη ν ΘΑΔ 30.7326.01 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε θαη επηζθεπή θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Ι.Σ.» θαη 
πνζό 20.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ίδηνο ΘΑΔ 30.7326.01 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε θαη 
επηζθεπή θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Ι.Σ. ()» θαη πνζό 20.000,00€.     
 
7. Θαηαξγείηαη ν ΘΑΔ 10.6142.02 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ έηνπο 2020 ()» θαη 
πνζό 1.000,00€, ην νπνίν ζα εληζρύζεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 3.223,55€. Σαπηόρξνλα 
εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΘΑΔ 10.6142.02 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ εηώλ 2018, 
2019 & 2020 ()» κε πνζό 3.000,00€, ην νπνίν ζα απνδεζκεπηεί από ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
223,55€.    

 
    Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαη ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή απόθαζε 

ηνπ ΛΠΓΓ «Γεκνηηθό Ιηκεληθό Σακείν Βόραο» 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η      ΝΚΝΦΩΛΑ 

1.- Δγθρίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ «Γεκνηηθό Ιηκεληθό  

Σακείν Βόραο» νηθ. έηνπο 2022 [Τπνρξεσηηθή -1ε], όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 24/2022  

(ΑΓΑ: 68ΛΕΝΜ2Ξ-0Φ4)   απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΛΠΓΓ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο  

παξνύζαο θαη όπσο αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό. 

ΑΔΑ: 606ΘΩ9Π-Ψ7Τ



2.- Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ αλακόξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. όπσο απηό θαηαξηίζζεθε θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 5Α 

«Πηοτοζεζία οηθολοκηθώλ αποηειεζκάηωλ ηοσ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Γεκοηηθό Ιηκεληθό Ρακείο Βότας» 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, θαη  όπσο απηό 

ςεθίζζεθε κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

   Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απνηειεί θαη ην ζπλεκκέλν κέζν ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο (cd) 

ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο ηνπ αλσηέξσ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 126/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      

     Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                               ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Πδράιες Κηταήι 

                                                                               2.- Πηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                               4.- Οόδος Ληθόιαος     

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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