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ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 39/19 ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   295/2022. 

  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 19η  Νκηωβρίοσ 2022, ημέρα  Ρεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Ξροέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 8149/14.10.2022  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. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, β]δξάιεο 

Κηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία, θαη απόληεο νη : α]Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο β]Καλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο . 

Σνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο : Ξερί έγκριζης ηροποποίηζης προϋπολογιζμού  ηοσ ΛΞΓΓ «Γημοηικό Ιιμενικό 
Ραμείο Βότας», οικ. Έηοσς 2022 [2η] . 
 

         Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο  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:ΨΨ2ΚΩ9Π-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. 48/2022  

απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 2ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2022, όπσο 

παξαθάησ : 

Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν Θ.Α. εζόδσλ 00.4123.02 κε πεξηγξαθή «Φόξνο εξγνιάβσλ» κε πνζό 

2.000,00 επξώ. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν Θ.Α. εμόδσλ 00.8223.02 κε πεξηγξαθή : 

«Απόδνζε θόξνπ εξγνιάβσλ» κε πνζό 2.000,00 επξώ. 

 

ΑΔΑ: 6Ι6ΞΩ9Π-ΘΞΘ



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

Σακείν Βόραο» νηθ. έηνπο 2022 [2ε], όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 48/2022  

 (ΑΓΑ: 9Μ7ΞΝΜ2Ξ-3Ν6)   απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΛΠΓΓ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο  

παξνύζαο θαη όπσο αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 295/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘ.ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ι6ΞΩ9Π-ΘΞΘ
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