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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  
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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 49/29 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   366/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 29η  Γεκεμβρίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10875/23.12.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ζη] 

Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Ληθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο : Περί απόδοζης πάγιας προκαηαβολής και απαλλαγή ηων σπόλογων διατειριζηών. 

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

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 149/2019 (ΟΡΘ.ΔΠΑΛ.) Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , 

νξίζζεθαλ σο ππόινγνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη σο ππεύζπλνη θίλεζεο ησλ εηδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ ησλ Θνηλνηήησλ νη Πξόεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο . 

   Κε ηελ αξηζ. 77/2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο με ΑΓΑ: 68ΔΖΩ9Π-7Σ6, απνθαζίζζεθε ην 

άλνηγκα εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ ζηνπο αλσηέξσ ππόινγνπο δηαρεηξηζηέο πάγηαο πξνθαηαβνιήο Θνηλνηήησλ 

ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ επνπηεύεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο 

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία έρεη  

σο θάησζη : 

ΘΔΜΑ: Δπιστπουή Πάγιαρ Πποκαταβολήρ 
 
Έσονηαρ ςπ’ότιν  όηι  
1.Κατά τη λήξη τος οικονομικού έτοςρ ο ςπόλογορ καταθέτει ολόκληπο το ποσό τηρ πάγιαρ πποκαηαβολήρ ζηο 
δημοηικό ηαμείο. Το ζσεηικό ηπιπλόηςπο ή γπαμμάηιο είζππαξηρ, ηο οποίο εκδίδεηαι ζηον κυδικό εζόδος ηος 
πποϋπολογιζμού (4212), αθού ηίθεηαι ςπότη ηηρ Οικονομικήρ επιηποπήρ πποκειμένος να διαπιζηυθεί η έγκαιπη και 
κανονική επιζηποθή ηηρ πάγιαρ πποκαηαβολήρ, επιζςνάπηεηαι ζηο σπημαηικό ένηαλμα, με ηο οποίο αςηή είσε ζςζηαθεί 
(άπθπο 35 παπ 6 Β.Γ. 17-5/15-6-59). 
2.Ότι όλοι οι ςπόλογοι επέστπεψαν εγκαίπυρ  και κανονικά  ηην πάγια πος έλαβαν συπίρ μάλιζηα να ηην 
σπηζιμοποιήζοςν. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ   
Το κλείζιμο και ηην απαλλαγή ηυν ςπολόγυν πάγιαρ πποκαηαβολήρ. 
 

Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 
ΣΑΜΕΙΑΚΗΤΠΗΡΕΙΑ 

 
ΜΠΟΤΛΙΑ ΩΣΗΡΙΟ 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-35-pagia-prokatavoli.html
ΑΔΑ: ΨΚ5ΕΩ9Π-8ΥΣ



   Παξαθαιώ όπσο ςεθίζνπκε ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ησλ ππνιόγσλ.  

 
Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή  αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο: 

 ηελ απόθαζε 149/2019 (ΟΡΘ.ΔΠΑΛ) ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε παγία  

πξνθαηαβνιή θαη νξίζηεθε ν δηαρεηξηζηήο απηήο  

 ηελ απόθαζε 147/2020 ηνπ Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία δηαηέζεθαλ νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζε βάξνο 

ησλ Θ.Α. ηνπ Π/Τ νηθνλ. έηνπο 2020 

 ην άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθα (Λ. 3463/06), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην 

άξζξν 207 ηνπ Λ.4555/2018 

 ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα κε ηα νπνία εηζπξάρζεθε ε παγία πξνθαηαβνιή από ηνπο δηαρεηξηζηέο  

 ηα εληάικαηα είζπξαμεο ηεο επηζηξνθήο ηνπ πνζνύ ηεο  παγίαο πξνθαηαβνιήο ζην ηακείν ηνπ 

Γήκνπ 

 ηα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ  
 

1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ησλ Θνηλνηήησλ ηνπ έηνπο 2020. 

2. Δγθξίλεη ηελ απαιιαγή ησλ θαησηέξσ ππόινγσλ δηαρεηξηζηώλ  ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ησλ 

αλαπιεξσκαηηθώλ ηνπο : 

ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ 

ΒΔΙΟΤ Θαινγεξόπνπινο Αλδξέαο Καδνπξνπνύινπ Θενδώξα 

ΒΟΥΑΪΘΟΤ Θεραγηάο Πεξίαλδξνο Καζνύξε Αηθαηεξίλε 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Βαζηιείνπ Γεώξγηνο αξξή Αξγπξώ 

ΔΙΙΖΛΟΥΩΡΗΟΤ Κπνπγάο Θσλζηαληίλνο ηξίγθα Υξηζηίλα 

ΔΤΑΓΓΔΙΗΣΡΗΑ Αλαγλσζηόπνπινο Αλαζηάζηνο Θνπαλά Δπαγγειία 

ΕΔΤΓΟΙΑΣΗΟΤ Παπαδεκεηξίνπ Ησάλλεο Βαιαζόπνπινο Παλαγηώηεο 

ΘΟΘΘΩΛΗΟΤ Θαξαρνληδίηεο Αληώληνο Γθνξίηζα Γεσξγία 

ΘΡΖΛΩΛ Κπάξηδεο Παλαγηώηεο Θενδώξνπ Αλδξέαο 

ΚΠΟΙΑΣΗΟΤ Υαζαπάθεο Αξγύξηνο Βνπξιησηάθε Άληα 

ΛΔΡΑΛΣΕΑ Γαγξέο Δπάγγεινο Θαηζηκαιήο Βαζίιεηνο 

ΠΟΤΙΗΣΑ Πνύιινο Γεώξγηνο ηξίγθα Υξηζηίλα 

ΟΤΙΖΛΑΡΗΟΤ Ληνύβνο Βαζίιεηνο Καληδίθα Θαιιηόπε 

ΣΗΚΑΓΘΑ Θαιαληδήο Γεκήηξηνο Θενδώξνπ Αλδξέαο 

ΣΑΡΗΛΩΛ  Γεκεηξίνπ Βαζίιεηνο Καδνπξνπνύινπ Θενδώξα 

ΥΑΙΘΔΗΟΤ Κπαθηξηδήο Δκκαλνπήι Καληδίθα Θαιιηόπε 

 
 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 366/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

ΑΔΑ: ΨΚ5ΕΩ9Π-8ΥΣ



                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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