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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 30/03 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   219/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 3η Ασγούζηοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5649/29.07.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο, 

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Βνπδνχξεο Νηθφιανο θαη απφληεο νη : α] 

Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 3ο :  Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας, οικ. έηοσς 

2022 [5η]. 

  
    Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνχκελνο ην ηρίηο  θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππφςε ησλ  

κειψλ ηεο Ο.Δ. φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ.3852/2010 [ΦΔΘ Α’ 87/2010],  

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ θαη  

ειέγρεη ηελ πξφνδν πινπνίεζήο ηνπ. 

  Καηφπηλ ελεκεξψλεη ηα κέιε φηη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022 εγθξίζεθε κε ην 

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

Σκήκα Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ Κνξηλζίαο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε θαη ζπγθεθξηκέλεο 

παξαηεξήζεηο πξνο δηφξζσζε. 

  ηε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. ηελ απφ 27.07.2022  εηζήγεζε ηεο  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                       27 - 07 - 2022 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

ΠΔΜΠΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Η Γ/νζη Οικονομικών Υπηπεζιών αθού έλαβε ςπ’ ότη ηηρ :  
Την παπ. 5 άπθπο 23 Ν. 3536/2007 
Το άπθπο 8 ηος Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α’) 
Το έγγπαθο ηος ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παπ. 5 άπθπο 77 Ν. 4172/2013 
Την  ςπ’ απιθμ. : Οικ 55040/26-07-2021 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 3291/26-07-2021) 

ΑΔΑ: 6Α34Ω9Π-ΛΦ8



Την ςπ’ απιθμ. 7/21-01-2022 Α.Γ.Σ. με ηην οποία τηθίζηηκε ο Π/Υ έηοςρ 2022 και ηην ςπ’ απιθμ. 14527, 
14518/24-02-2022 Δγκπιηική ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ. 
Το ςπ’ απιθμ. 68964/13-07-2022 έγγπαθο ηος Τ. Π. & Γ. (ζσεη. 1). 
Το ςπ’ απιθμ. 595/22-07-2022 Γπαμμάηιο Δίζππαξηρ (ζσεη. 2). 
Το ςπ΄απιθμ. 146734/17-12-2021 έγγπαθο ηος ΟΑΔΓ (ζσεη. 3). 
 
 
Διζηγείηαι ππορ ηην Ο.Δ. και ηο Γ.Σ. ηα κάηυθι : 
 
1. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΣ. 00.0611 με πεπιγπαθή «ΚΑΠ για ηην κάλςτη γενικών αναγκών» με ποζό 
357.294,32€. Ανηίζηοισα ενιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΞ. 20.6211.01 με πεπιγπαθή «Ανηίηιμο ηλεκηπικού πεύμαηορ για 
θυηιζμό οδών, πλαηειών και κοινοσπήζηυν σώπυν και παπαγυγικήρ διαδικαζίαρ» με ποζό 150.000,00€, ο ΚΑ ΔΞ. 
25.6211.01 με πεπιγπαθή «Ανηίηιμο ηλεκηπικού πεύμαηορ για κίνηζη ανηλιοζηαζίυν» με ποζό 150.000,00 και ο 
ΚΑ ΔΞ. 20.6641.01 με πεπιγπαθή «Ππομήθεια καςζίμυν και λιπανηικών για κίνηζη οσημάηυν» με ποζό 
57.294,32€ (ζσεη. 1). 
2. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΞ. 15.6262.01 με πεπιγπαθή «Καθαπιζμόρ ιδιυηικών οικοπεδικών και λοιπών ακάλςπηυν 
σώπυν  Γήμος Ι.Π.» με ποζό 3.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 
90.354,61€. 
3. Αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑ ΔΞ. 35.6142.01 «Γαπάνερ καηαπολέμηζηρ κοςνοςπιών» ποζό 2.000,00€ και θα 
ενιζσςθεί ηο Αποθεμαηικό πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 92.354,61€. 
4. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΞ. 35.6692.01 με πεπιγπαθή «Ππομήθεια ζπόπυν, θςηών και δενδπςλλίυν 
Γ.Δ. Βέλος - Ι.Π.» με ποζό 1.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 
91.354,61€.   
5. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΞ. 35.6693.01 με πεπιγπαθή «Ππομήθεια θςηοπαθολογικού ςλικού και 
λιπαζμάηυν» με ποζό 1.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 
90.354,61€.       
6. Καηαπγείηαι ο ΚΑ ΔΞ. 35.6263.01 με πεπιγπαθή «Τακηική ζςνηήπηζη οσημάηυν ηος Γήμος» και ηο ποζό 
ηυν 1.000,00€ θα ενιζσύζει ηο Αποθεμαηικό πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 91.354,61€.             
7. Καηαπγείηαι ο ΚΑ ΔΞ. 35.6263.02 με πεπιγπαθή «Δπιζκεςή οσημάηυν ηος Γήμος» και ηο ποζό ηυν 
1.000,00€ θα ενιζσύζει ηο Αποθεμαηικό πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 92.354,61€.  
8. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΞ. 30.6263.01 με πεπιγπαθή «Τακηική ζςνηήπηζη οσημάηυν & Μ.Δ. ηος Γήμος» με ποζό 
1.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 91.354,61€.  
9. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΞ. 30.6263.02 με πεπιγπαθή «Δπιζκεςή οσημάηυν & Μ.Δ. ηος Γήμος» με ποζό 
1.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 90.354,61€. 
10. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΣ. 00.1219.01 με πεπιγπαθή «Δπισοπήγηζη από ηην Π.Δ.Γ. Πελοποννήζος 
για πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ» με ποζό 5.000,00€. Ανηίζηοισα ειζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΞ. 15.6471.02 με 
πεπιγπαθή «Έξοδα πολιηιζηικών εκδηλώζευν Γήμος - Φπημαηοδόηηζη Π.Δ.Γ. Πελοποννήζος» με ποζό 5.000,00€ 
(ζσεη. 2). 
11. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΞ. 25.6633.01 με πεπιγπαθή «Ππομήθεια σημικού ςλικού (Απολςμανηικά, σημικά 
κ.λ.π.)» με ποζό 3.000,00€. Ανηίζηοισα αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑ ΔΞ. 25.6641.02 με πεπιγπαθή «Ππομήθεια 
καςζίμυν και λιπανηικών για κίνηζη οσημάηυν (Σ)» ποζό 1.273,07€ και από ηον ΚΑ ΔΞ. 25.7131.01 με πεπιγπαθή 
«Μησανήμαηα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ» ποζό 1.726,93€. 
12. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΞ. 70.6041.06 με πεπιγπαθή «Τακηικέρ Αποδοσέρ εκηάκηυν ςπαλλήλυν γενικών 
καθηκόνηυν (4 άηομα Φ 3 μήνερ), για ηην κάλςτη Δκηάκηυν Αναγκών ανηιμεηώπιζηρ ηος κινδύνος διαζποπάρ ηος 
κοπυναφού COVID-19» μεηά από άζκηζη Αζθαλιζηικών μέηπυν καηά ηος Γήμος με ποζό 17.500,00€, ηο οποίο 
αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 72.854,61€.  
13. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΞ. 30.6142.02 με πεπιγπαθή «Υπηπεζία Σςμβούλος για Χηθιακό 
Μεηαζσημαηιζμό Γήμος Βέλος Βόσαρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανηαγυνιζηικόηηηα Δπισειπημαηικόηηηα & 
Καινοηομία» - Σςγσπημαηοδόηηζη Δςπυπαφκού Ταμείος Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΤΠΑ)» με ποζό 15.900,00€, ηο 
οποίο αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 56.954,61€.      
14. Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΞ. 10.6041.02 με πεπιγπαθή «Τακηικέρ αποδοσέρ για Άνεπγα άηομα με 
αναπηπίερ (ΑΜεΑ) μέζυ ηος ππογπάμμαηορ ηος ΟΑΔΓ ηηρ 5ηρ Τποποποίηζηρ ηηρ Γημόζιαρ Ππόζκληζηρ Νο 
12/2017» με ποζό 15.000,00€. Το ποζό θα αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 
41.954,61€ (ζσεη. 3).   
15. Δνιζσύεηαι ο ΚΑ ΔΞ. 00.6463.01 με πεπιγπαθή «Έξοδα λοιπών δημοζιεύζευν» με ποζό 1.900,00€, ηο 
οποίο αποδεζμεύεηαι από ηο Αποθεμαηικό, πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 40.054,61€        
              

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 

 
 ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

          Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ , ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

για την περ. 1 

ΑΔΑ: 6Α34Ω9Π-ΛΦ8



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

με 5 έγκσροσς ψήφοσς και μία άκσρη (τοσ κ. Βοσδούρη) 

για τις περ. 2 ως και 15 

Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2022 [5ε] φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

1. Δληζρχεηαη ν ΚΑ Δ. 00.0611 κε πεξηγξαθή «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ» κε πνζφ 

357.294,32€. Αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» κε πνζφ 

150.000,00€, ν ΚΑ ΔΞ. 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε 

αληιηνζηαζίσλ» κε πνζφ 150.000,00 θαη ν ΚΑ ΔΞ. 20.6641.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε νρεκάησλ» κε πνζφ 57.294,32€ (ζρεη. 1). 

2. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 15.6262.01 κε πεξηγξαθή «Καζαξηζκφο ηδησηηθψλ νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ 

αθάιππησλ ρψξσλ  Γήκνπ Ι.Π.» κε πνζφ 3.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 90.354,61€. 

3. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 35.6142.01 «Γαπάλεο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ» πνζφ 2.000,00€ 

θαη ζα εληζρπζεί ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 92.354,61€. 

4. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 35.6692.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ θαη 

δελδξπιιίσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 91.354,61€.   

5. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 35.6693.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ 

θαη ιηπαζκάησλ» κε πνζφ 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη 

ζε πνζφ 90.354,61€.       

6. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 35.6263.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθή ζπληήξεζε νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ» θαη ην 

πνζφ ησλ 1.000,00€ ζα εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 91.354,61€.             

7. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 35.6263.02 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ» θαη ην πνζφ 

ησλ 1.000,00€ ζα εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 92.354,61€.  

8. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6263.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθή ζπληήξεζε νρεκάησλ & Μ.Δ. ηνπ 

Γήκνπ» κε πνζφ 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 

91.354,61€.  

9. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6263.02 κε πεξηγξαθή «Δπηζθεπή νρεκάησλ & Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ» κε 

πνζφ 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 90.354,61€. 

10. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δ. 00.1219.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε απφ ηελ Π.Δ.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο» κε πνζφ 5.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν 

ΚΑ ΔΞ. 15.6471.02 κε πεξηγξαθή «Έμνδα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γήκνπ - Υξεκαηνδφηεζε Π.Δ.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ» κε πνζφ 5.000,00€ (ζρεη. 2). 

11. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 25.6633.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (Απνιπκαληηθά, 

ρεκηθά θ.ι.π.)» κε πνζφ 3.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 25.6641.02 κε 

πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε νρεκάησλ ()» πνζφ 1.273,07€ θαη απφ ηνλ 

ΚΑ ΔΞ. 25.7131.01 κε πεξηγξαθή «Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο» πνζφ 1.726,93€. 

12. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6041.06 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ 

γεληθψλ θαζεθφλησλ (4 άηνκα Υ 3 κήλεο), γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19» κεηά απφ άζθεζε Αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ 

Γήκνπ κε πνζφ 17.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 

72.854,61€.  

13. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 30.6142.02 κε πεξηγξαθή «Τπεξεζία πκβνχινπ γηα 

Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ Γήκνπ Βέινπ Βφραο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία» - πγρξεκαηνδφηεζε Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ)» κε πνζφ 15.900,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 

56.954,61€.      

14. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 10.6041.02 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο γηα Άλεξγα 

άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑΜεΑ) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ ηεο 5εο Σξνπνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο 

ΑΔΑ: 6Α34Ω9Π-ΛΦ8



Πξφζθιεζεο Νν 12/2017» κε πνζφ 15.000,00€. Σν πνζφ ζα απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 41.954,61€ (ζρεη. 3).   

15. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6463.01 κε πεξηγξαθή «Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» κε πνζφ 

1.900,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 40.054,61€        

 

 Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 219/2022 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

 

             

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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