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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τησ 21ησ/ 24.10.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.

Αριθμόσ Απόφαςησ: 65/2022
Θζμα 1ο: Σροποποίηςη προχπολογιςμοφ του Δήμου ζτουσ 2022 (6η) .
ιμερα τθν 24η του μηνόσ Οκτωβρίου ημζρα Δευτζρα του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΘ ςτθν Κοινότθτα Ηευγολατιοφ φςτερα από τθν με
αρικ. πρωτ. 8283/20.10.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ.
Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ.
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν
παραβρζκθκαν παρόντα δζκα εννζα (19) μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Σριανταφφλλου Κων/νοσ, Πρόεδροσ
2. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
3. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ
4. Καλλίρθ Μαρία
5. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
6. Ράπτθσ Θεόδωροσ
7. Ρόηοσ Νικόλαοσ
8. δράλθσ Μιχαιλ
9. ιάχοσ Ανδρζασ
10. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
11. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
12. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ
13. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
14. Πανταηισ Παναγιϊτθσ
15. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ
16. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ
17. Μπιτςάκου Αςπαςία
18. Δθμθτρίου Μαρία
19. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ
(αποχϊρθςε ςτο 2ο ΘΘΔ)

ΑΠΟΝΣΕ
1. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ
2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
3. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ.
4. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
5. Περρισ Νικόλαοσ
6. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ
7. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ
8. Λιάκοσ Μιχαιλ
(Οι οποίοι δεν προςιλκαν,
αν και κλικθκαν νόμιμα).

τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου.
Παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι κ.κ. :
1. Ευάγγελοσ Δαγρζσ
Πρόεδροσ Νεράντηασ
2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ
Πρόεδροσ Σαρςινων
3. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ
Πρόεδροσ Κρθνϊν
4. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ
Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ
5. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Πουλίτςασ

ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ :
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1. Καλαντηισ Δθμιτριοσ
Πρόεδροσ τιμάγκασ
3 Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ Πρόεδροσ Βζλου
5. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ Πρόεδροσ Χαλκείου
7. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ
Πρόεδροσ Μπολατίου
9. Κεχαγιάσ Περίανδροσ
Πρόεδροσ Βοχαικοφ

2. Μπουγάσ Κων/νοσ
Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου
4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Βραχατίου
6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου
8. Ντοφβοσ Βαςίλειοσ
Πρόεδροσ ουλθναρίου
10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ

Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου
ζτουσ 2022 (6θ)» και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν κ. δράλθ, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ
των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 300/2022 (ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 2θ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ *ΑΔΑ:
9Π9ΜΩ9Π-ΩΚΣ+, κακϊσ και τθν υπ’αρικ. 2/2022(Ορκι Επανάλθψθ) απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ,
ςφμφωνα με τισ οποίεσ προτείνει τθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ όπωσ αναλυτικά παρουςιάηεται
ςτθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, ωσ κάτωκι :
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

14 - 10 - 2022
ΕΚΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ

Θ Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν αφοφ ζλαβε υπ’ όψθ τθσ :
Σθν παρ. 5 άρκρο 23 Ν. 3536/2007
Σο άρκρο 8 του Β.Δ. 17-5/15/06/59 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α’)
Σο ζγγραφο του ΤΠ.Ε. 28379/18-07-2012
Παρ. 5 άρκρο 77 Ν. 4172/2013
Σθν υπ’ αρικμ. : Οικ 55040/26-07-2021 ΚΤΑ (ΦΕΚ Β’ 3291/26-07-2021)
Σθν υπ’ αρικμ. 7/21-01-2022 Α.Δ.. με τθν οποία ψθφίςτθκε ο Π/Τ ζτουσ 2022 και τθν υπ’ αρικμ. 14527, 14518/24-02-2022
Εγκριτικι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Ζγγραφα του Σ. Π. & Δ. και Γραμμάτια Είςπραξθσ (παρ. 1).
Σο υπ’ αρικμ. 50300/28-07-2022 ζγγραφο του ΤΠ. Ε. (παρ. 2).
Σο υπϋ αρικμ. 63358/28-092022 ζγγραφο του ΤΠ. Ε. (παρ. 10).
Σο υπϋ αρικμ. 63389/28-092022 ζγγραφο του ΤΠ. Ε. (παρ. 11).
Σο υπ’ αρικμ. 4128/29-09-2022 του ΤΠ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων (παρ. 29).
Σθν από 12/10/2022 ειςιγθςθ του Σμιματοσ Μελετϊν & Επιβλζψεων Σεχνικϊν Ζργων. (παρ, 29 - 41 & 44).
Ειςθγείται προσ τθν Ο.Ε. και το Δ.. τα κάτωκι :
1.
Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε. 00.0611 με περιγραφι «ΚΑΠ για τθν κάλυψθ γενικϊν αναγκϊν» με ποςό 71.858,64€, λόγω τθσ
αυξθμζνθσ κατά 6,6% καταβολισ τθσ μθνιαίασ δόςθσ τθσ Σακτικισ Επιχοριγθςθσ ΚΑΠ, των μθνϊν Απριλίου ζωσ και
επτεμβρίου 2022 (Ειςπραχκζν μθνιαίο ποςό 196.869,99€ μείον Προχπολογιςκζν μθνιαίο ποςό 184.893,55€ = Μθνιαία αφξθςθ
ειςπραχκζντοσ ποςοφ 11.976,44€ Χ 6 μινεσ = 71.858,64€), το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
111.913,25€ (40.054,61+71.858,64€).
2.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Ε. 00.1322.16 με περιγραφι «Επιχοριγθςθ Διμων για τθν προμικεια
απορριμματοφόρων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργου και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ - ΠΔΕ "ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ"» με ποςό
120.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 62.7132.01 με περιγραφι «Αγορά απορριμματοφόρου μζςω του
προγράμματοσ - ΠΔΕ "ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ"» με ποςό 120.000,00€.
3.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.6613.01 με περιγραφι «Προμικεια εντφπων, υλικϊν μθχανογράφθςθσ, πολλαπλϊν
εκτυπϊςεων κ.α.» με ποςό 5.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό
106.913,25€.
4.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.6615.01 με περιγραφι «Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ, βιβλιοδετιςεισ (εκτφπωςθ μθχανογραφικοφ
υλικοφ κ.λπ.)» με ποςό 3.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 103.913,25€.
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5.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.6612.01 με περιγραφι «Προμικεια γραφικισ φλθσ, φωτοτυπικοφ χάρτου και λοιπϊν υλικϊν
γραφείου» με ποςό 1.500,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 102.413,25€.
6.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.7134.01 με περιγραφι «Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και θλεκτρονικά ςυγκροτιματα και
λογιςμικά» με ποςό 3.000,00€, το ποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 99.413,25€.
7.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6056.01 με περιγραφι «Ετιςια ειςφορά ςτο ΣΑΔΚΤ – ΣΠΔΤ» με ποςό 10.900,00€. (Μθνιαία
κράτθςθ, μζςω τθσ τακτικισ κατανομισ ΚΑΠ είναι ποςοφ 4.390,00€ Χ12 μινεσ = 52.680,00€, όμωσ το προχπολογιςκζν ποςό το
ΚΑΕ είναι 41.793,43€. Επομζνωσ απαιτείται ενίςχυςι του κατά ποςό 10.886,57€). Σο ποςό που κα ενιςχφςει τον ανωτζρω ΚΑ
ΕΞ. κα αποδεςμευτεί από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 88.513.25€.
8.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 62.6112.02 με περιγραφι «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου - ΕΠΑ (κωδικόσ ΟΠ
5001356)» και ποςό 6.832,02€. Σαυτόχρονα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 62.6112.01 με περιγραφι «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ
ςυμβοφλου - ΕΠΑ (κωδικόσ ΟΠ 5001356) ()» με ποςό 6.832,02€.
9.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6117.01 με περιγραφι «Πλθρωμι ιδιωτϊν ιδιοκτθτϊν οχθμάτων και Μ.Ε. για όλεσ τισ
περιπτϊςεισ καταςτροφϊν (πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ, πυρκαγιζσ κ.α.) όταν και για όςο απαιτθκεί» με ποςό 10.000,00€, το
ποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 78.513,25€.
10.
Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε. 00.4311.02 με περιγραφι «Κάλυψθ δαπανϊν κζρμανςθσ των ςχολείων Α'/βάκμιασ Β'/βάκμιασ
εκπαίδευςθσ» με ποςό 21.915,00€. Αντίςτοιχα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6711.02 με περιγραφι «υμπλθρωματικι κατανομι από
ΚΑΠ ζτουσ 2022 προσ κάλυψθ Λειτουργικϊν αναγκϊν και κατά προτεραιότθτα κάλυψθ δαπανϊν κζρμανςθσ των ςχολείων» με
ποςό 21.915,00€.
11.
Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε. 00.0611 με περιγραφι «ΚΑΠ για τθν κάλυψθ γενικϊν αναγκϊν» με ποςό 85.595,65€. Αντίςτοιχα
ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 20.6721.02 με περιγραφι «Ειςφορά υπζρ ΦΟΔΑ για τθν εναπόκεςθ απορριμμάτων ςτο ΧΤΣΑ» με ποςό
33.112,28€, ο ΚΑ ΕΞ. 20.6211.01 με περιγραφι «Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και κοινοχριςτων
χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ» με ποςό 26.241,68€ και ο ΚΑ ΕΞ. 25.6211.01 με περιγραφι «Αντίτιμο θλεκτρικοφ
ρεφματοσ για κίνθςθ αντλιοςταςίων» με ποςό 26.241,69
12.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6451.01 με περιγραφι «υνδρομζσ ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά, θλεκτρονικά μζςα, internet,
βάςεισ πλθροφοριϊν κ.λπ. μζςα» με ποςό 1.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε
ποςό 77.513,25€.
13.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 30.6012.01 με περιγραφι «Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ» με ποςό 1.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που
διαμορφϊνεται ςε ποςό 76.513,25€.
14.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6471.01 με περιγραφι «Ζξοδα πολιτιςτικϊν- καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων Διμου με ποςό
10.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 66.513,25€.
15.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 20.6041.01 με περιγραφι «Σακτικζσ αποδοχζσ εκτάκτων υπαλλιλων» με ποςό 307,99€, το οποίο
κα αποδεςμευτεί από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6331.01 με περιγραφι «Σζλθ διελεφςεων - διοδίων οχθμάτων του Διμου».
16.
Ενιςχφεται ο ΚΑ. ΕΞ. 20.6721.01 με περιγραφι «Γενικι Ειςφορά υπζρ ΦΟΔΑ» με ποςό 2.701,41€, το οποίο
αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6631.01 με περιγραφι «Προμικεια υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ» ποςό
1.000,00€, ο οποίοσ και καταργείται, από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6422 με περιγραφι «Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ
μετακινοφμενων υπαλλιλων», ποςό 500,00€, ο οποίοσ και καταργείται και από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6331.01 με περιγραφι «Σζλθ
διελεφςεων - διοδίων οχθμάτων του Διμου» ποςό 1.201,41€.
17.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Ε. 00.4142.10 με περιγραφι «Είςπραξθ κρατιςεων 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ
Δθμόςιων υμβάςεων» με ποςό 10.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 00.8242.10, περιγραφι «Απόδοςθ
κρατιςεων 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμόςιων υμβάςεων» με ποςό 10.000,00€.
18.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6111.03 με περιγραφι «Αμοιβζσ νομικϊν για διάφορα κζματα εκτόσ παραςτάςεων» με ποςό
4.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 62.513,25€.
19.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 25.7135.02 με περιγραφι «Προμικεια ςυςτθμάτων αςφαλείασ δθμοτικϊν κτθρίων
(αντλιοςτάςια)» με ποςό 4.303,02€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 25.6278.01 με περιγραφι «Δαπάνεσ φφλαξθσ
κτθρίων (άρκρο 21 παρ. 11 Ν 3731/2008)» ο οποίοσ και καταργείται.
20.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6262.03 με περιγραφι «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτροφωτιςμοφ Δ.Ε.
Βόχασ - Ι.Π.» ποςό 16.500,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 20.7131.01 με περιγραφι «Μθχανιματα, εργαλεία
και λοιπόσ εξοπλιςμόσ» με ποςό 16.500,00€.
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21.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6031.01 με περιγραφι «Σακτικζσ αποδοχζσ (ειδικοί ςυνεργάτεσ Δθμάρχου)» με ποςό 2.200€,
το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 60.313,25€.
22.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6053.01 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων -ΣΜΕΔΕ εργοδότθ
(κφρια ςφνταξθ)» με ποςό 1.100€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 59.213,25€.
23.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6053.02 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων -ΣΜΕΔΕ εργοδότθ
(επικουρικό)» με ποςό 350€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 58.863,25€.
24.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6053.03 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων - Κλάδοσ Τγείασ
Σεχνικϊν (ΚΤΣ)» με ποςό 500€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 58.363,25€.
25.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6051.01 με περιγραφι «Ειςφορά εργοδότθ υπζρ ΣΕΑΔΤ 3,25% προςωπικοφ με ςφμβαςθ
Δθμοςίου Δικαίου» με ποςό 360€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 58.003,25€.
26.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6051.02 με περιγραφι «Ειςφορά εργοδότθ υπζρ ΣΤΔΚΤ προςωπικοφ με ςφμβαςθ Δθμοςίου
Δικαίου» με ποςό 650€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 57.353,25€.
27.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6051.03 με περιγραφι «Ειςφορά εργοδότθ υπζρ ΕΦΚΑ προςωπικοφ με ςφμβαςθ Δθμοςίου
Δικαίου» με ποςό 2.800€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 54.553,25€.
28.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 70.6041.06 με περιγραφι «Σακτικζσ Αποδοχζσ εκτάκτων υπαλλιλων γενικϊν κακθκόντων (4 άτομα
Χ 3 μινεσ), για τθν κάλυψθ Εκτάκτων Αναγκϊν αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου διαςποράσ του κορωναϊοφ COVID-19» μετά από
άςκθςθ Αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά του Διμου με ποςό 4.500,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που
διαμορφϊνεται ςε ποςό 50.053,25€.
29.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Ε. 00.1328.02 με περιγραφι «Χρθματοδότθςθ για Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι
γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ - Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Δράςθ 4.3.4» με ποςό 34,48€.
Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 64.7341.01 με περιγραφι «Βελτίωςθ Αγροτικϊν οδϊν Διμου Βζλου – Βόχασ – ΑΕ
082/1, Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Δράςθ 4.3.4» με ποςό 34,48€.
30.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7323.03 με περιγραφι «Ζργα Αγροτικισ οδοποιίασ ζτουσ 2021 - ΑΣΑ παλαιϊν
χριςεων ζωσ 2020 6.400,00€ + ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων (πρϊθν ΑΣΑ) ζτουσ 2021 42.000,00€ + Ι.Π. ζτουσ 2022
18.000,00€ ()» ποςό 12.400,01€, το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 62.453,26€.
31.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7323.05 με περιγραφι «Ζργα εποφλωςθσ λάκκων ζτουσ 2021 (28.000,00€ ΚΑΠ
ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 + 12.000,00€ Ι.Π..2022) ()» ποςό 12.000,00€, το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που
διαμορφϊνεται ςε ποςό 74.453,26€.
32.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7326.01 με περιγραφι «Ζργα κοινοχριςτων χϊρων Διμου (68.937,24€ ΑΣΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020 + 14.660,00€ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 + 2.500,00€ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΣΟ
+ 9.902,76€ Ι.Π. 2022) ()» ποςό 9.902,76€ από Ι.Π., το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
84.356,02€.
33.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7326.01 με περιγραφι «Ζργα κοινοχριςτων χϊρων Διμου (68.937,24€ ΑΣΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020 + 14.660,00€ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 + 2.500,00€ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΣΟ
+ 9.902,76€ Ι.Π. 2022) ()» ποςό 20.824,34€. Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7322.01 με περιγραφι «Ζργα ανακαταςκευισ
πλατείασ Κ. Μπολατίου - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων (πρϊθν ΑΣΑ) ζτουσ 2022» ποςό 767,18€ και από τον ΚΑ ΕΞ.
30.7336.01 με περιγραφι «Ζργα ςυντθριςεων κοινοχριςτων χϊρων - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων (πρϊθν ΑΣΑ)
ζτουσ 2022» ποςό 1.689,01€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 30.6262.03 με περιγραφι «υντιρθςθ πλατειϊν και
δθμοτικϊν χϊρων – Τπόλοιπα ΑΣΑ 2021 & 2022 και λοιπά Ειδικευμζνα Χ.Τ.» με ποςό 23.280,53€ που αποδεςμεφτθκε από
τουσ ανωτζρω ΚΑ ΕΞ.
34.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 30.7326.03 με περιγραφι «Ζργα οριηόντιασ και κατακόρυφθσ ςιμανςθσ - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020» με ποςό 15.000,00€. Αντίςτοιχα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 30.7135.01 με περιγραφι «Προμικεια πινακίδων
K.O.K. - ςιμανςθσ - ονοματοδωςίασ κ.α. Διμου - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020» με ποςό 15.000,00€.
35.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 45.6262.02 με περιγραφι «Εργαςία επιςκευϊν και αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων - Ι.Π.» με
ποςό 27.944,51€ και ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ίδιοσ ΚΑ ΕΞ. 45.6262.02 με περιγραφι «Εργαςία επιςκευϊν και
αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π.» με ποςό 27.944,51€.
36.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 45.7336.01 με περιγραφι «υντιρθςθ χϊρων νεκροταφείων - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ
2020» με ποςό 23.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 45.6262.04 με περιγραφι «Εργαςία επιςκευϊν και
αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων Δ.Ε. Βόχασ - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020» με ποςό 23.000,00€.
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37.
Αποδεςμεφεται από ΚΑ ΕΞ. 25.7336.02 με περιγραφι «Ζργα Επιςκευϊν και Αποκαταςτάςεων Αντλιοςταςίων και
λοιπϊν εγκαταςτάςεων φδρευςθσ - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ)» ποςό 10.102,76€ και
αντίςτοιχα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 25.6672.03 με περιγραφι «Προμικεια ανταλλακτικϊν αντλθτικϊν μθχανθμάτων Δ.Ε. Βόχασ ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ)» με ποςό 10.102,76€.
38.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 25.7336.02 με περιγραφι «Ζργα Επιςκευϊν και Αποκαταςτάςεων Αντλιοςταςίων και
λοιπϊν εγκαταςτάςεων φδρευςθσ - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ)» υπόλοιπο ποςοφ 14.697,24€
και τελικά καταργείται. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 15.6262.04 με περιγραφι «υντιρθςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ) ποςό 14.697,24€ + Ι.Π. 15.302,76€» δθλαδι
ςυνολικό ποςό ΚΑ ΕΞ. 30.000,00€. Μετά τθν αποδζςμευςθ των 15.302,76€, το Αποκεματικό διαμορφϊνεται ςε ποςό
69.053,26€
39.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 30.6262.01 με περιγραφι «υντιρθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ - Ι.Π.» με ποςό
5.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 64.053,26€.
40.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 70.6262.16 με περιγραφι «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ παιδικϊν χαρϊν και οργάνων αυτϊν του Διμου
Ι.Π.» με ποςό 9.000,00€ το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 55.053,26€.
41.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 30.6662.01 με περιγραφι «Προμικεια αςφαλτικοφ υλικοφ και λοιπϊν αδρανϊν υλικϊν Διμου Ι.Π.» με ποςό 5.000,00€ το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 50.053,26€.
42.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6492.01 με περιγραφι «Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα εκτζλεςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων ι
ςυμβιβαςτικϊν πράξεων» με ποςό 20.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
30.053,26€.
43.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6151.01 με περιγραφι «Δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΘ, ΕΛΣΑ, κλπ) από τθν είςπραξθ τελϊν, φόρων,
προςτίμων κ.α.» με ποςό 10.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 20.053,26€.
44.
Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε 00.1322.11 με περιγραφι «Αποκατάςταςθ ηθμιϊν των οδικϊν υποδομϊν και των ςυνοδϊν τουσ
υδραυλικϊν ζργων του Διμου Βζλου - Βόχασ, που επλιγθ από τθ φυςικι καταςτροφι τθσ 29θσ επτεμβρίου 2018 - ΠΔΕ - ΑΕ
871» με ποςό 21.176,87€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 64.7323.07 με περιγραφι «Ζργα αγροτικισ οδοποιίασ
Διμου Βζλου - Βόχασ - ΠΔΕ - ΑΕ 871» με ποςό 3.475,93€. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 64.7323.06 με περιγραφι «Ζργα
δθμοτικισ οδοποιίασ Δ.Ε. Βζλου – Ποςό 4.569,59€ ΠΔΕ - ΑΕ 871 + Ι.Π. 7.433,09€» με ςυνολικό ποςό 12.002,68€. Μετά τθν
αποδζςμευςθ ποςοφ 7.433,09€ από το Αποκεματικό, διαμορφϊνεται ςε ποςό 12.620,17€ και 64.7323.05 με περιγραφι «Ζργα
δθμοτικισ οδοποιίασ Δ.Ε. Βόχασ πλθν Δ.Κ. Βραχατίου - ΠΔΕ - ΑΕ 871» με ποςό 13.131,35€.
45.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6495.01 με «Αμοιβζσ και προμικειεσ Σραπεηϊν, Σ.Π.& Δ., κλπ. από επιχορθγιςεισ για
λειτουργικζσ δαπάνεσ» με ποςό 3.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
9,620,17€.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ

Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΕΚΟΤΡΑ

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ αναφζρκθκε ςτο άρκρο 77 Ν. 4172/2013 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο
189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιικθκε με το άρκρο 12 του Ν. 4623/2019 και δεδομζνου ότι τόςο θ
άρνθςθ ψιφου, όςο και θ λευκι ψιφοσ δεν υπολογίηονται ςτθν καταμζτρθςθ κετικϊν και αρνθτικϊν
ψιφων (άρκρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία.
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,

Για τα άρθρα 1-2-7-8-9-10-11-16-17-18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με 12 ζγκυρεσ ψιφουσ υπζρ – 7 κατά
(των κ.κ. Μανάβθ Π. Ακ., , Λυμπερόπουλο ,Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν.,
Κατςιφϊλθ Π., Καραφωτιά Γ., Μπιτςάκου Αςπ.)
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Για τα άρθρα 3-4-5-6-12-13-14-15-19-20-39-

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με 11 ζγκυρεσ ψιφουσ υπζρ – 8 κατά
(των κ.κ. Μανάβθ Π. Ακ., , Λυμπερόπουλο ,Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν.,
Κατςιφϊλθ Π., Καραφωτιά Γ., Μπιτςάκου Αςπ., ΔθμθτρίουΜ.)

Α.- Εγκρίνει τθν Σροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2022 (6θ ), ωσ κάτωκι:
1. Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε. 00.0611 με περιγραφι «ΚΑΠ για τθν κάλυψθ γενικϊν αναγκϊν» με ποςό 71.858,64€, λόγω τθσ
αυξθμζνθσ κατά 6,6% καταβολισ τθσ μθνιαίασ δόςθσ τθσ Σακτικισ Επιχοριγθςθσ ΚΑΠ, των μθνϊν Απριλίου ζωσ και
επτεμβρίου 2022 (Ειςπραχκζν μθνιαίο ποςό 196.869,99€ μείον Προχπολογιςκζν μθνιαίο ποςό 184.893,55€ = Μθνιαία αφξθςθ
ειςπραχκζντοσ ποςοφ 11.976,44€ Χ 6 μινεσ = 71.858,64€), το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
111.913,25€ (40.054,61+71.858,64€).
2.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Ε. 00.1322.16 με περιγραφι «Επιχοριγθςθ Διμων για τθν προμικεια
απορριμματοφόρων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργου και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ - ΠΔΕ "ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ"» με ποςό
120.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 62.7132.01 με περιγραφι «Αγορά απορριμματοφόρου μζςω του
προγράμματοσ - ΠΔΕ "ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ"» με ποςό 120.000,00€.
3.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.6613.01 με περιγραφι «Προμικεια εντφπων, υλικϊν μθχανογράφθςθσ, πολλαπλϊν
εκτυπϊςεων κ.α.» με ποςό 5.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό
106.913,25€.
4.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.6615.01 με περιγραφι «Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ, βιβλιοδετιςεισ (εκτφπωςθ μθχανογραφικοφ
υλικοφ κ.λπ.)» με ποςό 3.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 103.913,25€.
5.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.6612.01 με περιγραφι «Προμικεια γραφικισ φλθσ, φωτοτυπικοφ χάρτου και λοιπϊν υλικϊν
γραφείου» με ποςό 1.500,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 102.413,25€.
6.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 10.7134.01 με περιγραφι «Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και θλεκτρονικά ςυγκροτιματα και
λογιςμικά» με ποςό 3.000,00€, το ποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 99.413,25€.
7.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6056.01 με περιγραφι «Ετιςια ειςφορά ςτο ΣΑΔΚΤ – ΣΠΔΤ» με ποςό 10.900,00€. (Μθνιαία
κράτθςθ, μζςω τθσ τακτικισ κατανομισ ΚΑΠ είναι ποςοφ 4.390,00€ Χ12 μινεσ = 52.680,00€, όμωσ το προχπολογιςκζν ποςό το
ΚΑΕ είναι 41.793,43€. Επομζνωσ απαιτείται ενίςχυςι του κατά ποςό 10.886,57€). Σο ποςό που κα ενιςχφςει τον ανωτζρω ΚΑ
ΕΞ. κα αποδεςμευτεί από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 88.513.25€.
8.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 62.6112.02 με περιγραφι «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου - ΕΠΑ (κωδικόσ ΟΠ
5001356)» και ποςό 6.832,02€. Σαυτόχρονα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 62.6112.01 με περιγραφι «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ
ςυμβοφλου - ΕΠΑ (κωδικόσ ΟΠ 5001356) ()» με ποςό 6.832,02€.
9.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6117.01 με περιγραφι «Πλθρωμι ιδιωτϊν ιδιοκτθτϊν οχθμάτων και Μ.Ε. για όλεσ τισ
περιπτϊςεισ καταςτροφϊν (πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ, πυρκαγιζσ κ.α.) όταν και για όςο απαιτθκεί» με ποςό 10.000,00€, το
ποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 78.513,25€.
10.
Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε. 00.4311.02 με περιγραφι «Κάλυψθ δαπανϊν κζρμανςθσ των ςχολείων Α'/βάκμιασ Β'/βάκμιασ
εκπαίδευςθσ» με ποςό 21.915,00€. Αντίςτοιχα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6711.02 με περιγραφι «υμπλθρωματικι κατανομι από
ΚΑΠ ζτουσ 2022 προσ κάλυψθ Λειτουργικϊν αναγκϊν και κατά προτεραιότθτα κάλυψθ δαπανϊν κζρμανςθσ των ςχολείων» με
ποςό 21.915,00€.
11.
Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε. 00.0611 με περιγραφι «ΚΑΠ για τθν κάλυψθ γενικϊν αναγκϊν» με ποςό 85.595,65€. Αντίςτοιχα
ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 20.6721.02 με περιγραφι «Ειςφορά υπζρ ΦΟΔΑ για τθν εναπόκεςθ απορριμμάτων ςτο ΧΤΣΑ» με ποςό
33.112,28€, ο ΚΑ ΕΞ. 20.6211.01 με περιγραφι «Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και κοινοχριςτων
χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ» με ποςό 26.241,68€ και ο ΚΑ ΕΞ. 25.6211.01 με περιγραφι «Αντίτιμο θλεκτρικοφ
ρεφματοσ για κίνθςθ αντλιοςταςίων» με ποςό 26.241,69
12.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6451.01 με περιγραφι «υνδρομζσ ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά, θλεκτρονικά μζςα, internet,
βάςεισ πλθροφοριϊν κ.λπ. μζςα» με ποςό 1.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε
ποςό 77.513,25€.
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13.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 30.6012.01 με περιγραφι «Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ» με ποςό 1.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που
διαμορφϊνεται ςε ποςό 76.513,25€.
14.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6471.01 με περιγραφι «Ζξοδα πολιτιςτικϊν- καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων Διμου με ποςό
10.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 66.513,25€.
15.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 20.6041.01 με περιγραφι «Σακτικζσ αποδοχζσ εκτάκτων υπαλλιλων» με ποςό 307,99€, το οποίο
κα αποδεςμευτεί από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6331.01 με περιγραφι «Σζλθ διελεφςεων - διοδίων οχθμάτων του Διμου».
16.
Ενιςχφεται ο ΚΑ. ΕΞ. 20.6721.01 με περιγραφι «Γενικι Ειςφορά υπζρ ΦΟΔΑ» με ποςό 2.701,41€, το οποίο
αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6631.01 με περιγραφι «Προμικεια υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ» ποςό
1.000,00€, ο οποίοσ και καταργείται, από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6422 με περιγραφι «Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ
μετακινοφμενων υπαλλιλων», ποςό 500,00€, ο οποίοσ και καταργείται και από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6331.01 με περιγραφι «Σζλθ
διελεφςεων - διοδίων οχθμάτων του Διμου» ποςό 1.201,41€.
17.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Ε. 00.4142.10 με περιγραφι «Είςπραξθ κρατιςεων 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ
Δθμόςιων υμβάςεων» με ποςό 10.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 00.8242.10, περιγραφι «Απόδοςθ
κρατιςεων 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμόςιων υμβάςεων» με ποςό 10.000,00€.
18.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6111.03 με περιγραφι «Αμοιβζσ νομικϊν για διάφορα κζματα εκτόσ παραςτάςεων» με ποςό
4.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 62.513,25€.
19.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 25.7135.02 με περιγραφι «Προμικεια ςυςτθμάτων αςφαλείασ δθμοτικϊν κτθρίων
(αντλιοςτάςια)» με ποςό 4.303,02€, το οποίο αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 25.6278.01 με περιγραφι «Δαπάνεσ φφλαξθσ
κτθρίων (άρκρο 21 παρ. 11 Ν 3731/2008)» ο οποίοσ και καταργείται.
20.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 20.6262.03 με περιγραφι «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτροφωτιςμοφ Δ.Ε.
Βόχασ - Ι.Π.» ποςό 16.500,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 20.7131.01 με περιγραφι «Μθχανιματα, εργαλεία
και λοιπόσ εξοπλιςμόσ» με ποςό 16.500,00€.
21.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6031.01 με περιγραφι «Σακτικζσ αποδοχζσ (ειδικοί ςυνεργάτεσ Δθμάρχου)» με ποςό 2.200€,
το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 60.313,25€.
22.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6053.01 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων -ΣΜΕΔΕ εργοδότθ
(κφρια ςφνταξθ)» με ποςό 1.100€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 59.213,25€.
23.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6053.02 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων -ΣΜΕΔΕ εργοδότθ
(επικουρικό)» με ποςό 350€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 58.863,25€.
24.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6053.03 με περιγραφι «Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων - Κλάδοσ Τγείασ
Σεχνικϊν (ΚΤΣ)» με ποςό 500€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 58.363,25€.
25.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6051.01 με περιγραφι «Ειςφορά εργοδότθ υπζρ ΣΕΑΔΤ 3,25% προςωπικοφ με ςφμβαςθ
Δθμοςίου Δικαίου» με ποςό 360€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 58.003,25€.
26.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6051.02 με περιγραφι «Ειςφορά εργοδότθ υπζρ ΣΤΔΚΤ προςωπικοφ με ςφμβαςθ Δθμοςίου
Δικαίου» με ποςό 650€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 57.353,25€.
27.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 15.6051.03 με περιγραφι «Ειςφορά εργοδότθ υπζρ ΕΦΚΑ προςωπικοφ με ςφμβαςθ Δθμοςίου
Δικαίου» με ποςό 2.800€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 54.553,25€.
28.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 70.6041.06 με περιγραφι «Σακτικζσ Αποδοχζσ εκτάκτων υπαλλιλων γενικϊν κακθκόντων (4 άτομα
Χ 3 μινεσ), για τθν κάλυψθ Εκτάκτων Αναγκϊν αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου διαςποράσ του κορωναϊοφ COVID-19» μετά από
άςκθςθ Αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά του Διμου με ποςό 4.500,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που
διαμορφϊνεται ςε ποςό 50.053,25€.
29.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ Ε. 00.1328.02 με περιγραφι «Χρθματοδότθςθ για Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι
γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ - Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Δράςθ 4.3.4» με ποςό 34,48€.
Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 64.7341.01 με περιγραφι «Βελτίωςθ Αγροτικϊν οδϊν Διμου Βζλου – Βόχασ – ΑΕ
082/1, Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Δράςθ 4.3.4» με ποςό 34,48€.
30.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7323.03 με περιγραφι «Ζργα Αγροτικισ οδοποιίασ ζτουσ 2021 - ΑΣΑ παλαιϊν
χριςεων ζωσ 2020 6.400,00€ + ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων (πρϊθν ΑΣΑ) ζτουσ 2021 42.000,00€ + Ι.Π. ζτουσ 2022
18.000,00€ ()» ποςό 12.400,01€, το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 62.453,26€.
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31.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7323.05 με περιγραφι «Ζργα εποφλωςθσ λάκκων ζτουσ 2021 (28.000,00€ ΚΑΠ
ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 + 12.000,00€ Ι.Π..2022) ()» ποςό 12.000,00€, το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που
διαμορφϊνεται ςε ποςό 74.453,26€.
32.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7326.01 με περιγραφι «Ζργα κοινοχριςτων χϊρων Διμου (68.937,24€ ΑΣΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020 + 14.660,00€ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 + 2.500,00€ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΣΟ
+ 9.902,76€ Ι.Π. 2022) ()» ποςό 9.902,76€ από Ι.Π., το οποίο κα ενιςχφςει το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
84.356,02€.
33.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7326.01 με περιγραφι «Ζργα κοινοχριςτων χϊρων Διμου (68.937,24€ ΑΣΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020 + 14.660,00€ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 + 2.500,00€ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΣΟ
+ 9.902,76€ Ι.Π. 2022) ()» ποςό 20.824,34€. Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 30.7322.01 με περιγραφι «Ζργα ανακαταςκευισ
πλατείασ Κ. Μπολατίου - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων (πρϊθν ΑΣΑ) ζτουσ 2022» ποςό 767,18€ και από τον ΚΑ ΕΞ.
30.7336.01 με περιγραφι «Ζργα ςυντθριςεων κοινοχριςτων χϊρων - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων (πρϊθν ΑΣΑ)
ζτουσ 2022» ποςό 1.689,01€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 30.6262.03 με περιγραφι «υντιρθςθ πλατειϊν και
δθμοτικϊν χϊρων – Τπόλοιπα ΑΣΑ 2021 & 2022 και λοιπά Ειδικευμζνα Χ.Τ.» με ποςό 23.280,53€ που αποδεςμεφτθκε από
τουσ ανωτζρω ΚΑ ΕΞ.
34.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 30.7326.03 με περιγραφι «Ζργα οριηόντιασ και κατακόρυφθσ ςιμανςθσ - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020» με ποςό 15.000,00€. Αντίςτοιχα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 30.7135.01 με περιγραφι «Προμικεια πινακίδων
K.O.K. - ςιμανςθσ - ονοματοδωςίασ κ.α. Διμου - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020» με ποςό 15.000,00€.
35.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 45.6262.02 με περιγραφι «Εργαςία επιςκευϊν και αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων - Ι.Π.» με
ποςό 27.944,51€ και ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ίδιοσ ΚΑ ΕΞ. 45.6262.02 με περιγραφι «Εργαςία επιςκευϊν και
αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π.» με ποςό 27.944,51€.
36.
Καταργείται ο ΚΑ ΕΞ. 45.7336.01 με περιγραφι «υντιρθςθ χϊρων νεκροταφείων - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ
2020» με ποςό 23.000,00€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 45.6262.04 με περιγραφι «Εργαςία επιςκευϊν και
αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων Δ.Ε. Βόχασ - ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2020» με ποςό 23.000,00€.
37.
Αποδεςμεφεται από ΚΑ ΕΞ. 25.7336.02 με περιγραφι «Ζργα Επιςκευϊν και Αποκαταςτάςεων Αντλιοςταςίων και
λοιπϊν εγκαταςτάςεων φδρευςθσ - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ)» ποςό 10.102,76€ και
αντίςτοιχα ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 25.6672.03 με περιγραφι «Προμικεια ανταλλακτικϊν αντλθτικϊν μθχανθμάτων Δ.Ε. Βόχασ ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ)» με ποςό 10.102,76€.
38.
Αποδεςμεφεται από τον ΚΑ ΕΞ. 25.7336.02 με περιγραφι «Ζργα Επιςκευϊν και Αποκαταςτάςεων Αντλιοςταςίων και
λοιπϊν εγκαταςτάςεων φδρευςθσ - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ)» υπόλοιπο ποςοφ 14.697,24€
και τελικά καταργείται. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 15.6262.04 με περιγραφι «υντιρθςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων - ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων 2021 (πρϊθν ΑΣΑ) ποςό 14.697,24€ + Ι.Π. 15.302,76€» δθλαδι
ςυνολικό ποςό ΚΑ ΕΞ. 30.000,00€. Μετά τθν αποδζςμευςθ των 15.302,76€, το Αποκεματικό διαμορφϊνεται ςε ποςό
69.053,26€
39.
Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 30.6262.01 με περιγραφι «υντιρθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ - Ι.Π.» με ποςό
5.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 64.053,26€.
40.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 70.6262.16 με περιγραφι «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ παιδικϊν χαρϊν και οργάνων αυτϊν του Διμου
Ι.Π.» με ποςό 9.000,00€ το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 55.053,26€.
41.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 30.6662.01 με περιγραφι «Προμικεια αςφαλτικοφ υλικοφ και λοιπϊν αδρανϊν υλικϊν Διμου Ι.Π.» με ποςό 5.000,00€ το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό, που διαμορφϊνεται ςε ποςό 50.053,26€.
42.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6492.01 με περιγραφι «Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα εκτζλεςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων ι
ςυμβιβαςτικϊν πράξεων» με ποςό 20.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
30.053,26€.
43.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6151.01 με περιγραφι «Δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΘ, ΕΛΣΑ, κλπ) από τθν είςπραξθ τελϊν, φόρων,
προςτίμων κ.α.» με ποςό 10.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό 20.053,26€.
44.
Ενιςχφεται ο ΚΑ Ε 00.1322.11 με περιγραφι «Αποκατάςταςθ ηθμιϊν των οδικϊν υποδομϊν και των ςυνοδϊν τουσ
υδραυλικϊν ζργων του Διμου Βζλου - Βόχασ, που επλιγθ από τθ φυςικι καταςτροφι τθσ 29θσ επτεμβρίου 2018 - ΠΔΕ - ΑΕ
871» με ποςό 21.176,87€. Αντίςτοιχα ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 64.7323.07 με περιγραφι «Ζργα αγροτικισ οδοποιίασ
Διμου Βζλου - Βόχασ - ΠΔΕ - ΑΕ 871» με ποςό 3.475,93€. Ειςάγεται ωσ νζο εδάφιο ο ΚΑ ΕΞ. 64.7323.06 με περιγραφι «Ζργα
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δθμοτικισ οδοποιίασ Δ.Ε. Βζλου – Ποςό 4.569,59€ ΠΔΕ - ΑΕ 871 + Ι.Π. 7.433,09€» με ςυνολικό ποςό 12.002,68€. Μετά τθν
αποδζςμευςθ ποςοφ 7.433,09€ από το Αποκεματικό, διαμορφϊνεται ςε ποςό 12.620,17€ και 64.7323.05 με περιγραφι «Ζργα
δθμοτικισ οδοποιίασ Δ.Ε. Βόχασ πλθν Δ.Κ. Βραχατίου - ΠΔΕ - ΑΕ 871» με ποςό 13.131,35€.
45.
Ενιςχφεται ο ΚΑ ΕΞ. 00.6495.01 με «Αμοιβζσ και προμικειεσ Σραπεηϊν, Σ.Π.& Δ., κλπ. από επιχορθγιςεισ για
λειτουργικζσ δαπάνεσ» με ποςό 3.000,00€, το οποίο αποδεςμεφεται από το Αποκεματικό που διαμορφϊνεται ςε ποςό
9,620,17€.

Β.- Σροποποιεί το Σεχνικό Πρόγραμμα του Διμου ζτουσ 2022, βάςει όςων αναφζρονται ςτθν παροφςα
τροποποίθςθ.
Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 65/2022
υντάχκθκε και υπογράφεται
O Πρόεδροσ

Σα Μζλθ
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

