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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 23/30 IOYNIOY 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   173/2021. 

  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 30η Ηοσνίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

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

4648/25.06.2021  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) ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο  : Περί αποδοτής ποζού 9.422,86€ για ηην κάλσυη δαπανών παροτής σπηρεζιών 

νασαγοζφζηικής κάλσυης ζε οργανφμένες ή μη παραλίες, ζύμθφνα με ηο άρθρο 7 ηοσ ΠΓ 

71/2020. 

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

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  πεξ. ηε) ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή  

Δπηηξνπή «Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή πάζεο θύζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαλνκώλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ, επηδνηήζεσλ, δσξεώλ πξνο ηνλ  

δήκν θαη απνθάζεσλ έληαμεο πξάμεώλ ηνπ ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή  

δεζκεπηηθήο εηζήγεζεο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ  

άξζξνπ έθηνπ ηεο από 22.8.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 161), ε νπνία θπξώζεθε  

κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4722/2020 (Α΄ 177).» 

    Βάζει ηφν ανφηέρφ και καηόπιν ηης σπ’αριθ. 45916/18.06.2021 (ΑΓΑ : 6Γ6Η464ΤΛ6-5ΝΨ) Απόθαζη ηοσ 

ΥΠΔΣ, ποσ αθορά ζηην  καηανομή, για ηην θάιπςε δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο 

θάιπςεο ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 71/2020, αποθαζίζθηκε η  

καηανομή ηοσ ποζού ηφν 9.422,86€  ζηο Γήμο Βέλοσ- Βότας, γα ηο έηος 2021. 

    Σηη ζσνέτεια ο Πρόεδρος κάλεζε ηην Ο.Δ. να αποθαζίζει ζτεηικά. 

ΑΔΑ: ΨΒΩΩΩ9Π-3ΟΨ



    Η Οικονομική Δπιηροπή, αθού έλαβε σπόυη ηοσ ηα ανφηέρφ και όπφς ειδικόηερα ζηα 

απομαγνηηοθφνημένα πρακηικά αναγράθονηαι. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

           

   Α΄.   Αποδέχεται για ηην κάλσυη δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ζε 

νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 71/2020, ην πνζό 

ησλ 9.422,86€, ζύκθσλα κε ηην σπ’αριθ. 45916/18.06.2021 (ΑΓΑ : 6Γ6Η464ΤΛ6-5ΝΨ) Απόθαζη ηοσ ΥΠΔΣ. 

  Β΄. Το ανφηέρφ ποζό θα εγγραθεί  ζηον προϋπολογιζμό ηοσ Γήμοσ έηοσς 2021, με αναμόρθφζη. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 173/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης 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: ΨΒΩΩΩ9Π-3ΟΨ
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