
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 35/27 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   255/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η  επηεμβρίοσ 2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

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

7417/23.09.2021  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. 

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

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (σο αλαπιεξώηξηα ηνπ θ. 

Μπεθηάξε Γεκήηξην), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  

Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 15 ο  : Περί ανάκληζη ηης σπ’αριθ. 195/2021 Απόθαζης Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ 

Γήμοσ. 

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

ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

  ηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΔΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 195/2021 ΑΠΟΦΑΗ Ο.Δ. 
 
   Με ηην ςπ’απιθ. 195/2021 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ αποθαζίζθηκε η ζςμμεηοσή ηος Γήμος ΒΔΛΟΤ 

ΒΟΥΑ ζηον Αναπηςξιακό Οπγανιζμό Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ, με ηην επυνςμία «ΜΟΡΙΑ Α.Δ  Α.Ο.Σ.Α.», πος 

ζςζηάθηκε με ηην 731/2021 Απόθαζη ΟΔ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος. 

Ο ςπό ζύζηαζη Αναπηςξιακόρ Οπγανιζμόρ διέπεηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 2 ηος Ν.4674/2020 όπυρ έσει 

ηποποποιηθεί και ιζσύει ζήμεπα. 

ηην οικονομοηεσνική μελέηη γίνεηαι η παπαδοσή ηηρ διαμόπθυζηρ ηος μεηοσικού  κεθαλαίος, υρ θα πποκύτει 

από ηον απιθμό ηυν ζςμμεηοσών ηυν Γήμυν . 

Ο Γήμορ Βέλος Βόσαρ θα καηαβάλλει ηο μεηοσικό κεθάλαιο ζε σπήμα. 

ΑΔΑ: ΩΑΥΚΩ9Π-179



   Δπειδή ηο ύτορ ηος μεηοσικού κεθαλαίος ζηο ζςγκεκπιμένο Οπγανιζμό  πος ανηιζηοισεί ζηο Γήμο, δεν είναι 

ζηαθεπό, ούηε έσει οπιζηικοποιηθεί, καθ’ όζον εξαπηάηαι από ηιρ ζςμμεηοσέρ και επιπποζθέηυρ  ο Γήμορ αποηελεί 

ήδη μέλορ ζηην ΑΝΒΟΠΔ Α. Δ. και ιδπςηικό μέλορ ζηην εηαιπεία ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.,  πποηείνεηαι η ανάκληζη ηηρ 

παπαπάνυ απόθαζηρ. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 

 

 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε . 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

       Δγκρίνει ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’αξηζ. 195/2021 Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα : «Πεξί 

έγθξηζεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκόηεηαο, ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΙΑ Αλώλπκε Δηαηξεία- Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΟΡΙΑ  Α.Δ.- Α. Ο.Σ.Α.», ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ , έγθξηζε 

ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνύ θαη νξηζκόο εθπξνζώπσλ, ζηε Γεληθή πλέιεπζε», θαζ’ όηη ην ύςνο ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν Οξγαληζκό  πνπ αληηζηνηρεί ζην Γήκν, δελ είλαη ζηαζεξό, νύηε 

έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, θαζ’ όζνλ εμαξηάηαη από ηηο ζπκκεηνρέο θαη επηπξνζζέησο  ν Γήκνο απνηειεί ήδε 

κέινο ζηελ ΑΝΒΟΠΔ Α. Δ. θαη ηδξπηηθό κέινο ζηελ εηαηξεία ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ, ζύκθσλα θαη κε ην 

αλσηέξσ εηζεγεηηθό. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 255/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία (αναπλ.) 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΥΚΩ9Π-179
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