
       
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκφο Απνθάζεσο:  71/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 9
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ ηης  

24
ης

  Ασγούζηοσ  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοτή ποζού και 6
η
 Αναμόρθωζη Προϋπολογιζμού, Σροποποίηζη 

Σετνικού Προγράμμαηος και Προγράμμαηος Δράζης 2022. 

 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 24
ελ

  Απγνχζηνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε, 

χζηεξα απφ ηελ 9949/19-08-2022 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 ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 

έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζχγθιηζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ 

κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ». 

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

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε ηειεδηάζθεςε 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr  (18) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

 

σμμεηέτονηες  

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

5.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

6.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

7.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

8.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

9.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

 

10.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

11.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

15.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

16.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

17.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

18.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 
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Μη ζσμμεηέτονηες 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

4.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

5.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

7.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

9.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

Προζελεύζεις  - Αποτωρήζεις 

 

     

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 21:20΄κ.κ απνρψξεζε ε 

δεκνηηθή   ζχκβνπινο θ.Αξηάδλε Γήκνπ - Ρίγιε. 

 

 

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 Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινχ 

Δκκαλνπήι, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Κνπκαηίθσλ θ.Ενχκπνο Ησάλλεο, ν πξνέδξνο 

ηεο Κνηλφηεηαο θνπξαηίθσλ θ.Υαηδερξήζηνο Κσλ/λνο, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Κνληαηίθσλ θ.Παγσλδηψηεο ηακάηηνο θαη ν  πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πιαηάλνπ 

θ.Κσζηάθεο Γεψξγηνο.  

 

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

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

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Κεξακηηδήο Ησάλλεο, θ.Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα, θ.Κηινπθηψηεο Δκκαλνπήι 

θαη ν εηδηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ θ.Υηψηεο Δκκαλνπήι  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο 

εηζεγεηέο ζεκάησλ θαη Β] ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο άκνπ θ.Παλνπξάθεο Βαζίιεηνο θαη 

ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Αλδξεάδε νπιηάλα 

 

 

ΘΕΜΑ 4ον: Αποδοτή ποζού και 6
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 (4
ν
) ηέηαξην  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 6Η 

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 πξνυπνινγηζκψ 

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. Λόγω ηηρ αύξηζηρ ηων καςζίμων και ηηρ μη ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ 
ηος ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηων καςζίμων  κπίνεηαι απαπαίηηηη η 
αναμόπθωζη ηος Π/Υ οικ. έηοςρ 2022 με ηαςηόσπονη αςξομείωζη ΚΑΕ μέζω 
ηος Αποθεμαηικού καθώρ και ηην  ενίζσςζη ηος μέζω ηος Αποθεμαηικού, ωρ 
εξήρ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Το αποθεμαηικό κεθάλαιο ΚΑ 9111 μεηαβάλλεηαι και διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό 
ηων 85.017,36 (115.017,36-30.000,00) €. 
 
Β. Για ηην εκηέλεζη ηηρ ςπ` απ. 594/2015  απόθαζη μονομελούρ 
ππωηοδικείος Αθηνών για ηην ειδική διαδικαζία διαθοπών πος αθοπούν 
διαηποθή και επιμέλεια ηέκνων κπίνεηαι απαπαίηηηη η δημιοςπγία νέος ΚΑΕ 
Εζόδος και ανηίζηοισα Εξόδος ζηον οποίο θα ειζππάηηοςμε ηην επιζηποθή 
μέποςρ μιζθοδοζίαρ από ηην ΕΑΠ ( Ενιαία Απσή Πληπωμών)   ππορ απόδοζη 
ζηοςρ δικαιούσοςρ ωρ εξηρ : 
Πίνακαρ 2 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 

Αλακνξθψζεη

ο Γηακνξθσζέληα 

10.6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ 

γηα ζέξκαλζε θαη 

θσηηζκφ  

10.000,00 -128,50 9871,50 

15.6654.0009  Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο Ληκέλνο 

Καξινβάζνπ θαη 

Πηζηνπνίεζε 

30.000,00 -3.675,00 26.325,00 

20.6279.0001 Δηδηθή θαηαζθεπή γηα 

θάδνπο κε μχιηλα 

πιαίζηα θαη κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ 

2.000,00 -11,00 1.989,00 

45.7134.0001 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ 

δηαρείξηζεο 

θνηκεηεξίσλ 

30.000,00 -1.356,00 28.644,00 

20.6641.0002 Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

201.000,00 35.170,50  

 Μεηαβνιή 

Απνζεκαηηθνχ ΚΑ 90. 

9111 

 30.000,00  

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 

Αλακνξθψζεη

ο Γηακνξθσζέληα 

4319.0003 Δίζπξαμε απν 

θαηαζρεηήξην 

(επηζηξνθε κέζσ ΔΑΠ) 

γηα ηελ ππ` αξ. 

594/2015 απφθαζε ηνπ 

Μνλνκεινχο  

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

0,00 2.700,00 2.700,00 

00.6492.0002 Απφδνζε απν 

θαηαζρεηήξην 

(επηζηξνθε κέζσ ΔΑΠ) 

γηα ηελ ππ` αξ. 

594/2015 απφθαζε ηνπ 

Μνλνκεινχο  

0,00 2.700,00 2.700,00 
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Το αποθεμαηικό κεθάλαιο ΚΑ 9111 δεν μεηαβάλλεηαι και παπαμένει  ζηο ποζό 
ηων 85.017,36 €. 
 
Παπακαλούμε όπωρ εγκπίνεηαι  ηην  αναμόπθωζη ηος Π/Υ 2022 και 
ηποποποίηζη ηος ηεσνικού ππογπάμμαηορ, ππογπάμμαηορ δπάζηρ ζύμθωνα 
με ηιρ ανωηέπω ειζηγήζειρ Α και Β καθώρ και ηοςρ Πίνακερ 1 και 2 ηηρ 
ειζήγηζηρ . 
 

 

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: 

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 Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  

3.Σελ δηαινγηθή ζπδήηεζε                                                                                                                                                                               

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

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

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζχκθσλα κε 

ηηο πεξηπηψζεηο  

Α] & Β]  θαη ηνπο πίλαθα 1 & 2  ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο. 

 

2.Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

            Ζ απφθαζε απηή  πήξε αχμνληα αξηζκφ    156/22-08-2022. 

 

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 παξαπάλσ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

2. Σελ ππ΄ αξηζ.  156 /2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

 Μεηαβνιή 

Απνζεκαηηθνχ ΚΑ 90. 

9111 

 0,00  

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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4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε (18) ςήθνπο ππέξ, ζε ζχλνιν (18) 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Δγθξίλεη ηελ 6
ε
 Αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ έηνπο 

2022 ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο Α] & Β]  θαη ηνπο πίλαθεο 1 & 2 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ππ΄ αξηζ. 156/2022 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  00:13΄ . 

 

 

  Ζ   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  71/24-08-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

 

                 

                                                                    Καρλόβαζι   24  Ασγούζηοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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