
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκφο Απνθάζεσο:  82/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  29
ης

  επηεμβρίοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 7
η
 Αναμόρθωζη Προϋπολογιζμού, Σροποποίηζη Σετνικού 

Προγράμμαηος και Προγράμμαηος Δράζης 2022. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 29
ελ

  επηεκβξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 

θαη ψξα 18:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

χζηεξα απφ ηελ 11715/22-09-2022 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 (18) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 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.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

9.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

10.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

11.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

12.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

15.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

16.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

17.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

18.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

4.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

5.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

 

7.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

8.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

9.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 18:17΄κ.κ πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη θ.Γεκήηξηνο Αλδξεαδάθεο θαη ν θ.Αξηέκηνο Παλνχζνο. 

 

 

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 Μαξαζνθάκπνπ 

θ.Καιβίλνο Παξαζθεπάο, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο 

Γεψξγηνο θαη ν  πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο  θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο.  

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.ηηδίκε Γηαζεκψ θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 1ον: 7
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 (1
ν
) πξψην  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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Δισήγηση  της οικονομικής σπηρεσίας  προς την Οικονομική 
Δπιτροπή, για 7Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ, 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΓΡΑΗ 2022. 

 
Με ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα 
εμήο: 
«1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο 
από θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ.  
2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' 
εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ 
θώδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ 
ή θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο 
ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία 
πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ 
πξνϋπνινγηζκώ.  
3. Η θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ 
πηζηώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 
3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο 
αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά 
ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνύλ 
νζάθηο πξόθεηηαη πεξί απξνόπηνπ δαπάλεο.  
4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο 
δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ 
θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ «Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ «Πνζόλ 
δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ 
αλεπαξθεία, σο θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο 
ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ».  
5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη 
εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ πηζηώζεσλ, ε 
κεηαθνξά ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο 
πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ». 
  
     Σύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζηνλ Γεληθό 
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη 
απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ 
αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Τ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο 
εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Η πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε 
ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα 
εκέξεο. Τα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα από ηπρόλ 
πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
141, 142 θαη 143 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην 
άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006.  
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Α. Σύκθσλα κε ην ππ` αξ. πξση. 10059/23-08-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
πεξηβάιινληνο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 
έηνπο 2022 γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
ησλ δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Σάκνπ ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 1 .  
 
ΠΙΝΑΚΑ 1 

 
Τν απνζεκαηηθό θεθάιαην ΚΑ 9111 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 
ησλ 82.017,36€ (85.017,36 – 3.000,00). 
 
Β. Σύκθσλα κε ην ππ` αξ. πξση. 10569/01-09-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Π/Υ νηθ. έηνπο 
2022 θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο κε ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο θσδηθνύ 
κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ κε ζθνπό ηελ θάιπςε ηξερνπζώλ αλαγθώλ σο ην 
ηέινο ηνπ έηνπο  σο θάησζη:  
 
ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

Κ.Α Πεξηγξαθή 
Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 
Αλακνξθψζεη

ο Γηακνξθσζέληα 
20.6061 Παξνρέο έλδπζεο 

(έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ θαη 

έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ)  

10.000,00 10.000,00 20.000,00 

35.6061  Παξνρέο έλδπζεο 

(έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ θαη 

έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ) 

10.000,00 -10.000,00 0,00 

30.6061 Παξνρέο έλδπζεο 

(έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ θαη 

έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ) 

800,00 3.000,00 3.800,00 

 Μεηαβνιή 

Απνζεκαηηθνχ ΚΑ 

90. 9111 
 3.000,00  

Κ.Α Πεξηγξαθή 
Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 
30.6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή 

ινηπψλ κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ (πιελ 

θηηξίσλ έξγσλ) 

10.000,00 20.000,00 30.000,00 

 Μεηαβνιή Απνζεκαηηθνχ 

ΚΑ 90. 9111 
 20.000,00  
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Τν απνζεκαηηθό θεθάιαην ΚΑ 9111 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 
ησλ  62.017,36 € (82.017,36 – 20.000,00).  
 
Γ. Σύκθσλα κε έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 
ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Π/Υ νηθ. έηνπο 2022 θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο κε 
ζθνπό ηελ πινπνίεζε έθηαθησλ εξγαζηώλ ζην 2ν Νεπηαγσγείν Όξκνπ 
Καξινβάζνπ θαη ζην 1ν Γεκνηηθό Καξινβάζνπ κε δεκηνπξγία λένπ ΚΑΔ θαη 
κεηαθνξέο πνζώλ κεηαμύ ΚΑΔ (κέζσ απνζεκαηηθνύ) όπσο αλαιύνληαη 
παξαθάησ ζην πίλαθα 3: 
 
ΠΙΝΑΚΑ 3 

 
Τν απνζεκαηηθό θεθάιαην ΚΑ 9111 δε κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζό 
ησλ 62.017,36 €. 
 
Γ. Σύκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Π/Υ νηθ. έηνπο 2022 κε ζθνπό ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ελίζρπζε ησλ 
ππαξρόλησλ θσδηθώλ ηνπ Π/Υ 2022 κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ σο θαησηέξσ: 
 
 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 

2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

30.7331.0039 

Διαζηνκεξέο δάπεδν 

παηρληδηνχ 2
νπ

 

Νεπηαγσγείνπ 

Όξκνπ Καξινβάζνπ 

2.500,00 -2.500,00 0 

30.7331.0049 

Δξγαζίεο ζηνλ 

αχιεην ρψξν 1
νπ

 

Νεπηαγσγείνπ 

Καξινβάζνπ  

1.500,00 -255,00 1.245,00 

30.7331.0053 

(ΝΔΟ ΚΑΔ) 

Πξνκήζεηα πιηθψλ 

θαη επηζθεπήο 

ζηέγεο  2νπ 

Νεπηαγσγείνπ 

Όξκνπ Καξινβάζνπ 

0 2.755,00 2.755,00 

30.7331.0046 

Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Καιιηζέαο 

4.500,00 -1861,00 2.639,00 

30.7331.0042 

πληήξεζε 

θνπθσκάησλ 1ν 

Γεκ.ρ. 

Καξινβάζνπ 

2.000,00 1.861,00 3861,00 

 

Μεηαβνιή 

Απνζεκαηηθνχ      

ΚΑ 90.9111 
 0  
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ΠΙΝΑΚΑ 4 

 
Τν απνζεκαηηθό θεθάιαην ΚΑ 9111 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 
ησλ  58.017,36 € (62.017,36€ – 4.000,00€). 
 
 
 
Δ. Σύκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Π/Υ νηθ. έηνπο 2022 κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θαη ππνβνιή 
θαθέινπ πξόηαζεο γηα έληαμε ζην ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν ηνπ ΔΣΠΑ πνπ 
αθνξά ζηελ ςεθηαθή κεηαηξνπή ηνπ Γήκνπ ζε «έμππλε πόιε», κε ηε 
δεκηνπξγία λένπ ΚΑΔ εμόδνπ ηνπ Π/Υ 2022 κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ σο 
θαησηέξσ: 
 
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑ 5 
 

 
Τν απνζεκαηηθό θεθάιαην ΚΑ 9111 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 
ησλ  45.617,36 (58.017,36 – 12.400,00 €) 
 
Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε  ηελ  αλακόξθσζε ηνπ Π/Υ 2022 θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζύκθσλα 

Κ.Α Πεξηγξαθή 
Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 
10.6613.0

002 
Πξνκήζεηα κειάλεο γηα 

ηνπο εθηππσηέο, ηα θαμ & 

ηα θσηναληηγξαθηθά ηνπ 

Γήκνπ 

12.500,00 3.000,00 15.500,00 

10.6612.0

002 
Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνχ 

ραξηηνχ Α4, Α3 θαη ραξηί 

ζρεδίσλ 
3.000,00 1.000,00 4.000,00 

 Μεηαβνιή Απνζεκαηηθνχ 

ΚΑ 90. 9111 
 4.000,00  

Κ.Α Πεξηγξαθή 
Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 
00.6142.0

003 
Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη 

ππνβνιή θαθέινπ 

πξφηαζεο γηα ην έξγν 

ΔΠΑ «ΦΗΦΙΑΚΟ 

ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ 

ΟΣΑ» 

0 12.400,00 12.400,00 

 Μεηαβνιή Απνζεκαηηθνχ 

ΚΑ 90. 9111 
 12.400,00  
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κε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο Α,Β,Γ,Γ θαη Δ θαζώο θαη ηνπο Πίλαθεο  1, 2, 3, 4 θαη 
5 ηεο εηζήγεζεο .                                                      
  
                     
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 

πλερίδνληαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ην ζψκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Η 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 7
ε
  Αλακφξθσζε ηνπ Π/Τ 2022, ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο  

Α], Β], Γ], Γ] θαη Δ]  θαη ηνπο πίλαθα 1,2,3,4 θαη 5  ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο. 

 

2.Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

            Η απφθαζε απηή  πήξε αχμνληα αξηζκφ    170/26-09-2022. 

 

 

 

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. 170/26-09-2022 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 18 ςήθνπο ππέξ, ζε ζχλνιν 18 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  

 

 

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/
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σελ 7
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] & Δ]  θαη ηνπο πίλαθεο 1,2,3,4 & 5  πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ. 170/2022 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  20:40΄ . 

 

 Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  82/29-09-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   29  επηεμβρίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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