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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             

 
Από το Πρακτικό της 18ηης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου την  30η Μαΐου  2022. 
 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2022 (εκτός ημερήσιας διάταξης) 
Περίληψη  

«Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 Δήμου 
Ληξουρίου» 
 
Στο Ληξούρι σήμερα 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00π.μ.πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 18η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.3890/26-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή  οι έξι (6) και ονομαστικά: 
 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                          1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                                                                                           
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                          (αν και νόμιμα είχε προσκληθεί) 
4. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                                                           
5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 

 
Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος 
του Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το  2ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης: ««Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 

Δήμου Ληξουρίου» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη 

προκειμένου να τοποθετηθούν και η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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«Με την αριθμ.   60/30.3.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η  6η 
αναμόρφωση – τροποποίηση οικονομικού έτους  2022  η οποία περιελάμβανε μείωση 
εσόδων όπως παρακάτω :  

 
   ΜΕΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ  

Κ.Α. Εξόδων  Τίτλος Αρχική πίστωση  
Μείωση  

πίστωσης  
Ποσό για  
διάθεση  

64.7131.01 
Προμήθεια μηχανημάτων  
και εξοπλισμού Ενυδρείου  150.000,00 

118.000,00 32.000,00 

 
     Στην κατάσταση μείωσης  εξόδων εκ παραδρομής αναφέρθηκε λάθος Κ.Α. Εξόδων και 
συγκεκριμένα :  
   Η μείωση των 118.000,00 € (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)έγινε από τον Κ.Α. Εξόδων 64.7131.01 
, ο οποίος όμως δεν αφορούσε την  δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού 
Ενυδρείου»  από την οποία έπρεπε να γίνει η μείωση , αλλά τη δαπάνη για την «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ) 
   Ύστερα από τα παραπάνω απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  
2022 ως εξής :  

ΜΕΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

Κ.Α.  
Εξόδων Αιτιολογία 

Αρχική 
πίστωση 

Μείωση  με 
Τροποποίηση 

Ποσό για  
Διάθεση  

69.7135.02  
Προμήθεια μηχανημάτων  
και εξοπλισμού Ενυδρείου  150.000,00 118.000,00 

32.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ  150.000,00 118.000,00 

32.000,00  

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ   

Κ.Α.  
Εξόδων Αιτιολογία 

Αρχική 
πίστωση 

Πίστωση με 
Τροποποίηση 

Ποσό για  
Διάθεση 

64.7131.01 Προμήθεια απορριμματοφόρων 
 και λοιπών οχημάτων  
αποκομιδής απορριμμάτων 
 και ανακυκλώσιμων 
 υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ) 

 32.000,00 118.000,00 

150.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 32.000,00 118.000,00 

150.000,00  

 
       Με  την ανωτέρω τροποποίηση  δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ κεφάλαιο 
το οποίο παραμένει  στο ποσό των € 113.695,56  ( εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια 
ενενήντα πέντε και πενήντα έξι λεπτά)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(θετικές ψήφοι: 6) 
Εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση της 11ης τροποποίησης  προϋπολογισμού Δήμου 
Ληξουρίου οικονομικού έτους 2022. 
Καταρτίζει όπως παραπάνω την 11η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 και εισηγείται την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου 
Ληξουρίου. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 118/2022. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                          Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 

Γεώργιος Κατσιβέλης 

Δήμαρχος Ληξουρίου 
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