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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 5/11 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   31/2022. 

  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) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 11ε    Φεβροσαρίοσ 2022, εκέρα  Παραζθεσή  θαη ώρα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 724/07.02.2022  

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] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο 

νη : α] Καιιίξε Μαξία  θαη β]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σελ θα Καιιίξε πνπ απνπζίαδε, αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 6ο : Περί αποδοτής ηες θαηαλοκής Α΄ δόζες έηοσς 2022, γηα ηελ θάισυε ιεηηοσργηθώλ 

δαπαλώλ ηφλ ζτοιείφλ 43.544,58€. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έθηο  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 ηυν ανυηέπυ και καηόπιν ηηρ ςπ’απιθ. 3699/20-01-22 Απόθαζη ηος ΥΠΔΣ, πος αθοπά ζηην Α΄ 

καηανομή έηοςρ 2022, για ηην κάλςτη δαπανών ηυν ζσολείυν, καηανεμήθηκε ζηο Γήμο Βέλος- Βόσαρ ηο 

ποζό ηυν 43.544,58€ 

    Ακολούθυρ ενημέπυζε ηα μέλη, όηι ζηον ζςνηασθένηα πποϋ/ζμό έηοςρ 2022 έσει πποβλεθθεί ανάλογη 

πίζηυζη ζε βάπορ ηος ΚΑ Δξόδυν 00.6711.01. 

    Σηη ζςνέσεια ο Ππόεδπορ κάλεζε ηην Ο.Δ. να αποθαζίζει ζσεηικά. 

    Η Οικονομική Δπιηποπή, αθού έλαβε ςπότη ηος ηα ανυηέπυ και όπυρ ειδικόηεπα ζηα 

απομαγνηηοθυνημένα ππακηικά αναγπάθονηαι. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: ΨΦ6ΠΩ9Π-ΖΙΠ



  Α΄. Αποδέτεηαη ηελ Α΄ θαηαλοκή έηοσς 2022 γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ 

ζρνιείσλ πνζνύ 43.544,58 € ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο ππ’αξηζ. 3699/20-01-22 

Απόθαζη ηος ΥΠΔΣ και ηηρ ςπ’ απιθ. 7321/24-01-2022 Αναγγελία Πίζηυζηρ ηος Ταμείος Παπακαηαθηκών 

και Γανείυν. 

 

    Β΄. Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α.Δ. πνπ έρνπλ ήδε πξνβιεθζεί εμ αξρήο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

έηνπο 2022, ήηνη Κ.Α. Δμόδσλ 00.6711.01. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 31/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδος Ληθόιαος 

            5.- Βοσδούρες Ληθόιαος 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΦ6ΠΩ9Π-ΖΙΠ
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