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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 44/01 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   350/2022. 

  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 1η Γεκεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9441/25.11.2022  πνπ 

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

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 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 Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] Καιιίξε Μαξία,  θαη απόληεο νη : α]ηάρνο Αλδξέαο, β] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, γ] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

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

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο :  Διζήγηζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας, οικ. έηοσς 

2022 [8η]. 

  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πρώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην 

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

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

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

 

 
ηε ζπλέρεηα ν  Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην ανωηέρω  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. 
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  ηε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ από 30.11.2022  εηζήγεζε ηεο  

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

 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                          30 - 11 - 2022 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΟΓΓΟΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Η Γ/νζη Οικονομικών Υπηρεζιών αθού έλαβε σπ’ όυη ηης :  
Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007 
Το άρθρο 8 ηοσ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύτος Α’) 
Το έγγραθο ηοσ ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
Την  σπ’ αριθμ. : Οικ 55040/26-07-2021 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 3291/26-07-2021) 
Την σπ’ αριθμ. 7/21-01-2022 Α.Γ.Σ. με ηην οποία υηθίζηηκε ο Π/Υ έηοσς 2022 και ηην σπ’ αριθμ. 14527, 14518/24-
02-2022 Δγκριηική ηης Αποκενηρφμένης Γιοίκηζης. 
 
Διζηγείηαι προς ηην Ο.Δ. και ηο Γ.Σ. ηα κάηφθι : 
 
1. Αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑ ΔΞ. 20.7325.10 με περιγραθή «Έργα δικηύφν ηλεκηροθφηιζμού ηοσ Γήμοσ 
μέζφ ΓΔΓΓΗΔ - Ι.Π. 2022», ποζό 9.200,00€, από ηον ΚΑ ΔΞ. 20.6262.02 με περιγραθή «Δργαζίες ζσνηήρηζης και 
επιζκεσής ηλεκηροθφηιζμού Γ.Δ. Βέλοσ - Ι.Π.», ποζό 2.400,00€ και από ηον ΚΑ ΔΞ. 20.6262.03 με περιγραθή 
«Δργαζίες ζσνηήρηζης και επιζκεσής ηλεκηροθφηιζμού Γ.Δ. Βότας - Ι.Π.», ποζό 8.300,00€. Το ζσνολικό ποζό ηφν 
19.900,00€ ποσ αποδεζμεύηηκε από ηοσς ανφηέρφ ΚΑ ΔΞ., θα ενιζτύζει ηον ΚΑ ΔΞ. 20.6414.01 με περιγραθή 
«Γαπάνες μεηαθοράς σπολείμμαηος ανακύκλφζης - Γ.Δ. Βέλοσ» με ποζό 9.950,00€. Δπιπλέον θα ενιζτσθεί και ο 
ΚΑ ΔΞ. 20.6414.02 με περιγραθή «Γαπάνες μεηαθοράς σπολείμμαηος ανακύκλφζης - Γ.Δ. Βότας» με ποζό 
9.950,00€.  
2. Aποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑ ΔΞ. 25.6011.01, με περιγραθή «Τακηικές αποδοτές μονίμφν σπαλλήλφν», 
ποζό 10.000,00€ και από ηον ΚΑ ΔΞ. 25.6236.02 με περιγραθή «Μίζθφζη δικηύοσ μεηαθοράς νερού ύδρεσζης Τ.Κ. 
Σηιμάγκας», ποζό 12.600,00€. Το ζσνολικό ποζό ηφν 22.600,00€ ποσ αποδεζμεύηηκε από ηοσς ανφηέρφ ΚΑ ΔΞ., 
θα ενιζτύζει ηον ΚΑ ΔΞ. 25.6213.06 με περιγραθή «Σσνηήρηζη δικηύφν ύδρεσζης Γ.Δ. Βέλοσ - Ι.Π.» με ποζό 
11.300,00€. Δπιπλέον θα ενιζτσθεί ο ΚΑ ΔΞ. 25.6213.07 με περιγραθή «Σσνηήρηζη δικηύφν ύδρεσζης Γ.Δ. Βότας - 
Ι.Π.» με ποζό 11.300,00€.                  
 
 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 

 

           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 

          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 [8ε] όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη : 

1.- Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.7325.10 κε πεξηγξαθή «Έξγα δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ κέζσ ΓΔΓΓΗΔ - Ι.Π. 2022», πνζό 9.200,00€, από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6262.02 κε πεξηγξαθή 

«Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνθσηηζκνύ Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.», πνζό 2.400,00€ θαη από 

ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6262.03 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνθσηηζκνύ Γ.Δ. 

Βόραο - Ι.Π.», πνζό 8.300,00€. Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ 19.900,00€ πνπ απνδεζκεύηεθε από ηνπο 

αλσηέξσ ΚΑ ΔΞ., ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6414.01 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο κεηαθνξάο 

ππνιείκκαηνο αλαθύθισζεο - Γ.Δ. Βέινπ» κε πνζό 9.950,00€. Δπηπιένλ ζα εληζρπζεί θαη ν ΚΑ ΔΞ. 

ΑΔΑ: 9ΡΨΠΩ9Π-ΑΩ9



20.6414.02 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο κεηαθνξάο ππνιείκκαηνο αλαθύθισζεο - Γ.Δ. Βόραο» κε πνζό 

9.950,00€.  

2.- Aπνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 25.6011.01, κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ 

ππαιιήισλ», πνζό 10.000,00€ θαη από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 25.6236.02 κε πεξηγξαθή «Μίζζσζε δηθηύνπ 

κεηαθνξάο λεξνύ ύδξεπζεο Σ.Κ. ηηκάγθαο», πνζό 12.600,00€. Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ 22.600,00€ 

πνπ απνδεζκεύηεθε από ηνπο αλσηέξσ ΚΑ ΔΞ., ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑ ΔΞ. 25.6213.06 κε πεξηγξαθή 

«πληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. Βέινπ - Ι.Π.» κε πνζό 11.300,00€. Δπηπιένλ ζα εληζρπζεί ν ΚΑ 

ΔΞ. 25.6213.07 κε πεξηγξαθή «πληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. Βόραο - Ι.Π.» κε πνζό 

11.300,00€.                  

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 350/2022 
  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.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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