
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 6/24 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ  2021 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   38/2021. 

  Ζ 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 24ε Φεβροσαρίοσ 2021, εκέρα  Σεηάρηε θαη ώρα 09:30  

ζε ΔΘΣΑΘΣΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

1234/24.02.2021  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, ζη]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέκα 1ο  : Περί έγθρηζες Υρεκαηηθώλ Δληαικάηωλ Προπιερωκής γηα δαπάλες ΓΔΓΓΖΔ θαη 

ορηζκός ηωλ σπόιογωλ σπαιιήιωλ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΘΣΑΘΣΖ θαηεπείγοσζας ζσλεδρίαζες,  

εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο ηεο εύξπζκεο θαη,  

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ άκεζα νη ζρεηηθέο πιεξσκέο, ιόγσ  

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο πνπ έρεη ηεζεί από ηε ΓΔΓΓΖΔ . 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρζρωλ 72,74 θαη 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγθρίλεη ηελ έθηαθηε θαηεπείγοσζα ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής. 

     

   Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  κολαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ ππ’ αξηζ. 2/2021 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ΑΓΑ : 

ΩΕ6ΗΩ9Π-Ω2Ζ κε ηελ νπνία  νξίζζεθε ν Κ.Α. 20.7325.10 κε ηίηιν «Έργα δηθηύωλ 

ειεθηροθωηηζκού ηοσ Γήκοσ κέζω ΓΔΓΓΖΔ (Η.Π.)»  κε πνζό 10.000,00 εσρώ, ν νπνίνο 

είλαη δεθηηθόο ζε έθδνζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, γηα ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 

ΑΔΑ: Ω2Ι5Ω9Π-ΨΙ4



    α] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ (3) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ηξηώλ (3) 

ζηπιώλ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Ταξζηλώλ (νδόο Δπαγγειηζηξίαο), ζρεη. ηο 1674/01-12-2020 

έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 3.472,75€ [ 3.472,25€ κε ΦΠΑ 24% + 0,50 ιεπηά /€  έμνδα 

ηξαπέδεο ]. 

     β] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο (1) θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θαη ελόο (1) 

ζηύινπ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Ταξζηλώλ (νδόο Θεξκνππιώλ), ζρεη. ηο 1679/01-12-2020 έγγξαθν 

ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 1.157,92€ [ 1.157,42€ κε ΦΠΑ 24% + 0,50 ιεπηά /€  έμνδα ηξαπέδεο ]. 

     γ] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη δύν (2) 

ζηπιώλ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ (πιεζίνλ πξαη. Καπζίκσλ Πεξξή), ζρεη. ηο 7316/30-

10-2020 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 2.316,83€ [ 2.314,83€ κε ΦΠΑ 24% + 2,00 €  έμνδα 

ηξαπέδεο ]. 

     δ]Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ζηε  Κνηλόηεηα Βνρατθνύ (νδόο Παλνύζε), 

ζρεη. ηο 302/15-01-2021 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 1.691,85€ [ 1.689,85€ κε ΦΠΑ 24% + 

2,00€  έμνδα ηξαπέδεο ]. 

 

  Δπεηδή νη παξαπάλσ πιεξσκέο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα , πξνηείλεηαη ε έθδνζε ρξεκαηηθώλ 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.172 ηνπ Ν.3463/2006 

θαη ηηο όκνηεο ησλ άξζξσλ 32,33,34 θαη 37 ηνπ από 17-5/15-6-89 Β.Γ/ηνο θαη πξνηείλεη ηνπο 

παξαθάησ ππόινγνπο ππαιιήινπο , ζην όλνκα ησλ νπνίσλ ζα εθδνζνύλ ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πξνπιεξσκήο, νθείινληαο εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ηνπο ηεζεί από ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, λα απνδώζνπλ ινγαξηαζκό δηαρείξηζεο ησλ 

ιεθζέλησλ ρξεκάησλ, ππνβάιινληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη επηζηξέθνληαο ην κε δηαηεζέλ 

πνζό: 

1) Τελ κόληκε ππάιιειν  ηνπ Γήκνπ θα Μειίθνγινπ Νηθνιέηα , ε νπνία θαζίζηαηαη ππόινγνο ,  γηα 

ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 4.630,67 € γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ, 

ήηνη : 

    α] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ (3) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ηξηώλ (3) 

ζηπιώλ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Ταξζηλώλ (νδόο Δπαγγειηζηξίαο), ζρεη. ηο 1674/01-12-2020 

έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 3.472,75€ [ 3.472,25€ κε ΦΠΑ 24% + 0,50 ιεπηά /€  έμνδα 

ηξαπέδεο ]. 

     β] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο (1) θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θαη ελόο (1) 

ζηύινπ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Ταξζηλώλ (νδόο Θεξκνππιώλ), ζρεη. ηο 1679/01-12-2020 έγγξαθν 

ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 1.157,92€ [ 1.157,42€ κε ΦΠΑ 24% + 0,50 ιεπηά /€  έμνδα ηξαπέδεο ]. 

 

2) Τελ κόληκε ππάιιειν  ηνπ Γήκνπ θα Σαληάξκε Γεσξγία , ε νπνία θαζίζηαηαη ππόινγνο ,  γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 4.008,68€ γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ, ήηνη : 

     γ] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη δύν (2) 

ζηπιώλ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ (πιεζίνλ πξαη. Καπζίκσλ Πεξξή), ζρεη. ηο 7316/30-

ΑΔΑ: Ω2Ι5Ω9Π-ΨΙ4



10-2020 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 2.316,83€ [ 2.314,83€ κε ΦΠΑ 24% + 2,00 €  έμνδα 

ηξαπέδεο ]. 

     δ]Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ζηε  Κνηλόηεηα Βνρατθνύ (νδόο Παλνύζε), 

ζρεη. ηο 302/15-01-2021 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 1.691,85€ [ 1.689,85€ κε ΦΠΑ 24% + 

2,00€  έμνδα ηξαπέδεο ]. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

                                       Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.- Δγθρίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξ.172 ηνπ Ν.3463/2006 θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32,33,34 θαη 37 

ηνπ από 17-5/15-6-89 Β.Γ/ηνο γηα ηνλ Θ.Α.Δ. 20.7325.10  «Έξγα δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ κέζσ ΓΔΓΓΖΔ» : 

- Χξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 4.630,67 € γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ, ήηνη : 

    α] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ (3) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ηξηώλ (3) 

ζηπιώλ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Ταξζηλώλ (νδόο Δπαγγειηζηξίαο), ζρεη. ηο 1674/01-12-2020 

έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 3.472,75€ [ 3.472,25€ κε ΦΠΑ 24% + 0,50 ιεπηά /€  έμνδα 

ηξαπέδεο ]. 

     β] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο (1) θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θαη ελόο (1) 

ζηύινπ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Ταξζηλώλ (νδόο Θεξκνππιώλ), ζρεη. ηο 1679/01-12-2020 έγγξαθν 

ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 1.157,92€ [ 1.157,42€ κε ΦΠΑ 24% + 0,50 ιεπηά /€  έμνδα ηξαπέδεο ]. 

Τπόιογος γηα ην παξαπάλσ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί, 

νξίδεηαη ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο θα Κειίθογιοσ Ληθοιέηα.   

 

- Χξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 4.008,68€  γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ, ήηνη : 

     γ] Γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη δύν (2) 

ζηπιώλ Χ.Τ. , ζηε  Κνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ (πιεζίνλ πξαη. Καπζίκσλ Πεξξή), ζρεη. ηο 7316/30-

10-2020 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 2.316,83€ [ 2.314,83€ κε ΦΠΑ 24% + 2,00 €  έμνδα 

ηξαπέδεο ]. 

     δ]Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ζηε  Κνηλόηεηα Βνρατθνύ (νδόο Παλνύζε), 

ζρεη. ηο 302/15-01-2021 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πνζνύ 1.691,85€ [ 1.689,85€ κε ΦΠΑ 24% + 

2,00€  έμνδα ηξαπέδεο ]. 

Τπόιογος γηα ην παξαπάλσ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί, 

νξίδεηαη ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο θα αληάρκε Γεωργία.   

2.- Ορίδεηαη προζεζκία απόδοζες ινγαξηαζκνύ ησλ αλσηέξσ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ ε 24ε 

Καΐοσ 2021. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 38/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

ΑΔΑ: Ω2Ι5Ω9Π-ΨΙ4



 

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

                                                                               1.- Σρωγάδες Βαζίιεηος 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

            5.- Καλάβες Π. Αζαλάζηος 

            6.- Βοσδούρες Ληθόιαος 

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: Ω2Ι5Ω9Π-ΨΙ4
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