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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 10/16 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   68/2022. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 16ε  Καρηίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1599/11.03.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, 

Πξφεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Βνπδνχξεο Νηθφιανο θαη 

απφληεο νη : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο. 

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

πξαθηηθψλ.          

Θέκα 3ο :  Παροτή Πάγηας Προθαηαβοιής ζηης Θοηλόηεηες ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας, γηα ηο 

έηος 2022. 

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ηρίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ,  

ηα θάησζη : 

Σηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ζπληζηάηαη πάγηα πξνθαηαβνιή ζε βάξνο ηνπ ζρεηηθνχ θσδηθνχ 

αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, θαζνξίδνληαη αλά 

δεκνηηθή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα, νη δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, θαζψο θαη ην χςνο 

απηήο κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ. Τα πνζά ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαηαηίζεληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

επνπηεχεη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε ινγαξηαζκνχο εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ αλήθνπλ ζηνλ νηθείν δήκν γηα θάζε 

ηνπηθή ή δεκνηηθή ελφηεηα μερσξηζηά, κεηά απφ πξφηαζε ησλ ππφινγσλ δηαρεηξηζηψλ θαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Υπεχζπλνη θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη ν ππφινγνο πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

ή ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή νη αλαπιεξσηέο απηψλ πνπ είλαη ππάιιεινο ή ππάιιεινη ηνπ νηθείνπ 

δήκνπ. 

   Καη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/10 εθδφζεθε ε απφθαζε ΥΠ.ΔΣ. 62038/05.09.2019 

(ΦΔΚ 3440/11.09.2019 ηεχρνο B’) ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα εμήο: 

"1. Τν χςνο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα θάζε θνηλφηεηα, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ: 

α) Φηιίσλ (1.000) επξψ γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ έσο θαη ηξηαθφζηνπο (300) θαηνίθνπο. 

β) Γπν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ ηξηαθφζηνπο έλαλ έσο θαη δπν ρηιηάδεο 

(301-2.000) θαηνίθνπο. 

γ) Τεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) επξψ γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ δπν ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη δέθα 
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ρηιηάδεο (2.001-10.000) θαηνίθνπο. 

δ) Έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη πελήληα 

ρηιηάδεο (10.001-50.000) θαηνίθνπο. 

ε) Οθηψ ρηιηάδσλ (8.000) επξψ γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) 

θαηνίθσλ. 

 

Σην Γήκν καο πξνηείλεηαη βάζεη ησλ αλσηέξσ   

α) Γηα ηηο Κνηλφηεηεο Εεπγνιαηηνχ, Βέινπ θαη Βξαραηίνπ ηε ζχζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο  χςνπο ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00€) (γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ δπν ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη δέθα ρηιηάδεο 

(2.001-10.000) θαηνίθνπο. 

β) Γηα ηηο Κνηλφηεηεο Βνρατθνχ, Μπνιαηίνπ, Δπαγγειίζηξηαο, Σνπιελαξίνπ, Φαιθείνπ, Διιελνρσξίνπ, Κνθθσλίνπ, 

Κξελψλ, Νεξάληδαο, Πνπιίηζαο, Σηηκάγθαο, Ταξζηλψλ ηε ζχζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο  χςνπο δχν ρηιηάδσλ 

επξψ (2.000,00 €) (γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ ηξηαθφζηνπο έλαλ έσο θαη δπν ρηιηάδεο (301-

2.000) θαηνίθνπο. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή  αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηεο: 

 ην άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ην άξζξν 207 ηνπ Ν.4555/18 

 ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 

 ηελ ππ' αξηζ. 74449/29.12.2010 (ΦΔΚ 2044/30.12.2010 ηεχρνο Β’) Απφθαζε ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 ηε ζρεηηθή πίζησζε € ζηνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2021 

 ηα άξζξα 32 έσο 35 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959  

 ηελ πεξίπη.ε’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 

 ην άξζξν 204 ηνπ Ν.4555/18 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 
  

Α. πζηήλεη πάγηα πξνθαηαβνιή γηα ηηο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο γηα ην έηνο 2022. 

1. Τπφινγνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθφ 

ρξεκαηηθφ έληαικα θαη ν νπνίνο ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζε βάξνο απηήο, είλαη ν εθάζηνηε  πξφεδξνο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο. Ο ππφινγνο δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο, ρσξίο λα απαηηνχληαη έγγξαθεο 

εληνιέο ηνπ Γεκάξρνπ.  

2. Σν πνζφ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηηο Κνηλφηεηεο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

α) Γηα ηηο Κνηλφηεηεο Εεπγνιαηηνχ, Βέινπ θαη Βξαραηίνπ παγία πξνθαηαβνιή  χςνπο ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00€) (γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ δπν ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη 

δέθα ρηιηάδεο (2.001-10.000) θαηνίθνπο) 

β) Γηα ηηο Κνηλφηεηεο Βνρατθνχ, Μπνιαηίνπ, Δπαγγειίζηξηαο, νπιελαξίνπ, Υαιθείνπ, Διιελνρσξίνπ, 

Κνθθσλίνπ, Κξελψλ, Νεξάληδαο, Πνπιίηζαο, ηηκάγθαο, Σαξζηλψλ, παγία πξνθαηαβνιή  χςνπο δχν 

ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 €) (γηα ηηο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ ηξηαθφζηνπο έλαλ έσο θαη δπν 

ρηιηάδεο (301-2.000) θαηνίθνπο). 

3. Απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή κπνξεί λα πιεξψλεηαη νπνηαδήπνηε δαπάλε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ απνλέκεη ν λφκνο 3852/2010 ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο ή κεηαβηβάδεη ζε 

απηέο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, φπσο ελδεηθηηθά: 
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α) Ζ δαπάλε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (άξζξν 82 πεξίπη. γ'). 

β) Ζ δαπάλε γηα ηελ επείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην δεκνηηθφ δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ (άξζξν 

82 πεξίπη. δ'). 

γ) Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηψλ (άξζξν 82 πεξίπη. ε'). 

δ) Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ νδψλ, πιαηεηψλ, αιζψλ θαη θνηλφρξεζησλ γεληθά 

δεκνηηθψλ ρψξσλ (άξζξν 83 παξ. 2 πεξίπη. δ'). 

 

Γ. Ζ δηαρείξηζε ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32,33,34, 35 

θαη 37 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 θαη ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν.3463/06.  

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 68/2022 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδος Ληθόιαος 

            5.- Βοσδούρες Ληθόιαος 

             

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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