
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 14/27 ΚΑΪΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   84/2020. 

  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 27η Καΐος 2020, ημέπα  Σεηάπηη και ώπα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3493/22.05.2020  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. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη θ.θ. 

Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

  Τνλ Μαλάβε Π. Αζαλ. πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Μαλάβεο Γεκ. Αζαλάζηνο , έηζη ππήξρε λόκηκε 

απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 5ο : Πεπί εξειδίκεςζηρ εγγεγπαμμένηρ πίζηωζηρ ζηον πποϋπολογιζμό ηος Γήμος οικ. 

έηοςρ 2020, για επισοπήγηζη ηος Αθληηικού ςλλόγος ΓΑ ΠΑΚΒΟΥΑΪΘΟ- ΣΚΖΚΑ 

ΒΟΙΙΔΫ. 

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

κειώλ ηεο Ο.Δ. όηη ζύκθσλα κε ηελ πεξίπη.ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/19: 

«Ο Γήκαξρνο:[...] ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε όισλ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηώζεσλ πνπ 

εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, 

εθηόο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. 

Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ππιν από ηην απόθαζη ηος δημάπσος, πποηγείηαι απόθαζη ηηρ 

οικονομικήρ επιηποπήρ γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. 

Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

Σηελ ζπλέρεηα ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο 

θάησζη : 

ΑΔΑ: Ψ3ΠΩΩ9Π-6Ι2



 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

Μετά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 3406/19-05-2020 αίτηση τοσ ΓΑΣ «ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ» για επιτορήγηση τοσ από το 

Γήμο, βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό τοσ Γήμοσ έτοσς 2020, έτει προβλευθεί πίστωση στον ΚΑΔ 

00.6735.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξεγήζεηο αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ ηνπ Γήκνπ». Μέζσ ηνπ αλσηέξσ ΚΑΔ 

ζα θαιπθζεί ε δαπάλε ύςνπο 10.000,00€ ηεο επιτορήγησης προς το σύλλογο ΓΑΣ «ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ».  
 

 

 

 

 

Λόγσ ηνπ όηη ε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Π/Υ ηνπ Γήκνπ γηα Δπηρνξεγήζεηο αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ 

ηνπ Γήκνπ»  είλαη γεληθή παξίζηαηαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζήο ηεο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζπιιόγνπ 

ΓΑΣ «ΠΑΜΒΟΦΑΪΚΟΣ» , ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 

1.- Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

2.- Τελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο  

3.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ.3852/2010, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

4.- Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ε΄ηεο παξ.1 ηνπ αξζ.58 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

  Τελ εμεηδίθεπζε ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ Κ.Α. 00.6735.01 κε πεξηγξαθή «Δπηρνξεγήζεηο αζιεηηθώλ 

ζπιιόγσλ ηνπ Γήκνπ» πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο: 

10.000,00 € γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζπιιόγνπ ΓΑΣ «ΠΑΜΒΟΦΑΪΚΟΣ» γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κε 

ζθνπό ηε  θάιπςε δαπαλώλ δηαθόξσλ ππνρξεώζεσλ, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα θαη ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπο.   

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 84/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κανάβηρ Γημ. Αθανάζιορ 

     

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

Ο ΑΛ. ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΟ ΣΚΖΚΑΣΟ   Ζ ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ 

 

ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΙΟΤ  ΑΘΑΛΑΗΑ ΣΔΘΟΤΡΑ 

ΑΔΑ: Ψ3ΠΩΩ9Π-6Ι2
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