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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 16/27 Απρηιίοσ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   104/2022. 

  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) Καιιίξε Μαξία, ε) 

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27ε  Απρηιίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 2550/20.04.2022  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. 

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

β] Σηάρνο Αλδξέαο, γ] Καιιίξε Μαξία, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο  θαη απόληεο 

νη : α] Σδξάιεο Μηραήι  θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο .  

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 4ο :  Περί έγθρηζες τορήγεζες παράηαζες απόδοζες Υρεκαηηθώλ Δληαικάηωλ 
Προπιερωκής γηα ηατσδροκηθές δαπάλες θαη δαπάλες δηαθίλεζες εγγράθωλ κε εηαηρεία 
courier. 
 

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

κειώλ ηεο Ο.Δ. κε ηελ ππ’αξηζ. 15/2022 [ΑΓΑ: Φ7ΓΕΧ9Π-1ΒΓ] απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

καο, ε νπνία εθδόζεθε ζε εθαξκνγή ηεο αξηζ. 9/2022 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ΑΓΑ : 

ΧΕ6ΗΧ9Π-Χ2Ζ,  κε ηελ νπνία  νξίζζεθαλ νη Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2022, εγθξίζεθε ε 

έθδνζε ησλ θαησηέξσ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο: 

Α)  ην ππ’ αξηζ. 41 Α /2022 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 300,00 εσρώ  γηα ηε δαπάλε δηαθίλεζεο 

εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier, κε ππόινγν ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο θα Κπαθώιε Παλαγηώηα. 

Β) ην ππ’ αξηζ. 37 Α /2022 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 500,00 εσρώ  γηα πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη 

δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηε Γ. Δ. Βόραο, κε ππόινγν ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο θ. Βαιαζόποσιο 

Παλαγηώηε. 

Γ) ην ππ’ αξηζ. 38 Α /2022 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 300,00 εσρώ γηα πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη 

δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηε Γ. Δ. Βέινπ, κε ππόινγν ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο θα Θεοδώρα 

Καδοσροπούιοσ  

Γ)  ην ππ’ αξηζ. 39 Α /2022 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 70,00 εσρώ γηα πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη 

δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ζην Βξαράηη, κε ππόινγν ηελ ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ καο θα αρρή Αργσρώ. 

 

  Γηα ηα αλσηέξσ εληάικαηα πξνπιεξσκήο νξίζζεθε εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ ε 26ε 

Απρηιίοσ 2022. 

ΑΔΑ: ΨΥΝ3Ω9Π-3ΡΚ



  Ύζηεξα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηηο αηηήζεηο ησλ ππόινγσλ ππαιιήισλ, ζύκθσλα 

κε ηηο νπνίεο αηηνύληαη παξάηαζε πξνζεζκίαο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ γηα έλα κήλα, ήηνη κέρξη ηελ 

26.05.2022 γηα ηα αλσηέξσ ΧΔΠ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη θαζ’ όηη 

ππάξρεη ππόινηπν γηα δηάζεζε, ην νπνίν δελ ζα εμαληιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απόδνζεο. 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ.Δ. πξνηείλεη ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο, ζύκθσλα θαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.32 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο  θαη θαιεί ηελ Οηθ..Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

 

                                               Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΧΛΑ 

    Τελ ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο γηα έλα κήλα , ήηνη κέρξη ηελ 26.05.2022 , γηα ηα ππ’αξηζ.  

41 Α/2022, 37 Α/2022,   38 Α/2022  & 39 Α/2022 εθδνζέληα ρξεκαηηθά εληάικαηα  

πξνπιεξσκήο, όπσο απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά αλσηέξσ, ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία ιήγεη ζηηο  

26.04.2022 γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη θαζ’ όηη ππάξρεη ππόινηπν γηα  

δηάζεζε, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.32 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο.           

   
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 104/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      

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

                                                                               1.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               2.- Θαιιίρε Καρία 

                                                                               3.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Βοσδούρες Ληθόιαος     

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 

ΑΔΑ: ΨΥΝ3Ω9Π-3ΡΚ
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