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Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 23/15 ΗΝΛΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   168/2022. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Πδξάιε Κηραήι, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε 

Καξία, ε) Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 15η  Ηοσνίοσ 2022, ημέρα  Ρεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε 

ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 

4067/10.06.2022  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. 

   Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Ξξόεδξνο, β] Πδξάιεο Κηραήι, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία θαη απόληεο : α] Κπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο   , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Ρνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οόδνο Ληθόιανο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 5ο :  Ξερί έγκριζης ηροποποίηζης προϋπολογιζμού και Νλοκληρωμένοσ Ξλαιζίοσ 

Γράζης (ΝΞΓ) ηοσ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ», οικ. έηοσς 2022 

         Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέμπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ν.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. 

  Πηε ζπλέρεηα αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 6/2022 (ΑΓΑ:63ΠΛΩ9Ξ-ΟΩΓ) απόθαζε 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» έηνπο 2022, ν 

νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 17971/17965/25-02-2022 (ΑΓΑ:9ΠΘΚΝΟ1Φ-ΕΡ0) απόθαζε ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

    Αθνινύζσο ην Γ.Π. ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» κε ηελ ππ’αξηζ. 23/2022 (ΑΓΑ: ΤΖ8ΛΝΘ31-

0ΒΟ) απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 1η ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ 

Θ..Α. αξηζκ. 55040/21 (ΦΔΘ 3291 Β/26-7-2021) : Ξαξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξ. 7028/2004 

(Β' 253) απόθαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθ. έηνπο 2021 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2022, 

νη Γήκνη θαη ηα Λνκηθά Ξξόζσπα ππνρξενύληαη λα επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο 

θαηήξηηζαλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2022 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλακόξθσζή ηνπ, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε ηνπο, όπσο απηά ζα έρνπλ δηακνξθσζεί 

ηελ 31-12-2021, πξνθεηκέλνπ ν Ξ/ λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθόο. Δπηπιένλ θαη ζε ζπλέρεηα 

ΑΔΑ: ΨΖΔΕΩ9Π-ΛΣΩ



ζπλερηδόκελσλ ζπκβάζεσλ θαη ην έηνο 2022 θαη ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ 

πξνθύςεη, ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» θαη πξνθεηκέλνπ απηέο λα θαιπθζνύλ από ηηο 

πηζηώζεηο ηνπ Ξ/ νηθ. Έηνπο 2022, όπσο παξαθάησ :  

1. Όηη θαηά ηνλ κήλα θαηάξηηζεο ηνπ Ξ/ νηθ. Έηνπο 2022 «μήναρ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2021» ην 
ρξεκαηηθό ππόινηπν πνπ ειήθζε ππόςε, ήηαλ 159.775,78 €. Κε ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2021 ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021 ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ Θ.Α. Δζόδσλ 5 δηακνξθώζεθε ζηα 
145.294,90€ ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 2Α/2022 ηξηπιόηππν απνδεηθηηθό παξαιαβήο ρξεκαηηθνύ 
ππνινίπνπ (ΓΟ. ΔΗΠ. 1Α/03-01-2022). Απνηηική διαθοπά 14.480,88€. 
 
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ: 31-12-2021 
 

Κ.Α.Δ. ΣΙΣΛΟ Κ.Α.Δ. ΠΟΟ Δ € 

5 Σξεκαηηθό πόινηπν 145.294,90 

5111 
Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα 
ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ Ξ.Ν.Δ. 

2.061,06 

5119 
Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα 
ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλώλ. 

104.809,17 

5121 
Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα 
γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ. 

0,00 

5124 Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν από ΔΠΞΑ. 26.497,62 

5129 
Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα 
γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλώλ ηνπ δήκνπ. 

11.927,05 

  
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ζα αλακνξθώζνπκε ηνλ Ξ/ σο εμήο: 
 

Α. Κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα, ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζε απμνκεηώζεηο Δζόδσλ θαη δαπαλώλ 
θαζώο θαη ζε δεκηνπξγία λέσλ Θ.Α.Δ. σο εμήο: 

 
ηο ζκέλορ ηων Δζόδων ηποποποιούμε: 
 
Α.1. ΑΤΞΗΔΙ Κ.Α. ΔΟΓΩΝ: 

 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

5124 

Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν από 
ην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ 
ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ (ΔΠΞΑ θαη Δζληθό 
ΞΓΔ). 

23.268,32 3.229,30 26.497,62 

5129 
Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν από 
έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ 
γέλεη δαπαλώλ ηνπ δήκνπ 

11.925,32 1,73 11.927,05 

 
         Αύξηζη Κ.Α. Δζόδων με αναμόπθωζη  3.231,03 €.    
 
 
Α.2. ΜΔΙΩΗ Κ.Α. ΔΟΓΩΝ: 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

5111 
Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν 
από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε 
ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ. 

2.325,60 - 264,54 2.061,01 

5119 
Σξεκαηηθό πόινηπν πξνεξρόκελν 
από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ 
γέλεη δαπαλώλ ηνπ δήκνπ. 

122.256,54 - 17.447,37 104.809,17 

 
Μείωζη Κ.Α. Δζόδων με αναμόπθωζη   17.711,91€. 

 
ςνολική αναμόπθωζη Κ.Α. Δζόδων  ΜΔΙΩΗ 14.480,88  € ( 17.711,91 – 3.231,03 = 

14.480,88). 
 

 
Β. Ιόγσ ησλ νθεηιώλ Ξ.Ν.Δ., ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπκβάζεσλ πνπ ιήγνπλ ην έηνο 2022 θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνύ λέσλ πνιηηηθώλ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» ζύκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο 
απμνκεηώλνπκε αληίζηνηρνπο Θ.Α.Δ. θαη δεκηνπξγνύκε λένπο Θ.Α.Δ. σο εμήο: 
 

ηο ζκέλορ ηων Δξόδων ηποποποιούμε: 
 
Β.1.  ΑΤΞΗΗ  & ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ  & Π.Ο.Δ.: 

ΑΔΑ: ΨΖΔΕΩ9Π-ΛΣΩ



 
Β.1.1 ΑΤΞΗΗ  ΔΞΟΓΩΝ 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

00-6121.001 
Ακνηβή Ξξνέδξνπ Γ.Π. & 

Αληηπξνέδξνπ 
8.400,00 1.680,00 10.080,00 

60-6261.001 
Ππληήξεζε 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ 
5.000,00 3.229,30 8.229,30 

 
Αναμόπθωζη με ΑΤΞΗΗ  Κ.Α. Δξόδων 4.909,30 €. 

 
 
Β.1.2  ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΩΝ Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ: 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

00-8115.007 
Νθεηιή ΓΗΑΡΟΑΞΔΕΗΘΑ 
ΠΠΡΖΚΑΡΑ Α.Δ. 

0 31,60 31,60 

00-8115.008 
Νθεηιή ζε ΕΗΝΒΑ 
ΘΩΛ/ΛΑ & ΠΗΑ ΝΔ.Δ 

0 938,61 938,61 

15-6261.009 
Ππληήξεζε Αζιεηηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ πιελ 
Γπκλαζηεξίσλ 

0 15.000,00 15.000,00 

 
Αναμόπθωζη με ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΩΝ  Κ.Α. Δξόδων 15.970,21 €. 

 
ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΗΗ Κ.Α ΔΞΟΓΩΝ (15,970,21 + 4.909,30) =  20.879,51 € 
 
Β.2. ΜΔΙΩΗ Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ: 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

00-6433 

Ρηκεηηθέο δηαθξίζεηο, 
αλακλεζηηθά δώξα θαη 

έμνδα θηινμελίαο 
θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη 

αληηπξνζσπεηώλ 

3.000,00 - 1.000,00 2.000,00 

00-6443.003 
Γαπάλεο δεμίσζεο 

αξηζηνύρσλ καζεηώλ 
2.000,00 - 500,00 1.500,00 

10-6276. 
Γαπάλεο εθθέλσζεο 

βόζξσλ 
1.000,00 - 900,00 100,00 

15-6117.007 
Ακνηβέο ππεξεζηώλ 

ιεςεηο ζεκάησλ 
ζπλαγεξκώλ 

2.000,00 - 2.000,00 0 

15-6261.001 
Ππληήξεζε 

εγθαηαζηάζεσλ 
Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ 

25.000,00 - 3.229,30 21.770,70 

15-6413.002 
Κεηαθνξέο κειώλ θαπή, 

ρνξσδίαο 
3.000,00 - 2.000,00 1.000,00 

15-6474.002 
Θαζαξηζκόο ζηνιώλ 
(παξαδνζηαθώλ θαη 

άιισλ) 
5.000,00 - 5.000,00 0 

15-6631.002
  

Ξξνκήζεηα 
θαξκαθεπηηθνύ - 

πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ (Π) 
2.649,02 - 938,61 1.710,41 

15-6699.003 
Ξξνκήζεηα ηδακηώλ, ζίηεο 

θιπ 
3.000,00 - 1.000,00 2.000,00 

15-6699.008 
Ξξνκήζεηα ζπλζεηηθνύ 
ριννηάπεηα mini soccer 

15.000,00 - 15.000,00 0 

10-7134.001 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

θαη ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα 

1.000,00 - 500,00 500,00 

10-7134.002 
Ξξνκήζεηα 

πξνγξακκάησλ 
ινγηζκηθνύ 

1.000,00 - 500,00 500,00 

15-7131.002 
Ξξνκήζεηα ειεθηξηθώλ 

ζπζθεπώλ 
2.000,00 - 553,94 1.446,06 

15-7131.003 Ξξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 

00-8115.003
  

Νθεηιή ακνηβήο 
ππαιιήινπ πνπ ηεξεί ηα 

150,00 -29, 80 120,20 

ΑΔΑ: ΨΖΔΕΩ9Π-ΛΣΩ



πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ 
Γ.Π. 

00-8115.004 
Νθεηιή ακνηβή κειώλ 

Γ.Π. έηνπο 2021 
615,60 - 384,75 230,85 

 
Αναμόπθωζη ΜΔΙΩΗ  Κ.Α. Δξόδων     - 34.536,40€. 
 
Β.3. ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ: 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 
ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝ 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 

9111 Απνζεκαηηθό  3.468,76 - 823,99 2.644,77 

 
Αναμόπθωζη ΜΔΙΩΗ  Αποθεμαηικού     - 823,99€. 
 

ςνολική μείωζη ηων Κ.Α.Δ. ηων παπ.  Β2 & Β3 με αναμόπθωζη - 35.360,39€. 
 

ςνολική αναμόπθωζη Κ.Α. Δξόδων  (ΜΔΙΩΗ Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ  34.536,40 – ΜΔΙΩΗ 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ 823,99  ΑΤΞΗΗ Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ 20.879,51 €  = (34.536,40 + 823,99) - 20.879,51   
ΜΔΙΩΗ 14.480,88  €). 
 

Αποθεμαηικό: 
 Απσικό: 3.468,76€ 
 Μεηά ηην μείωζη: 2.644,77€ 
 

Γ. Δπηζεκάλζεηο επί ηνπ Ξ/ νηθ. Έηνπο 2022 σο εμήο:  
 

Γ.1 Πηνλ Θ.Α.Δ 00-6121.0001 Ακνηβή Ξξνέδξνπ Γ.Π. &  Αληηπξνέδξνπ πξνέθπςε αύμεζε ηνπ θσδηθνύ ιόγσ 
ηνπ όηη ζηηο 31/12/2021 ν Απνινγηζκόο ησλ Δζόδσλ μεπέξαζε ην 1.000.000,00 € (αξηζ.  34/04-02-2022 
βεβαίσζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ») θαη σο εθ ηνύηνπ ηα κεληαία έμνδα 
παξάζηαζεο αλαινγνύλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 & 6 ηνπ Λ. 4354/2015 ζηελ 
θιίκαθα 1.000.001 -  3.000.000 κε πνζό εμόδσλ Ξαξάζηαζεο 400€ - 600€, εθ ησλ νπνίσλ ν αληηπξόεδξνο 
ιακβάλεη πνζνζηό κέρξη 40% ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο ηνπ Ξξνέδξνπ Γ.Π.  
 
Γ.2 Πε Θ.Α.Δ. 81 έρνπλ εγγξαθεί δύν λέεο νθεηιέο πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ ιήςε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, 
ζπγθεθξηκέλα νη νθεηιέο ζηνπο Θ.Α 00-8115.007 & 00-8115.008. 
 

 

   Πηε ζπλέρεηα αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 24/2022 (ΑΓΑ:ΤΟΠΙΝΘ31-ΘΗ0)   

απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 1ε αλακόξθσζε ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (ΝΞΓ) νηθ. Έηνπο 

2022 ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΛΞΓΓ όπσο παξαθάησ : 

 

Πύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 34574/05-07-2018 (ΦΔΘ 2942 & 3635/Β΄/2018) Θ..Α. πνπ αθνξά ηνλ 

«Καθοπιζμό ζηοσοθεζίαρ οικονομικών αποηελεζμάηων και διαδικαζίαρ παπακολούθηζηρ ηων Π/Τ 

ηων ΟΣΑ και ηων Ν.Π. ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ από ηο Παπαηηπηηήπιο Οικονομικήρ Αςηοηέλειαρ 

ηων ΟΣΑ – Θέμαηα Λειηοςπγίαρ ηος Παπαηηπηηηπίος Οικονομικήρ Αςηοηέλειαρ ηων ΟΣΑ», θαζνξίδεηαη 

ζην άξζξν 3 όηη, κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθ. έηνπο 2021 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2022, νη Γήκνη θαη ηα 

Λνκηθά Ξξόζσπα ππνρξενύληαη λα επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο θαηήξηηζαλ ην Ν.Ξ.Γ. ηνπ 

2022 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλακόξθσζή ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

θαη κεγέζε ηνπ, όπσο απηά ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31-12-2021, πξνθεηκέλνπ ην Ν.Ξ.Γ. λα αληηθαηνπηξίδεη 

απόιπηα ηα κεγέζε ηνπ Ξ/. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη κεηά ηηο αιιαγέο ησλ κεγεζώλ ηνπ Ξ/ νηθ. Έηνπο 2022 πνπ 

πξνέθπςαλ θαη αλακνξθώζεθαλ,  

ειζηγούμαζηε ππορ ηο Γ.. 

ηελ 1ε αλακόξθσζε ηνπ Ν.Ξ.Γ. νηθ. Έηνπο 2022 πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2022 

(ΑΓΑ:6ΞΕ8ΝΘ31-9Λ6) απόθαζε Γ.Π. θαη εγθξίζεθε κε ηελ κε ηελ ππ’ αξηζ. 17971/17965/25-02-2022 

(ΑΓΑ:9ΠΘΚΝΟ1Φ-ΕΡ0) απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, όπσο έρεη απνηππσζεί ζηνλ 

«Ξίλαθα Πηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» πνπ 

απνηειεί ζπλεκκέλν θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο. 

 

            Ν  Αλ. Ξξ/λνο   
                                                                                   Απη/ινύο Ρκήκαηνο 

                                                   Γ/θώλ πεξεζηώλ & πεξεζηώλ πνζηήξημεο 
 

          Λάζηνο Γεκήηξηνο 
           ΞΔ 1 Γηνηθεηηθνύ 

ΑΔΑ: ΨΖΔΕΩ9Π-ΛΣΩ



 

    Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαη ηηο αλσηέξσ 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Δγκρίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ «Αλέιημε» νηθ. έηνπο  

2022 [1ε], όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 23/2022 (ΑΓΑ: ΤΖ8ΛΝΘ31-0ΒΟ)   απόθαζε  

ηνπ Γ.Π. ηνπ ΛΞΓΓ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο θαη όπσο αλαιπηηθά  

εκθαλίδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό. 

  2.- Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηελ αλακόξθσζε ηνπ Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γξάζεο 

(Ν.Ξ.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. όπσο απηό θαηαξηίζζεθε θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 5Α «Πηοτοθεζία οικονομικών αποηελεζμάηων ηοσ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» Γήκνπ 

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

ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 24/2022 (ΑΓΑ:ΤΟΠΙΝΘ31-ΘΗ0)    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 Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο 

(Ν.Ξ.Γ.) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 168/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό ασθημερόν.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΖΔΕΩ9Π-ΛΣΩ
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