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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 23/15 ΗΟΤΛΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   171/2022. 

  Η 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) Καιιίξε Μαξία, 

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 15η  Ηοσνίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ 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 

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. 

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

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία θαη απόληεο : α] Μπεθηάξεο 

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

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο :  Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας, οικ. έηοσς 

2022 [2η]. 

  
    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην όγδοο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. 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. 

  Καηόπηλ ελεκεξώλεη ηα κέιε όηη ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022 εγθξίζεθε κε ην 

ππ’αξηζ. 14527,14518/24.02.2022 [ΑΓΑ : 969ΡΟΡ1Φ-Τ31] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Κνξηλζίαο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε θαη ζπγθεθξηκέλεο 

παξαηεξήζεηο πξνο δηόξζσζε. 

  ηε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ από 09.06.2022  εηζήγεζε ηεο  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                                   09 - 06 - 2022 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΓΔΤΣΔΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Η Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο :  
Τελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/2007 
Τν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α’) 
Τν έγγξαθν ηνπ ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 
Τελ  ππ’ αξηζκ. : Οηθ 55040/26-07-2021 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 3291/26-07-2021) 

ΑΔΑ: 6Β9ΝΩ9Π-6Λ5



Τελ ππ’ αξηζκ. 7/21-01-2022 Α.Γ.Σ. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν Π/Υ έηνπο 2022 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 14527, 
14518/24-02-2022 Δγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
Τν ππ’ αξηζκ -1/21-04-2022 έγγξαθν ηνπ Τ. Π. & Γ. (Σρεη. 1). 
Τν ππ’ αξηζκ 40742/05-05-2022 έγγξαθν ηνπ Τ. Π. & Γ. (Σρεη. 2). 
Τν ππ’ αξηζκ 52384/03-06-2022 έγγξαθν ηνπ Τ. Π. & Γ. (Σρεη. 3). 
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.Σ. ηα θάησζη : 
 
1. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΣ. 00.1211.05 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε  ΥΠ. ΔΣ. γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 
κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ ΙΓΟΦ θαζαξηόηεηαο ζηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο» κε πνζό 31.842,00€. Αληίζηνηρα εληζρύεηαη 
ν ΚΑ ΔΞ. 70.6041.04 κε πεξηγξαθή «Ταθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ ΙΓΟΦ - θαζαξηζηξηώλ Σρνιηθώλ 
κνλάδσλ δέθα (10) αηόκσλ (8 πιήξνπο θαη 2 κεξηθήο απαζρόιεζεο)» κε πνζό 31.842,00€ (Σρεη. 1). 
 
2. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΣ. 00.0611 κε πεξηγξαθή «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ» κε πνζό 
97.579,04€, ην νπνίν ζα εληζρύζεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 194.554,61€   (Σρεη. 2). 
 
3. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1211.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε θάιπςεο δαπαλώλ 
παξνρήο ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο» κε πνζό 13.610,00€. Αληίζηνηρα 
ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ εληζρύεηαη ν ΚΑΔ 15.6142.02 κε πεξηγξαθή «Παξνρή ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο 
θάιπςεο ηνπ Γήκνπ  - Φξεκαηνδόηεζε ΥΠ. ΔΣ. κέζσ Φ.Υ. 9.422,86€ + Ι.Π. 10.577,14€» κε πνζό 13.610,00€, 
πνπ δηακνξθώλεηαη ζε ηειηθό πνζό 33.610,00€. (Σρεη. 3).   
 
4. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6821 κε πεξηγξαθή «Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Φξήζεο» κε πνζό 
5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 189.554,61€.     
 
5. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 00.6822 κε πεξηγξαθή «Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ Φξήζεο» 
κε πνζό 35.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 154.554,61€.    
 
6. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα» 
κε πνζό 3.200,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 151.354,61€.      
 
7. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6111.03 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηόο 
παξαζηάζεσλ» κε πνζό 2.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
148.854,61€.      
 
8. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6111.01 κε πεξηγξαθή «Ακνηβή δηθεγόξσλ γηα παξαζηάζεηο» κε πνζό 1.500,00€, 
ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 147.354,61€.      
 
9. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6012.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 
εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο» πνζό 1.000,00€. Ταπηόρξνλα εηζάγεηαη σο 
λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 20.6042.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο 
θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο» κε πνζό 1.000,00€.   
 
10. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6661.01 κε πεξηγξαθή «Υιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηεξίσλ (Οηθνδνκηθά 
Υιηθά) Γήκνπ - Ι.Π.» κε πνζό 8.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 
πνζό 139.354,61€.        
 
11. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη ινηπώλ αδξαλώλ 
πιηθώλ Γήκνπ - Ι.Π.» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 
πνζό 134.354,61€.        
 
12. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.7135.06 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα Αζηηθνύ εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Βόραο - Ι.Π.» κε 
πνζό 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 119.354,61€.     
 
13. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.11 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκόο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βόραο - Ι.Π.» κε πνζό 
2.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 121.354,61€.  
 
14. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.20 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκόο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζό 
2.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 123.354,61€.            
 
15. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.10 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκόο θξεαηίσλ Γήκνπ - Ι.Π.» κε 
πνζό 10.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 113.354,61€.          
 
16. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζηδήξνπ (ιακαξίλεο θαη ινηπά 
κεηαιιηθά πιηθά) Γήκνπ - Ι.Π.» κε πνζό 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 98.354,61€.      

ΑΔΑ: 6Β9ΝΩ9Π-6Λ5



 
17. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.15 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γ.Δ. Βόραο - 
Ι.Π.» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 93.354,61€.          
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 
 

 

           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

      Σηε ζσνέτεια ο Πρόεδρος πρόηεινε ηεν έγκριζε κίνεζες ηφν ανφηέρφ οτεμάηφν ηοσ Δήμοσ και 

κάλεζε ηεν Ο.Ε. να αποθαζίζει ζτεηικά. 

    Η Οικονομική Επιηροπή, αθού έλαβε σπόυε ηοσ ηα ανφηέρφ και μεηά από διαλογική ζσδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 [2ε] όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

1. Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δ. 00.1211.05 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε  ΤΠ. Δ. γηα ηελ θάιπςε ηεο 
δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ θαζαξηόηεηαο ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο» κε πνζό 31.842,00€. 
Αληίζηνηρα εληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6041.04 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ 
ΙΓΟΥ - θαζαξηζηξηώλ ρνιηθώλ κνλάδσλ δέθα (10) αηόκσλ (8 πιήξνπο θαη 2 κεξηθήο απαζρόιεζεο)» 
κε πνζό 31.842,00€ (ρεη. 1). 
 
2. Δληζρύεηαη ν ΚΑ Δ. 00.0611 κε πεξηγξαθή «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ» κε πνζό 
97.579,04€, ην νπνίν ζα εληζρύζεη ην Απνζεκαηηθό πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 194.554,61€   (ρεη. 
2). 

 
3. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δζόδσλ 00.1211.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε θάιπςεο 
δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο» κε πνζό 
13.610,00€. Αληίζηνηρα ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ εληζρύεηαη ν ΚΑΔ 15.6142.02 κε πεξηγξαθή «Παξνρή 
ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ηνπ Γήκνπ  - Υξεκαηνδόηεζε ΤΠ. Δ. κέζσ Υ.Τ. 9.422,86€ + 
Ι.Π. 10.577,14€» κε πνζό 13.610,00€, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε ηειηθό πνζό 33.610,00€. (ρεη. 3).   
 

4. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6821 κε πεξηγξαθή «Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Υξήζεο» 
κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
189.554,61€.     
 
5. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 00.6822 κε πεξηγξαθή «Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθώλ 
ηακείσλ Υξήζεο» κε πνζό 35.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 154.554,61€.    
 
6. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6331.01 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ 
ραξαθηήξα» κε πνζό 3.200,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε 
πνζό 151.354,61€.      
 
7. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6111.03 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηόο 

παξαζηάζεσλ» κε πνζό 2.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη 
ζε πνζό 148.854,61€.      
 
8. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6111.01 κε πεξηγξαθή «Ακνηβή δηθεγόξσλ γηα παξαζηάζεηο» κε πνζό 
1.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 147.354,61€.      
 
9. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6012.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 
θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο» πνζό 1.000,00€. 
Σαπηόρξνλα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 20.6042.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο» κε πνζό 
1.000,00€.   
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10. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6661.01 κε πεξηγξαθή «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηεξίσλ 
(Οηθνδνκηθά Τιηθά) Γήκνπ - Ι.Π.» κε πνζό 8.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, 
πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 139.354,61€.        
 
11. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη ινηπώλ 
αδξαλώλ πιηθώλ Γήκνπ - Ι.Π.» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 134.354,61€.        
 
12. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.7135.06 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα Αζηηθνύ εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Βόραο - 
Ι.Π.» κε πνζό 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
119.354,61€.     
 
13. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.11 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκόο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βόραο - Ι.Π.» κε 

πνζό 2.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 121.354,61€.  
 
14. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.20 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκόο θξεαηίσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε 
πνζό 2.000,00€, ην νπνίν εληζρύεη ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 123.354,61€.            
 
15. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.10 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκόο θξεαηίσλ Γήκνπ - 
Ι.Π.» κε πνζό 10.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 
113.354,61€.          
 
16. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζηδήξνπ (ιακαξίλεο θαη 
ινηπά κεηαιιηθά πιηθά) Γήκνπ - Ι.Π.» κε πνζό 15.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην 
Απνζεκαηηθό, πνπ δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 98.354,61€.      
 

17. Δληζρύεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.15 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο 
Γ.Δ. Βόραο - Ι.Π.» κε πνζό 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεύεηαη από ην Απνζεκαηηθό, πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζε πνζό 93.354,61€.          

 

   
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 171/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό ασθημερόν.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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