
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                            

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 46/14 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   368/2022. 

  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 14η  Γεκεμβπίος 2022, ημέπα  Ρεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Ξποέδπος ηεο κε αξ. πξση. 10060/09.12.2022  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- Ξξόεδξνο, β]Πδξάιεο 

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

Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο . 

Ρνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οόδνο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο :  Ξεπί έγκπιζηρ ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού ηος ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ», οικ.  
                 έηοςρ 2022 (4η). 

 
Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην 

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ηεο άκεζεο αλάγθεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ». 

Ζ Νικονομική Δπιηποπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 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  

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΝΚΝΦΩΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. ζηε ζπλέρεηα, εηζεγνύκελνο ην  ανωηέπω  ζέκα,  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: ΩΜ4ΕΩ9Π-Λ91



    Αθνινύζσο ην Γ.Π. ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» κε ηελ ππ’αξηζ. 58/2022 (ΑΓΑ: 6058ΝΘ31-

Ω29) απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 4ε  ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο :  

ΘΔΜΑ: Αναμόπθωζη ηος Π/Τ οικ. Έηοςρ 2022 (4η/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 4ε 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:  
 

 Ν Γήκνο Βέινπ Βόραο θαη ην ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ», σο θνξέαο πινπνίεζεο ησλ Ξνιηηηζηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, δηνξγάλσζαλ κε κεγάιε επηηπρίαο ην 1ν Γηεζλέο Φεζηηβάι «ΚΗΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΑΘΖΠ», 
ηηκώληαο έηζη ηελ κλήκε ηνπ ζπνπδαίνπ ζπλζέηε πνπ ηίκεζε ηελ Διιάδα κε ην έξγν ηνπ θαη αλαγλσξίζηεθε 
δηεζλώο σο έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο κνπζηθνζπλζέηεο. Ρν θεζηηβάι δηήξθεζε από 24/07/2022 έσο 
02/08/2022 κε πιήζνο εθδειώζεσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο. Ρν θόζηνο ησλ εθδειώζεσλ θαιύθζεθε 
από ίδηνπο πόξνπο ηεο πεξεζίαο καο θαη ρνξεγίεο.  
Ζ πεξεζία καο είρε απεπζπλζεί ηνλ Κάξηην (α.π. 101193/09-03-2022) ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ θαη 
Αζιεηηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Σνξεγηθό Ξξόγξακκα ηνπ πνπξγείν γηα ηηο εθδειώζεηο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαλ από δηάθνξνπο θνξείο ηεο ρώξαο ηηκώληαο ηελ κλήκε Κίθε Θενδσξάθε. Ρν πνπξγείν 
Ξνιηηηζκνύ κε ηελ Αξηζκ.90837/ 11/08/2022 Απόθαζε ηνπ έζεζε ππό ηελ Αηγίδα ηνπ ην Φεζηηβάι θαη ελέθξηλε 
επηρνξήγεζε ύςνπο 3.000,00 €. Ρειηθώο ε εθηακίεπζε ησλ ρξεκάησλ εγθξίζεθε κε ην αξηζκ. 179043/2022 
Ραθηηθό Έληαικα ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 542908/24-11-2022 εληνιήο εθηακίεπζεο θαη πηζηώζεθαλ ζηνλ 
ινγαξηαζκό πνπ ηεξνύκε ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηηο 29/11/2022.  
Γεδνκέλνπ όηη ην θεζηηβάι νινθιεξώζεθε ζηηο 02/08/2022 θαη έρνπλ πιεξσζεί όιεο νη δαπάλεο από ίδηνπο 
πόξνπο, ελώ ε έγθξηζε ηεο αηγίδαο θαη ηεο επηρνξήγεζεο έγηλε ζηηο 11/08/2022 θαη ε εθηακίεπζε ζηηο 29/11/2022, 
εκείο ζα πξέπεη λα απνδερζνύκε ηελ επηρνξήγεζε ησλ 3.000,00 € θαη ην πνζό λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ 
πιεξσκή θάπνηαο από ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε πεξεζία καο. 
 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ζα αλακνξθώζνπκε ηνλ Ξ/ σο εμήο: 
 

Α. Κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα, ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζε αύμεζε Δζόδσλ θαη δαπαλώλ θαζώο θαη 
ζε δεκηνπξγία λέσλ Θ.Α.Δ. σο εμήο: 

 
ηο ζκέλορ ηων Δζόδων ηποποποιούμε: 
 
Α.  ΑΤΞΗΗ  & ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ Κ.Α.. ΔΟΓΩΝ: 

 
A.1.  ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΩΝ Κ.Α. ΔΟΓΩΝ: 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣΑ 

1219.001 Ινηπέο επηρνξεγήζεηο -  0 3.000,00 3.000,00 

 
Αναμόπθωζη με ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΩΝ  Κ.Α. Δζόδων   3.000,00 €. 

 
ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΗΗ Κ.Α ΔΟΓΩΝ  =  3.000,00 € 
 
      ηο ζκέλορ ηων Δξόδων ηποποποιούμε: 

Β.1. ΑΤΞΗΗ Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ  
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΑ 
ΜΔ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
Η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
Η 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΝΣ
Α 

15-6471 
Έμνδα πνιηηηζηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

70.700,00 3.000,00 73.700,00 

  
ΠΛΝΙΝ 3.000,00 

 
 

                                          ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΗΔΩΝ : 3.000,00 € 

ΑΔΑ: ΩΜ4ΕΩ9Π-Λ91



 
Αποθεμαηικό μεηά ηιρ αςξομειώζειρ : 144,77 € 

 
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο 4εο αλακόξθσζεο ηνπ Ξ/ νηθ. Έηνπο 

2022. 
            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». 

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η    ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

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

2022 [4ε], όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 58/2022 (ΑΓΑ: 6058ΝΘ31-Ω29)   απόθαζε  

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

εκθαλίδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό, ήηνη :  

Πηο ζκέλορ ηων Δζόδων ηποποποιούμε: 

 
Α.  ΑΜΖΠΖ  & ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ Θ.Α.. ΔΠΝΓΩΛ: 

 
A.1.  ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΩΛ Θ.Α. ΔΠΝΓΩΛ: 
 

Θ.Α.Δ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΓΘΟΗΘΔΛΡΑ 
ΑΛΑΚΝΟΦΩΠ

Ζ 
ΓΗΑΚΝΟΦΩΘΔΛΡ

Α 

1219.001 Ινηπέο επηρνξεγήζεηο -  0 3.000,00 3.000,00 

 
Αναμόπθωζη με ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΩΛ  Θ.Α. Δζόδων   3.000,00 €. 

 
ΠΛΝΙΝ ΑΜΖΠΖ Θ.Α ΔΠΝΓΩΛ  =  3.000,00 € 
 

      Πηο ζκέλορ ηων Δξόδων ηποποποιούμε: 
Β.1. ΑΜΖΠΖ Θ.Α. ΔΜΝΓΩΛ  

 

Θ.Α.Δ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΓΘΟΗΘΔΛΡ
Α ΚΔ 

ΑΛΑΚΝΟΦ
ΩΠΖ 

ΑΛΑΚΝΟΦ
ΩΠΖ 

ΓΗΑΚΝΟΦΩΘΔΛ
ΡΑ 

15-6471 
Έμνδα πνιηηηζηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

70.700,00 3.000,00 73.700,00 

  
ΠΛΝΙΝ 3.000,00 

 
 

                                          ΠΛΝΙΝ ΑΜΖΠΔΩΛ : 3.000,00 € 
 
 
Αποθεμαηικό μεηά ηιρ αςξομειώζειρ : 144,77 € 

 
 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 368/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

ΑΔΑ: ΩΜ4ΕΩ9Π-Λ91



     ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ                                  

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘ.ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΜ4ΕΩ9Π-Λ91
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