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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 39/19 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   300/2022. 

  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 19η  Οκηωβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ 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 Καηαζηήκαηνο, 

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 

Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο β]Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 9ο :  Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας, οικ. έηοσς 

2022 [6η]. 

  
    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έναηο  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 14.10.2022  εηζήγεζε ηεο  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                          14 - 10 - 2022 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΔΚΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Η Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ αθνχ έιαβε ππ’ φςε ηεο :  
Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/2007 
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α’) 
Σν έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28379/18-07-2012 
Παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 
Σελ  ππ’ αξηζκ. : Οηθ 55040/26-07-2021 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 3291/26-07-2021) 
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Σελ ππ’ αξηζκ. 7/21-01-2022 Α.Γ.. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν Π/Τ έηνπο 2022 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 14527, 
14518/24-02-2022 Δγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
Έγγξαθα ηνπ Σ. Π. & Γ. θαη Γξακκάηηα Δίζπξαμεο  (παξ. 1). 
Σν ππ’ αξηζκ. 50300/28-07-2022 έγγξαθν ηνπ ΤΠ. Δ. (παξ. 2). 
Σν ππ΄ αξηζκ. 63358/28-092022 έγγξαθν ηνπ ΤΠ. Δ. (παξ. 10). 
Σν ππ΄ αξηζκ. 63389/28-092022 έγγξαθν ηνπ ΤΠ. Δ. (παξ. 11). 
Σν ππ’ αξηζκ. 4128/29-09-2022 ηνπ ΤΠ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (παξ. 29). 
Σελ απφ 12/10/2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ & Δπηβιέςεσλ Σερληθψλ Έξγσλ. (παξ, 29 - 41 & 44). 
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.. ηα θάησζη : 
 
1. Δληζρχεηαη ν ΚΑ Δ. 00.0611 κε πεξηγξαθή «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ» κε πνζφ 71.858,64€, 
ιφγσ ηεο απμεκέλεο θαηά 6,6% θαηαβνιήο ηεο κεληαίαο δφζεο ηεο Σαθηηθήο Δπηρνξήγεζεο ΚΑΠ, ησλ κελψλ 
Απξηιίνπ έσο θαη επηεκβξίνπ 2022 (Δηζπξαρζέλ κεληαίν πνζφ 196.869,99€ κείνλ Πξνυπνινγηζζέλ κεληαίν πνζφ 
184.893,55€ = Μεληαία αχμεζε εηζπξαρζέληνο πνζνχ 11.976,44€ Υ 6 κήλεο = 71.858,64€),  ην νπνίν ζα εληζρχζεη 
ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 111.913,25€ (40.054,61+71.858,64€).  
2. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δ. 00.1322.16 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξήγεζε Γήκσλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ - ΠΓΔ "ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ"» κε πνζφ 
120.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 62.7132.01 κε πεξηγξαθή «Αγνξά απνξξηκκαηνθφξνπ 
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο - ΠΓΔ "ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ"» κε πνζφ 120.000,00€.  
3. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 10.6613.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα εληχπσλ, πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο, 
πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θ.α.» κε πνζφ 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 106.913,25€.   
4. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 10.6615.01 κε πεξηγξαθή «Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο (εθηχπσζε 
κεραλνγξαθηθνχ πιηθνχ θ.ιπ.)» κε πνζφ 3.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 103.913,25€.   
5. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 10.6612.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, θσηνηππηθνχ ράξηνπ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ» κε πνζφ 1.500,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 102.413,25€.   
6. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 10.7134.01 κε πεξηγξαθή «Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 
θαη ινγηζκηθά» κε πνζφ 3.000,00€, ην πνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
99.413,25€.   
7.  Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6056.01 κε πεξηγξαθή «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ – ΣΠΓΤ» κε πνζφ 10.900,00€. 
(Μεληαία θξάηεζε, κέζσ ηεο ηαθηηθήο θαηαλνκήο ΚΑΠ είλαη πνζνχ 4.390,00€ Υ12 κήλεο = 52.680,00€, φκσο ην 
πξνυπνινγηζζέλ πνζφ ην ΚΑΔ είλαη 41.793,43€. Δπνκέλσο απαηηείηαη ελίζρπζή ηνπ θαηά πνζφ 10.886,57€). Σν 
πνζφ πνπ ζα εληζρχζεη ηνλ αλσηέξσ ΚΑ ΔΞ. ζα απνδεζκεπηεί απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
88.513.25€.      
8. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 62.6112.02 κε πεξηγξαθή «Παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ - ΔΠΑ (θσδηθφο 
ΟΠ 5001356)» θαη πνζφ 6.832,02€.  Σαπηφρξνλα εληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 62.6112.01 κε πεξηγξαθή «Παξνρή 
ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ - ΔΠΑ (θσδηθφο ΟΠ 5001356) ()» κε πνζφ 6.832,02€. 
9. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 15.6117.01 κε πεξηγξαθή «Πιεξσκή ηδησηψλ ηδηνθηεηψλ νρεκάησλ θαη Μ.Δ. γηα φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ (πιεκκχξεο, ρηνλνπηψζεηο, ππξθαγηέο θ.α.) φηαλ θαη γηα φζν απαηηεζεί» κε πνζφ 
10.000,00€, ην πνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 78.513,25€.   
10. Δληζρχεηαη ν ΚΑ Δ. 00.4311.02 κε πεξηγξαθή «Κάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ Α'/βάζκηαο 
Β'/βάζκηαο εθπαίδεπζεο» κε πνζφ 21.915,00€. Αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6711.02 κε πεξηγξαθή 
«πκπιεξσκαηηθή θαηαλνκή απφ ΚΑΠ έηνπο 2022 πξνο θάιπςε Λεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 
θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ» κε πνζφ 21.915,00€.  
11. Δληζρχεηαη ν ΚΑ Δ. 00.0611 κε πεξηγξαθή «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ» κε πνζφ 85.595,65€. 
Αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 20.6721.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ γηα ηελ ελαπφζεζε 
απνξξηκκάησλ ζην ΥΤΣΑ» κε πνζφ 33.112,28€, ν ΚΑ ΔΞ. 20.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» κε πνζφ 26.241,68€ 
θαη  ν ΚΑ ΔΞ. 25.6211.01 κε πεξηγξαθή «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ» κε πνζφ 
26.241,69 
12. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6451.01 κε πεξηγξαθή «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ειεθηξνληθά κέζα, 
internet, βάζεηο πιεξνθνξηψλ θ.ιπ. κέζα» κε πνζφ 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 77.513,25€.  
13. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6012.01 κε πεξηγξαθή «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο» κε πνζφ 1.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην 
Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 76.513,25€. 
14. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 15.6471.01 κε πεξηγξαθή «Έμνδα πνιηηηζηηθψλ- θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
Γήκνπ κε πνζφ 10.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 66.513,25€. 
15. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 20.6041.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ» κε πνζφ 
307,99€, ην νπνίν ζα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6331.01 κε πεξηγξαθή «Σέιε δηειεχζεσλ - δηνδίσλ 
νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ».     
16. Δληζρχεηαη ν ΚΑ. ΔΞ. 20.6721.01 κε πεξηγξαθή «Γεληθή Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ» κε πνζφ 2.701,41€, ην 
νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6631.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ 

ΑΔΑ: 9Π9ΜΩ9Π-ΩΚΤ



πιηθνχ» πνζφ 1.000,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη, απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6422 κε πεξηγξαθή «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη 
απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ», πνζφ 500,00€, ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη θαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6331.01 
κε πεξηγξαθή «Σέιε δηειεχζεσλ - δηνδίσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ» πνζφ 1.201,41€.        
17. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δ. 00.4142.10 κε πεξηγξαθή «Δίζπξαμε θξαηήζεσλ 0,10% ππέξ ηεο 
Δληαίαο Αξρήο Γεκφζησλ πκβάζεσλ» κε πνζφ 10.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 
00.8242.10, πεξηγξαθή «Απφδνζε θξαηήζεσλ 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκφζησλ πκβάζεσλ» κε πνζφ 
10.000,00€.    
18.  Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6111.03 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο λνκηθψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηφο 
παξαζηάζεσλ» κε πνζφ 4.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
62.513,25€. 
19. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 25.7135.02 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 
δεκνηηθψλ θηεξίσλ (αληιηνζηάζηα)» κε πνζφ 4.303,02€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 25.6278.01 κε 
πεξηγξαθή «Γαπάλεο θχιαμεο θηεξίσλ (άξζξν 21 παξ. 11 Ν 3731/2008)» ν νπνίνο θαη θαηαξγείηαη.    
20. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6262.03 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
ειεθηξνθσηηζκνχ Γ.Δ. Βφραο - Ι.Π.» πνζφ 16.500,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 20.7131.01 
κε πεξηγξαθή «Μεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφο εμνπιηζκφο» κε πνζφ 16.500,00€.       
21.  Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6031.01 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο (εηδηθνί ζπλεξγάηεο Γεκάξρνπ)» κε 
πνζφ 2.200€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 60.313,25€.  
22. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6053.01 κε πεξηγξαθή «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ -
ΣΜΔΓΔ εξγνδφηε  (θχξηα ζχληαμε)» κε πνζφ 1.100€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 59.213,25€.  
23. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6053.02 κε πεξηγξαθή «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ -
ΣΜΔΓΔ εξγνδφηε (επηθνπξηθφ)» κε πνζφ 350€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 58.863,25€.   
24. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6053.03 κε πεξηγξαθή «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ - 
Κιάδνο Τγείαο Σερληθψλ (ΚΤΣ)» κε πνζφ 500€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 58.363,25€.   
25. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 15.6051.01 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΔΑΓΤ 3,25% πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» κε πνζφ 360€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 58.003,25€.   
26. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 15.6051.02 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΣΤΓΚΤ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ»  κε πνζφ 650€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
57.353,25€.   
27. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 15.6051.03 κε πεξηγξαθή «Δηζθνξά εξγνδφηε ππέξ ΔΦΚΑ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ»  κε πνζφ 2.800€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
54.553,25€.   
28. 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 4.500,00€, ην νπνίν 
απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 50.053,25€. 
29. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ Δ. 00.1328.02 κε πεξηγξαθή «Υξεκαηνδφηεζε γηα Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε 
γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο - Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Γξάζε 
4.3.4» κε πνζφ 34,48€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 64.7341.01 κε πεξηγξαθή «Βειηίσζε 
Αγξνηηθψλ νδψλ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο – ΑΔ 082/1,  Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Γξάζε 
4.3.4» κε πνζφ 34,48€.   
30. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 30.7323.03 κε πεξηγξαθή «Έξγα Αγξνηηθήο νδνπνηίαο έηνπο 2021 - ΑΣΑ 
παιαηψλ ρξήζεσλ έσο 2020 6.400,00€ +  ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ (πξψελ ΑΣΑ) έηνπο 2021 
42.000,00€ + Ι.Π. έηνπο 2022 18.000,00€ ()» πνζφ 12.400,01€, ην νπνίν ζα εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 62.453,26€. 
31.  Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 30.7323.05 κε πεξηγξαθή «Έξγα επνχισζεο ιάθθσλ έηνπο 2021 
(28.000,00€ ΚΑΠ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 2021 + 12.000,00€  Ι.Π..2022) ()» πνζφ 12.000,00€, ην νπνίν ζα 
εληζρχζεη ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 74.453,26€.  
32. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 30.7326.01 κε πεξηγξαθή «Έξγα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ (68.937,24€ 
ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΔΩΝ ΔΩ 2020 + 14.660,00€ ΚΑΠ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ  2021 + 2.500,00€ ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΙΑΘΔΣΟ + 9.902,76€  Ι.Π. 2022) ()» πνζφ 9.902,76€ απφ Ι.Π., ην νπνίν ζα εληζρχζεη ην 
Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 84.356,02€.   
33. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 30.7326.01 κε πεξηγξαθή «Έξγα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ (68.937,24€ 
ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΔΩΝ ΔΩ 2020 + 14.660,00€ ΚΑΠ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ  2021 + 2.500,00€ ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΙΑΘΔΣΟ + 9.902,76€  Ι.Π. 2022) ()» πνζφ 20.824,34€. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 
30.7322.01 κε πεξηγξαθή «Έξγα αλαθαηαζθεπήο πιαηείαο Κ. Μπνιαηίνπ - ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ  
(πξψελ ΑΣΑ) έηνπο 2022» πνζφ 767,18€ θαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 30.7336.01 κε πεξηγξαθή «Έξγα ζπληεξήζεσλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ - ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ  (πξψελ ΑΣΑ) έηνπο 2022» πνζφ 1.689,01€. 
Αληίζηνηρα  εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 30.6262.03 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε πιαηεηψλ θαη δεκνηηθψλ 
ρψξσλ – Τπφινηπα ΑΣΑ 2021 & 2022 θαη ινηπά Δηδηθεπκέλα Υ.Τ.» κε πνζφ 23.280,53€ πνπ απνδεζκεχηεθε απφ 
ηνπο αλσηέξσ ΚΑ ΔΞ. 

ΑΔΑ: 9Π9ΜΩ9Π-ΩΚΤ



34. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.7326.03 κε πεξηγξαθή «Έξγα νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο - ΑΣΑ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΔΩΝ ΔΩ 2020» κε πνζφ 15.000,00€. Αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.7135.01 κε πεξηγξαθή 
«Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ  K.O.K. - ζήκαλζεο - νλνκαηνδσζίαο θ.α.  Γήκνπ - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΔΩΝ ΔΩ 2020» κε 
πνζφ 15.000,00€.  
35. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 45.6262.02 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία επηζθεπψλ θαη απνθαηαζηάζεσλ Νεθξνηαθείσλ - 
Ι.Π.» κε πνζφ 27.944,51€ θαη εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ίδηνο ΚΑ ΔΞ. 45.6262.02 κε πεξηγξαθή «Δξγαζία 
επηζθεπψλ θαη απνθαηαζηάζεσλ Νεθξνηαθείσλ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζφ 27.944,51€.     
36. Καηαξγείηαη ν ΚΑ ΔΞ. 45.7336.01 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε ρψξσλ λεθξνηαθείσλ - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΥΡΗΔΩΝ ΔΩ 2020» κε πνζφ 23.000,00€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 45.6262.04 κε 
πεξηγξαθή «Δξγαζία επηζθεπψλ θαη απνθαηαζηάζεσλ Νεθξνηαθείσλ Γ.Δ. Βφραο - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΔΩΝ ΔΩ 
2020» κε πνζφ 23.000,00€.   
37. Απνδεζκεχεηαη απφ ΚΑ ΔΞ. 25.7336.02 κε πεξηγξαθή «Έξγα Δπηζθεπψλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ 
Αληιηνζηαζίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο - ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ 2021 (πξψελ ΑΣΑ)» 
πνζφ 10.102,76€ θαη αληίζηνηρα εληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 25.6672.03 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 
αληιεηηθψλ κεραλεκάησλ Γ.Δ. Βφραο - ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ 2021 (πξψελ ΑΣΑ)» κε πνζφ 
10.102,76€.  
38. Απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑ ΔΞ. 25.7336.02 κε πεξηγξαθή «Έξγα Δπηζθεπψλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ 
Αληιηνζηαζίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο - ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ 2021 (πξψελ ΑΣΑ)» 
ππφινηπν πνζνχ 14.697,24€ θαη ηειηθά θαηαξγείηαη. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 15.6262.04 κε 
πεξηγξαθή «πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ - ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ 2021 (πξψελ ΑΣΑ) 
πνζφ 14.697,24€ + Ι.Π. 15.302,76€» δειαδή ζπλνιηθφ πνζφ ΚΑ ΔΞ. 30.000,00€. Μεηά ηελ απνδέζκεπζε ησλ 
15.302,76€, ην Απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 69.053,26€ 
39. Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 30.6262.01 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ - Ι.Π.» κε 
πνζφ 5.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 64.053,26€. 
40. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 70.6262.16 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο παηδηθψλ ραξψλ θαη νξγάλσλ απηψλ 
ηνπ Γήκνπ Ι.Π.» κε πνζφ 9.000,00€ ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
55.053,26€.     
41. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 30.6662.01 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα αζθαιηηθνχ πιηθνχ θαη ινηπψλ αδξαλψλ 
πιηθψλ Γήκνπ - Ι.Π.» κε πνζφ 5.000,00€ ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 
50.053,26€.                                 
42. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6492.01 κε πεξηγξαθή «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ» κε πνζφ 20.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 30.053,26€.   
43. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6151.01 κε πεξηγξαθή «Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΗ, ΔΛΣΑ, θιπ) απφ ηελ είζπξαμε 
ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θ.α.» κε πνζφ 10.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 20.053,26€.   
44. Δληζρχεηαη ν ΚΑ Δ 00.1322.11 κε πεξηγξαθή «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 
ζπλνδψλ ηνπο πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο, πνπ επιήγε απφ ηε θπζηθή θαηαζηξνθή ηεο 29εο 
επηεκβξίνπ 2018 - ΠΓΔ - ΑΔ 871» κε πνζφ 21.176,87€. Αληίζηνηρα εηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 
64.7323.07 κε πεξηγξαθή «Έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ - Βφραο - ΠΓΔ - ΑΔ 871» κε πνζφ 3.475,93€. 
Δηζάγεηαη σο λέν εδάθην ν ΚΑ ΔΞ. 64.7323.06 κε πεξηγξαθή «Έξγα δεκνηηθήο νδνπνηίαο Γ.Δ. Βέινπ – Πνζφ 
4.569,59€ ΠΓΔ - ΑΔ 871 + Ι.Π. 7.433,09€» κε ζπλνιηθφ πνζφ 12.002,68€. Μεηά ηελ απνδέζκεπζε πνζνχ 
7.433,09€ απφ ην Απνζεκαηηθφ, δηακνξθψλεηαη ζε πνζφ 12.620,17€ θαη 64.7323.05 κε πεξηγξαθή «Έξγα 
δεκνηηθήο νδνπνηίαο Γ.Δ. Βφραο  πιελ Γ.Κ. Βξαραηίνπ - ΠΓΔ - ΑΔ 871» κε πνζφ 13.131,35€. 
45. Δληζρχεηαη ν ΚΑ ΔΞ. 00.6495.01 κε «Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο Σξαπεδψλ, Σ.Π.& Γ., θιπ. απφ επηρνξεγήζεηο 
γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο» κε πνζφ 3.000,00€, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην Απνζεκαηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 
πνζφ 9,620,17€.       
 
   

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 

Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 [6ε] , όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο  

αλσηέξσ. 
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Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 300/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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