
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 34/13 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   248/2022. 

  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 13η  επηεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σρίηη  και ώρα 10:30  ζε ΔΘΣΑΘΣΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6954/12.09.2022  πνπ 

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

άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 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  ε] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο,  ζη] 

Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

   

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο :  Περί έγκριςησ τροποποίηςησ προχπολογιςμοφ του ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ», οικ. έτουσ 2022 (2η). 
 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο  

δηάηαμεο, ιόγσ  ησλ πεξηνξηζκέλσλ πξνζεζκηώλ, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο  

ελέξγεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγκρίνει ηην έκηακηη καηεπείγοσζα ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής. 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο  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.  

ΑΔΑ: ΨΤΔΨΩ9Π-9ΔΕ



    Αθνινύζσο ην Γ.Π. ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» κε ηελ ππ’αξηζ. 38/2022 (ΑΓΑ: ΦΤΠΚΟΘ31-

ΒΟΦ) απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 2ε  ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο :  

 
ΘΔΜΑ: Αναμόπθωζη ηος Π/Τ οικ. Έηοςρ 2022 (2η/2022). 
 

Πύκθσλα 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) 
θαη ζε ζπλέρεηα 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 

 
ειζηγούμαζηε ππορ ηο Γ.. 

 
ηελ 2ε αλακόξθσζε ηνπ Ξ/ νηθ. Έηνπο 2022 πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 1/2022 (ΑΓΑ:ΤΙ5ΒΝΘ31-

4ΦΡ) απόθαζε Γ.Π. ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 17971/17965/25-02-2022 
(ΑΓΑ:9ΠΘΚΝΟ1Φ-ΕΡ0) απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο σο εμήο:  

 
Αλαιπηηθά ζαο γλσξίδνπκε όηη:  

  θαηά ηελ θαηάξηηζεο ηνπ Ξ/ νηθ. Έηνπο 2022 θαη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Θ..Α. εγγξάθεθαλ ζηνπο 
θσδηθνύο εζόδσλ πνζά πνπ αληηζηνηρνύζαλ  ζηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο,  ζύκθσλα 
κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021.  Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ πξνέθπςε ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνύο εζόδσλ αύμεζε  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Θ.Α.: 

α) Θ.Α. 0527  Ρξνθεία δεκνηηθώλ παηδηθώλ-βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ  (αξζξσλ 9 θαη 10 ηεο ΘΑ .16065/2002 
ΦΔΘ 497/Β), είρε αξρηθά εγγξαθεί πνζό 3.839,97 € θαη κέρξη ζήκεξα έρεη βεβαησζεί ην πνζό ησλ 21.718,33 €, 
από ην νπνίν έρεη ήδε εηζπξαρζεί ην πνζό ησλ 14.479,07 €.  

β) 1511. Ξξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 ΛΓ 356/74, άξζξν 16 Λ.2130/93) όπνπ δελ είρε 
εγγξαθεί πνζό  θαη κέρξη ζήκεξα έρεη βεβαησζεί θαη εηζπξαρζεί ην πνζό ησλ 66,70 €, ελώ ην πνζό απηό ζα 
απμεζεί κε ηελ είζπξαμε θαη ησλ ππνινίπσλ πνζώλ από ηα ηξνθεία πνπ έρνπλ βεβαησζεί. Ξξνηείλεηαη λα εγγξαθεί 
ην πνζό ησλ 100,00 €.  
 
Ρα αλσηέξσ πνζά επεηδή πξνέξρνληαη από ηελ είζπξαμε ησλ ηξνθείσλ δεκνηηθώλ  - βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ θαη 
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ελίζρπζε αληίζηνηρσλ θσδηθώλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 
Βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ. Ππγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ δύν 
ππαιιήισλ πνπ ζα πξνζιεθζνύλ κε δίκελε ζύκβαζε ιόγσ ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ ζε πξνζσπηθό πνπ έρνπλ 
πξνθύςεη από ηελ εγθπκνζύλε δύν ππαιιήισλ θαη ηελ πξνβιεπόκελε καθξνρξόληα απνπζία ηνπο από ηελ 
πεξεζία θαη ηα ππόινηπα γηα ηελ ελίζρπζε θσδηθώλ ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ, πξνκεζείαο γξαθηθήο ύιεο θαη εηδώλ 
ςπραγσγίαο ησλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ. 

 
 
 

Κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα, ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζε αύμεζε Δζόδσλ θαη δαπαλώλ. σο εμήο: 

 

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

 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

0527 

Ρξνθεία δεκνηηθώλ παηδηθώλ-
βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ  (αξζξσλ 9 
θαη 10 ηεο ΘΑ .16065/2002 ΦΔΘ 
497/Β), 

3.839,97 17.878,36 21.718,33 

1511 
Ξξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο 
θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 ΛΓ 
356/74, άξζξν 16 Λ.2130/93) 

0 100 100 

  ΤΝΟΛΟ 17.978,36  

      
 
  ςνολική αύξηζη ηων Κ.Α.Δ. με αναμόπθωζη 17.978,36 € ηα οποία μεηαθέπονηαι ζηο 

αποθεμαηικό και μέζω αςηού ηποποποιούμε ωρ εξήρ: 
  
 
Β.1 ΑΤΞΗΗ  ΔΞΟΓΩΝ 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

10-6041.003 
Ραθηηθέο απνδνρέο 

εθηάθησλ ππαιιήισλ 
3.000,00 5.000,00 8.000,00 

ΑΔΑ: ΨΤΔΨΩ9Π-9ΔΕ



Η.Γ.Ν.Σ. Γίκελεο ζπκβάζεηο 

10-6054.003 
Δξγνδ. Δηζθ. εθηάθη 

πξνζσπηθνύ ΗΓΝΣ (ΔΦΘΑ) 
Γίκελεο ζπκβάζεηο 

1.500,00 1.000,00 2.500,00 

15-6481.001 
Έμνδα ιεηηνπξγίαο 

ζπζηηίσλ 
17.000,00 5.000,00 22.000,00 

15-6612.001 
Ξξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο 
θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 

4.000,00 3.000,00 7.000,00 

15-6622.002 
Ξξνκήζεηα εηδώλ 

ςπραγσγίαο θαη παηρληδηώλ 
500,00 3.978,36 4.478,36 

  ΤΝΟΛΟ 17.978,36  

 
ςνολικό ποζό αύξηζηρ ηων ανωηέπω Κ.Α.Δ. μέζω ηος αποθεμαηικού 17.978,36 €. 
 
Αποθεμαηικό μεηά ηιρ αςξομειώζειρ : 2.644,77 € 

 
 
            Ν  Αλ. Ξξ/λνο   

                                                                                   Απη/ινύο Ρκήκαηνο 
                                                   Γ/θώλ πεξεζηώλ & πεξεζηώλ πνζηήξημεο 

 
 

          Λάζηνο Γεκήηξηνο 
           ΞΔ 1 Γηνηθεηηθνύ 

 

    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». 

 

Κε 5 έγθπξεο ςήθνπο ππέξ – 2 θαηά ησλ θ. θ. Καλάβε Αζαλαζίνπ θαη Βνπδνύξε Ληθόιαν 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

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

2022 [2ε], όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 38/2022 (ΑΓΑ: ΦΤΠΚΟΘ31-ΒΟΦ)   απόθαζε  

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

εκθαλίδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό, ήηνη :  

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

 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

0527 

Ρξνθεία δεκνηηθώλ παηδηθώλ-
βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ  (αξζξσλ 9 
θαη 10 ηεο ΘΑ .16065/2002 ΦΔΘ 
497/Β), 

3.839,97 17.878,36 21.718,33 

1511 
Ξξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο 
θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 ΛΓ 
356/74, άξζξν 16 Λ.2130/93) 

0 100 100 

  ΤΝΟΛΟ 17.978,36  

      
 
  ςνολική αύξηζη ηων Κ.Α.Δ. με αναμόπθωζη 17.978,36 € ηα οποία μεηαθέπονηαι ζηο 

αποθεμαηικό και μέζω αςηού ηποποποιούμε ωρ εξήρ: 
  
 
Β.1 ΑΤΞΗΗ  ΔΞΟΓΩΝ 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

10-6041.003 
Ραθηηθέο απνδνρέο 

εθηάθησλ ππαιιήισλ 
Η.Γ.Ν.Σ. Γίκελεο ζπκβάζεηο 

3.000,00 5.000,00 8.000,00 

10-6054.003 
Δξγνδ. Δηζθ. εθηάθη 

πξνζσπηθνύ ΗΓΝΣ (ΔΦΘΑ) 
Γίκελεο ζπκβάζεηο 

1.500,00 1.000,00 2.500,00 

ΑΔΑ: ΨΤΔΨΩ9Π-9ΔΕ



15-6481.001 
Έμνδα ιεηηνπξγίαο 

ζπζηηίσλ 
17.000,00 5.000,00 22.000,00 

15-6612.001 
Ξξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο 
θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 

4.000,00 3.000,00 7.000,00 

15-6622.002 
Ξξνκήζεηα εηδώλ 

ςπραγσγίαο θαη παηρληδηώλ 
500,00 3.978,36 4.478,36 

  ΤΝΟΛΟ 17.978,36  

 
ςνολικό ποζό αύξηζηρ ηων ανωηέπω Κ.Α.Δ. μέζω ηος αποθεμαηικού 17.978,36 €. 
 
Αποθεμαηικό μεηά ηιρ αςξομειώζειρ : 2.644,77 € 

 
 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 248/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                     

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΤΔΨΩ9Π-9ΔΕ
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