
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 39/18 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   300/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 18η  Οκηωβρίοσ  2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

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

8279/14.10.2021  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] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (αλαπι.), ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο, ζη] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο  : Περί αποδοτής δωρεάς βιβλιοθήκης . 

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

ησλ κειώλ ηα θάηωζη : 

  Με ηελ πεξίπηωζε ηζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20, νξίδεηαη όηη κία από ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη θαη ε απνδνρή 

θιεξνλνκηώλ, θιεξνδνζηώλ θαη δωξεώλ πξνο ηνλ Γήκν. 

   Δπηπιένλ, κε ηελ πεξίπη.ηε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20, νξίδεηαη όηη κία από ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη θαη ην λα 

απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή πάζεο θύζεωο ρξεκαηνδνηήζεωλ, επηρνξεγήζεωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαηαλνκώλ 

Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξωλ, επηδνηήζεωλ, δωξεώλ πξνο ηνλ δήκν θαη απνθάζεωλ έληαμεο πξάμεώλ ηνπ ζε 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή δεζκεπηηθήο εηζήγεζεο αλακόξθωζεο 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). 

 Με ην ππ’ αξηζ. 6834/06-09-2021  έγγξαθν γλωζηνπνηήζεθε ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο  ε επηζπκία ηεο θαο Τζαγξή 

Μαξίαο λα παξαρωξήζεη δωξεάλ ζην Γήκν καο, βηβιηνζήθε κε πεξηερόκελν ζπάληωλ βηβιίωλ, θιεξνλνκηά από ηνλ 

θ. Αληώλην Τζαγξή , δηδάζθαιν ηεο Κνηλόηεηαο Βέινπ. 

 

Πηζηεύω όηη ε αλωηέξω δωξεά είλαη ωθέιηκε γηα ην Γήκν θαη πξνηείλω ηελ απνδνρή ηεο.  

 

ΑΔΑ: 69ΤΠΩ9Π-49Ρ



Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  

 ηηο πεξίπη. ηζη’ θαη ηε' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20  

 ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηεο από 22.8.2020 Πξάμεο Ννµνζεηηθνύ Πεξηερνµέλνπ (Α΄ 161), ε 

νπνία θπξώζεθε µε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4722/2020 (Α΄177), 

 ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο 

 ην ππ’ αξηζ. 6834/06-09-2021 έγγξαθν ηεο θαο Τζαγξή Μαξίαο, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

   Σην αποδοτή ηεο δσξεάο κίαο βηβιηνζήθεο κε πεξηερόκελν ζπάλησλ βηβιίσλ, κε κεγάιε 

πνιηηηζηηθήο, ηζηνξηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο, θιεξνλνκηά από ηνλ θ. Αληώλην Τζαγξή, δηδάζθαιν 

ηεο Κνηλόηεηαο Βέινπ .   

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 300/2021 

  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 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

            5.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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