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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 11/05 ΚΑΨΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ (ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ) 

ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   63/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 5η Καΐοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10 ηεο   

Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020),θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2947/30.04.2020  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο  

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ  

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

            Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα κέιε, κε ηελ  

          παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Μπαθώιε Παλαγηώηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο  

          θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 7 κειώλ νη 7, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία,  

          θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο  

         Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Μαλάβεο   

         Αζαλάζηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο.  

          

Θέμα 3ο : Περί τορήγηζης παράηαζης απόδοζης Υρημαηικών Δνηαλμάηων Προπληρωμής για 

ηατσδρομικές δαπάνες και δαπάνες διακίνηζης εγγράθων με εηαιρεία courier. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηρίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. κε ηελ ππ’αξηζ. 11/2020 [ΑΓΑ: 680ΣΧ9Π-ΚΑΓ] απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ καο, ε νπνία εθδόζεθε ζε εθαξκνγή ηεο αξηζ. 6/2020 (ΟΡΘ.ΔΠΑΛ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ κε ΑΓΑ : Φ625Χ9Π-Σ56, κε ηελ νπνία  νξίζζεθαλ νη Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 

έηνπο 2020, εγθξίζεθε ε έθδνζε ησλ θαησηέξσ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο: 

Α)  ην ππ’ αξηζ. 60 Α /2020 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 350,00 εσρώ  γηα ηε δαπάλε δηαθίλεζεο 

εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier, κε ππόινγν ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κα Κπακώλη Παναγιώηα. 

Β) ην ππ’ αξηζ.52 Α /2020 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 500,00 εσρώ  γηα πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη 

δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηε Γ. Δ. Βόραο, κε ππόινγν ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κ. 

Βαλαζόποσλο Παναγιώηη. 

ΑΔΑ: 6Θ1ΟΩ9Π-67Ο



Γ) ην ππ’ αξηζ. 57 Α /2020 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 300,00 εσρώ γηα πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη 

δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηε Γ. Δ. Βέινπ, κε ππόινγν ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κα Λομικού 

Δσαγγελία. 

Γ)  ην ππ’ αξηζ. 58 Α /2020 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 70,00 εσρώ γηα πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη 

δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ζην Βξαράηη, κε ππόινγν ηελ ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ καο κα αρρή Αργσρώ. 

 

  Γηα ηα αλσηέξσ εληάικαηα πξνπιεξσκήο νξίζζεθε εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ ε 4η Καΐοσ 

2020. 

Ύζηεξα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηηο αηηήζεηο ησλ ππόινγσλ ππαιιήισλ, ζύκθσλα 

κε ηηο νπνίεο αηηνύληαη παξάηαζε πξνζεζκίαο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ για ένα μήνα, ήηνη κέρξη ηελ 

03.06.2019 γηα ηα αλσηέξσ ΧΔΠ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη θαζ’ όηη 

ππάξρεη ππόινηπν γηα δηάζεζε, ην νπνίν δελ ζα εμαληιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απόδνζεο. 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ.Δ. πξνηείλεη ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο, ζύκθσλα θαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.32 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο  θαη θαιεί ηελ Οηθ..Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

 

                                               Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΧΛΑ 

    Τελ ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο για ένα μήνα , ήηνη κέρξη ηελ 04.06.2020 , γηα ηα ππ’αξηζ.  

60 Α/2020, 57 Α/2020,   58 Α/2020 & 52 Α/2020 εθδνζέληα ρξεκαηηθά εληάικαηα  

πξνπιεξσκήο, όπσο απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά αλσηέξσ, ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία ιήγεη ζηηο  

04.05.2020 γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη θαζ’ όηη ππάξρεη ππόινηπν γηα  

δηάζεζε, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.32 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο.           

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 63/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης  Αθανάζιος 

     6.-Βοσδούρης Λικόλαος  

      

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: 6Θ1ΟΩ9Π-67Ο
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