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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 50/31 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2021 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   394/2021. 

  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 31η  Γεκεμβπίος 2021, ημέπα  Παπαζκεςή  και ώπα 10:00 , δηα     

  πεξηθνξάο (ηειεθσληθά) ζε ΔΘΣΑΘΣΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε   

 αξ. πξση. 10560/31-12-2021  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 απάληεζαλ ηειεθσληθά  ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο,  ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο , 

ζη] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, θαη απώλ ν θ. Μαλάβεο Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μαζνύξε Αηθαηεξίλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Απαλλαγή ςπολόγυν Πάγιαρ Πποκαηαβολήρ Θοινόηηηαρ Δλληνοσυπίος. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΘΣΑΘΣΖ καηεπείγοςζαρ ζςνεδπίαζηρ,  

εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο ηεο ιήμεο ηνπ  

νηθνλνκηθνύ έηνπο, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπυν 72,74 και 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 

Δγκπίνει ηην έκηακηη καηεπείγοςζα ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ. 

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

όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 185/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο [ΑΓΑ : 6ΠΙΗΩ9Π-ΩΛΔ],  

ζπζηήζεθε ε πάγηα πξνθαηαβνιή γηα ηηο Κνηλόηεηεο θαη νξίζζεθαλ νη ππόινγνη δηαρεηξηζηέο . 

  ηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ε νπνία έρεη 

σο θάησζη :  

 

ΘΔΚΑ: Δπιζηποθή Πάγιαρ Πποκαηαβολήρ 

 

Έρνληαο ππ’όςηλ  όηη  
1.Θαηά ηη λήξη ηος οικονομικού έηοςρ ο ςπόλογορ καηαθέηει ολόκληπο ηο ποζό ηηρ πάγιαρ πξνθαηαβνιήο 
ζην δεκνηηθό ηακείν. Σν ζρεηηθό ηξηπιόηππν ή γξακκάηην είζπξαμεο, ην νπνίν εθδίδεηαη ζηνλ θσδηθό εζόδνπ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ (4212), αθνύ ηίζεηαη ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε έγθαηξε θαη 

ΑΔΑ: ΨΖΚΘΩ9Π-Ε9Κ



θαλνληθή επηζηξνθή ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, επηζπλάπηεηαη ζην ρξεκαηηθό έληαικα, κε ην νπνίν απηή είρε ζπζηαζεί 
(άπθπο 35 παπ 6 Β.Γ. 17-5/15-6-59). 

2.Όηι  ο παπακάηυ ςπόλογορ επέζηπετε εγθαίξσο  θαη θαλνληθά  ηελ πάγηα πνπ έιαβε 
ΜΠΟΤΓΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΓΔ 620/29.12.2021) (ΥΔΠ 575Α) 
  
 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΤΜΔ   
Σν θιείζηκν θαη ηελ απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 
 

           
         Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ 
        ΣΑΜΔΙΑΚΗΤΠΗΡΔΙΑ 
 
         ΜΠΟΤΛΙΑ ΩΣΗΡΙΟ                                                                                                                                  

 

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

 ηελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε παγία  πξνθαηαβνιή θαη 

νξίζηεθε ν δηαρεηξηζηήο απηήο  

 ην άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην 

άξζξν 207 ηνπ Ν.4555/2018 

 ην ρξεκαηηθό έληαικα, κε ην νπνίν  εηζπξάρζεθε ε παγία πξνθαηαβνιή από ηνλ δηαρεηξηζηή 

απηήο 

 ην ζρεηηθό έληαικα 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  

 

1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ηεο Κνηλόηεηαο Διιελνρσξίνπ, ηνπ έηνπο 

2021. 

2. Δγθξίλεη ηελ απαιιαγή ηνπ ππόινγνπ θνπ Μπνπγά Κσλζηαληίλνπ (ΓΔ 620/29.12.2021) (ΥΔΠ 575Α), ηεο 

παγίαο πξνθαηαβνιήο ηεο Κνηλόηεηαο Διιελνρσξίνπ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 394/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     

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

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ 

            5.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ 

             

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-35-pagia-prokatavoli.html
ΑΔΑ: ΨΖΚΘΩ9Π-Ε9Κ
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