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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 48/22 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΔΘΣΑΘΣΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 346/2020.
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 22α Γεκεμβπίος 2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10693/17.12.2020 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 ε] Γαιεβίγθαο θαη
απόληεο νη θ.θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 1ο : Πεπί έγκπιζηρ απόδοζηρ ηος ςπ’ απιθ. 697 Α/2020 ΥΔΠποπληπωμήρ για δαπάνερ
ΘΣΔΟ οσημάηων και μησανημάηων ηος Γήμος και απαλλαγή ηος ςπόλογος ςπαλλήλος.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ
όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 188/2020 [ΑΓΑ: ΦΡΦ1Χ9Π-Κ6Κ] απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, ε
νπνία εθδόζεθε ζε εθαξκνγή ηεο αξηζ. 6/2020 (ΟΡΘ.ΔΠΑΛ) Απόθαζεο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε
ΑΓΑ : Φ625Χ9Π-Σ56, κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ νη Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020,
εγθξίζεθε ε έθδνζε ηνπ θαησηέξσ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο:
- ην ππ’ αξηζ. 697 Α /2020 ΦΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 4.000,00 εςπώ

γηα δαπάλεο ΚΤΔΟ

ησλ

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ, κε ππόινγν ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κ. Σπιανηάθςλλο
Αλέξιο.
Γηα ην αλσηέξσ έληαικα πξνπιεξσκήο νξίζζεθε εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ ε 27η
Λοεμβπίος 2020.
Καηόπηλ αλαθέξεη όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 315/2020 [ΑΓΑ: 6ΥΓΦΩ9Π-8Ι1] απόθαζε Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο δόζεθε παξάηαζε απόδνζεο γηα ην αλσηέξσ έληαικα ελόο κελόο, ήηνη κέρξη 18-12-2020.
Σηε ζπλέρεηα ζέηεη ελώπηνλ ηεο Ο.Δ. όηη γηα ην εθδνζέλ έληαικα πξνπιεξσκήο όια ηα παξαζηαηηθά
ζηνηρεία ειέγρζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ θαη όηη ην ζέκα είλαη θαζαξά ηππηθό
θαη πξνηείλεη λα εγθξηζνύλ νη απνδηδόκελνη ινγαξηαζκνί θαη λα απαιιαρζνύλ νη ππόινγνη ππάιιεινη.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΧΛΑ

ΑΔΑ: Ω3Ψ6Ω9Π-9ΜΠ
A.- Δγθξίλεη ηνλ απνδηδόκελν ινγαξηαζκό από ηνλ ππόινγν δηαρεηξηζηή κόληκν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
καο , γηα ην παξαθάησ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο:
Τν ππ’ αξηζ. 697 Α /2020 ΦΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 4.000,00 εςπώ

γηα δαπάλεο ΚΤΔΟ

ησλ

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ, κε ππόινγν ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κ. Σπιανηάθςλλο
Αλέξιο.
B.- Απαιιάζζεη ηνλ αλσηέξσ ππόινγν ππάιιειν, σο θαιώο γελόκελεο νη παξαπάλσ απνδόζεηο.
Γ.- Σηε ζπλέρεηα ζα παξαπεκθζνύλ όια ηα παξαζηαηηθά ζηε ινγηζηηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνο
εθθαζάξηζε ησλ δαπαλώλ, θαζώο θαη ζηελ ππεξεζία Δπηηξόπνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ Ν. Κνξηλζίαο,
γηα έιεγρν.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 346/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ
2.- ιάσορ Ανδπέαρ
3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ
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