
       
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκφο Απνθάζεσο:  48/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 7
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  22
ης

  Θοσνίοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 2
η
 Αναμόρθωζη Προϋπολογιζμού, Σροποποίηζη Σετνικού 

Προγράμμαηος και Προγράμμαηος Δράζης 2022. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 22
ελ

  Ηνπλίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ψξα 19:30΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, χζηεξα απφ 

ηελ 6740/17-06-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.34692  ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (21) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

12.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

14.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

16.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

17.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

18.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

19.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

20.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

3.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

6.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 21:35΄κ.κ απνρψξεζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Λέθαο θ.Μαζηφο Κσλ/λνο, 

ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεψξγηνο θαη ν  πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Αγίσλ Θενδψξσλ  θ.Παπαθσλζηαληίλνπ  Κπξηάθνο.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Κνληνξνχδαο Ησάλλεο θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

θ.Παηξψλε Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 3ον: 2
η
 Αναμόρθωζη Προϋπολογιζμού, Σροποποίηζη Σετνικού 

Προγράμμαηος και Προγράμμαηος Δράζης 2022. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (3
ν
) ηξίην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν  ζηελ θ. Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα πξντζηακέλε 

ηκήκαηνο πξνυπνινγηζκνχ-ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
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Ειζήγηζη  ηης οικονομικής σπηρεζίας  προς ηην Οικονομική Επιηροπή, για 2Η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ, ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ ΣΕΥΝΘΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ 2022. 

 

Με ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Γηαξθνχληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαγνξεχεηαη κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ 

θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη απφ άξζξνπ εηο άξζξνλ.  

2. Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ ελ ησ πξνυπνινγηζκψ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' 

εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθνο, 

επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή θαηαζηάληνο 

αλεθίθηνπ πξνο επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη 

επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ.  

3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηψζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ 

θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα 

θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αχμεζηλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ νπνίσλ 

κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, 

άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνχλ νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο.  

4. Πξνο πξφιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηψζεσλ δη' απξνφπηνπο δαπάλαο, 

αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππφ ίδηνλ θεθάιαηνλ ππφ 

ηίηινλ «Απνζεκαηηθφλ» θαη άξζξνλ ππφ ηνλ ηίηινλ «Πνζφλ δηαζέζηκνλ πξνο 

αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηψζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη' 

εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ».  

5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινχζεζηλ θαη 

εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμνκεηψζεσλ ησλ πηζηψζεσλ, ε κεηαθνξά 

ηνχησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλνπ 

Κεθαιαίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ». 

  

     χκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ αλακνξθψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

Ο.Σ.Α., ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνζεζκία 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκφδηα φξγαλα πνπ ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηπρφλ πνηληθή επζχλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

141, 142 θαη 143 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ λ. 3463/2006.  

 

 

Α) χκθσλα κε ην απφ 09/06/2022 αίηεκα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ π/π νηθ. εηνπο 2022 σο θάησζη :  

 

Πίλαθαο 1 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

ΑΔΑ: ΨΨ2Λ46ΜΦΟ8-5Τ6



 

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 ,δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 

197.234,53€.  

Β) Σύκθφλα κε ηο από 09/06/2022 έγγραθο ηες Δ/λζες Τετληθώλ 

σπερεζηώλ ηοσ Δήκοσ ηο οποίο αλαθέρεη όηη: Με όζα ορίδοληαη ζηο ΦΕΚ 

4677Β/29-12-2017 πρέπεη ο Δήκος Δσηηθής Σάκοσ έφς 31/12/2022 λα 

προβεί  ζηολ θαζορηζκό θαη ορηοζέηεζε δφλώλ ή θαη κέηρφλ προζηαζίας 

ζεκείφλ σδροιευίας ύδαηος, ποσ προορίδεηαη γηα αλζρώπηλε θαηαλάιφζε 

από σπόγεηα σδαηηθά ζσζηήκαηα ( πεγές- πεγάδηα-γεφηρήζεης). 

πλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλακφξθσζε ηνπ Π/Τ νηθ. έηνπο 2022 θαη ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ κε ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑΔ Δμφδνπ σο θάησζη:  

 

 

Πίλαθαο 2 

70. 7336.0006 

Ππξνπξνζηαζία - 

Σερληθά έξγα ΓΔ 

ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ 

 5.000,00 -4.900,00 100,00 

70.6261.0001 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ - 

πληήξεζε  

εγθαηαζηάζεσλ 

Ππξαζθάιεηαο 

(θηίξηα) 

 0,00 9.700,00 9700,00 

70.6481.0001 

Ππξνπξνζηαζία - 

Πξνκήζεηα εηδψλ 

ηξνθνδνζίαο γηα ηηο 

αλάγθεο πξνζσπηθνχ 

εζεινληηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

 2.450,00 -1.700,00 750,00 

70.7336.0005 

Ππξνπξνζηαζία - 

Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ 

θαηαζθεπήο 

ππξνζβεζηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ 

 4.500,00 -4.500,00 0,00 

70.7336.0004 

Ππξνπξνζηαζία - 

Βειηίσζε βαηφηεηαο 

αγξνηνδαζηθνχ ΓΔ 

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ 

 8.000,00 1.400,00 9.400,00 

 

Μεηαβνιή 

απνζεκαηηθνχ ΚΑ 

9111 

 

0 

 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 
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Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 

€160.158,53 (€197.234,53-€37.076,00).  

 

 
Γ) Εν ςυνεχεία, απαιτείται αναμόρφωςη Π/Υ 2022 κατόπιν αιτημάτων των αρμόδιων 
υπηρεςιϊν του Δήμου, με την ενίςχυςη των ήδη υπαρχόντων  και δημιουργία νζων 
κωδικϊν  για κάλυψη λειτουργικϊν αναγκϊν,  μζςω του αποθεματικοφ. 
Συγκεκριμζνα: 
Πίνακασ 3 

 
Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 

€140.158,53(€160.158,53-€20.000,00). 

 

 

Δ. Σύμθωνα με ηην σπ` αρ. 240.3.1/2022 (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) ηοσ 
Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηοσ πράζινοσ Ταμείοσ ηοσ Υποσργείοσ Περιβάλλονηος 
και Ενέργειας  -Πράζινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. ο Δήμος Δσηικής Σάμοσ ενηάζζεηαι 

25.7412.0002( 

ΝΔΟ ΚΑΔ)  

Πξφηαζε εθπφλεζεο 

εηδηθήο 

πδξνγεσινγηθήο 

κειέηεο Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 

Μ14Β0401 ΦΔΚ 

467Β/29-12-2017 

0,00 37.076,00 37.076,00 

 

 

Μεηαβνιή 

απνζεκαηηθνχ ΚΑ 

9111 

 

37.076,00 

 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

25.6633.0001  Πξνκήζεηα ρεκηθνχ 

πιηθνχ γηα αλάγθεο 

ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ 

0,00 12.000,00 12.000,00 

15.6262 πληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπψλ 

κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

(πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 

(Τπεξ. 15) 

10.000,00 4.000,00 14.000,00 

00.6739.0003 

(ΝΔΟ ΚΑΔ) 

πκκεηνρή Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ ζην 

Γίθηπν 

΄΄ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ 

ΠΟΛΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ΄΄ 

0,00 4.000,00 4.000,00 

 

Μεηαβνιή 

απνζεκαηηθνχ ΚΑ 

9111 

 

20.000,00 
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για ηα ΥΔΓΗΑ ΑΣΗΚΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ (.Α.Π) ΆΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 ΄΄ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ''  με ηο ποζό ηων 37.200,00€. 

Παρακαλείηαι ηο Σώμα για ηην αποδοτή ηοσ ποζού ηων 37.200,00 με  ηην 
δημιοσργία νέοσ ΚΑΕ ΕΣΌΔΟΥ και ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ανηίζηοιτα ως καηωηέρω.   
 
Πίνακας 4 

 
Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 

€140.158,53. 

 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνεηαι  ηην  αναμόρθωζη ηοσ Π/Υ 2022 και 
ηροποποίηζη ηοσ ηετνικού προγράμμαηος, προγράμμαηος δράζης ζύμθωνα 
με ηις ανωηέρω περιπηώζεις καθώς και ηοσς Πίνακες, ηης παρούζας 
ειζήγηζης. 
 
 
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 

πλερίδνληαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ην ζψκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

1329.0012 ΥΔΓΗΑ ΑΣΗΚΖ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ 

(.Α.Π) ΆΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 

΄΄ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ 

ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 

ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ 

ΗΟΕΤΓΗΟΤ '' 

0 37.200,00 37.200,00 

15.7412.0002 ΥΔΓΗΑ ΑΣΗΚΖ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ 

(.Α.Π) ΆΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 

΄΄ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ 

ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 

ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ 

ΗΟΕΤΓΗΟΤ '' 

0 37.200,00 37.200,00 

 

Μεηαβνιή 

απνζεκαηηθνχ ΚΑ 9111 

 

0 
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1.Σελ παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Ν.4623/19 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

Ν.4735/20. 

2.Σελ  αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο  

3.Σελ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1.Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ πνζψλ θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ Π/Τ 2022, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζχκθσλα κε 

ηηο πεξηπηψζεηο Α], B], Γ] & Γ]   θαη ηνπο πίλαθεο 1,2,3 & 4  ηεο παξνχζαο 

εηζήγεζεο. 

 

2.Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

 

            Ζ απφθαζε απηή  πήξε αχμνληα αξηζκφ    104 /14-06-2022. 

 

 

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 104/14-06-2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4940/2022 (ΦΔΚ 112
Α
΄) 

5. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε 21 ςήθνπο ππέξ, ζε ζχλνιν 21 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σελ 2
ε
 αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ έηνπο 2022 ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο πεξηπηψζεηο Α], B], Γ] & Γ] θαη ηνπο πίλαθεο 1,2,3 & 4  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ππ΄ αξηζ. 104/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο). 

 

 

 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:17΄ . 

 

 Ζ   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  48/22-06-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   22  Θοσνίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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