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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 24/22 ΗΟΤΛΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   177/2022. 

  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 22α  Ηοσνίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4248/17.06.2022  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] Καιιίξε Μαξία θαη απόληεο : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο   , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο :  Περί έγκριζης απόδοζης ηοσ σπ’αριθ. 373 Α/2022 ΥΔΠροπληρωμής για δαπάνες 

ΓΔΓΓΖΔ και απαλλαγή ηοσ σπόλογοσ σπαλλήλοσ. 
 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηρίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 151/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο [ΑΓΑ: 

60ΕΓΩ9Π-2Γ] ζε εθαξκνγή ηεο  9/2022 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ΑΓΑ : ΩΕ6ΗΩ9Π-

Ω2Ζ κε ηελ νπνία  νξίζζεθε δεθηηθόο γηα έθδνζε ΧΔΠξνπιεξσκήο γηα ην έηνο 2022, ν Κ.Α. 

20.7325.10 κε ηίηιν «Έργα δικηύων ηλεκηροθωηιζμού ηοσ Γήμοσ μέζω ΓΔΓΓΖΔ (Η.Π.)»  κε 

πνζό 15.000,00 εσρώ,  εγθξίζεθε ε έθδνζε ηνπ θαησηέξσ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο: 

- ην ππ’ αξηζ. 373 Α / 2022 ΧΔΠξνπιεξσκήο,  πνζνύ 2.220,11€ εσρώ [ 2.218,11€ κε ΦΠΑ 24% + 

2,00 ιεπηά /€  έμνδα ηξαπέδεο ] γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ Γ.Χ.Σ. κε ηελ ηνπνζέηεζε δύν ζηύισλ Χ.Σ., 

ζηελ νδό Ιθαξίαο ηεο  Κνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, ζρεη. ηο 3002/20.05.2022 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΗΔ, , κε 

ππόινγν ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κα Κελίκογλοσ Λικολέηα. 

  Γηα ην αλσηέξσ έληαικα πξνπιεξσκήο νξίζζεθε εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ ε 1η 

επηεμβρίοσ 2022. 

  ηε ζπλέρεηα ζέηεη ελώπηνλ ηεο Ο.Δ. όηη γηα ην εθδνζέλ έληαικα πξνπιεξσκήο όια ηα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία ειέγρζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ θαη όηη ην ζέκα είλαη θαζαξά ηππηθό 

θαη πξνηείλεη λα εγθξηζεί ν απνδηδόκελνο ινγαξηαζκόο θαη λα απαιιαρζεί  ππόινγνο ππάιιεινο  . 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

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

ΑΔΑ: 66Σ0Ω9Π-2ΙΛ



Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

A.- Δγθξίλεη ηνλ απνδηδόκελν ινγαξηαζκό από ηελ παξαθάησ ππόινγν δηαρεηξίζηξηα κόληκε ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ καο , γηα ην παξαθάησ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο: 

- ην ππ’ αξηζ. 373 Α / 2022 ΧΔΠξνπιεξσκήο πνζνύ 2.220,11€ εσρώ [ 2.218,11€ κε ΦΠΑ 24% + 

2,00 ιεπηά /€  έμνδα ηξαπέδεο ] γηα ηελ επέθηαζε δηθηύνπ Γ.Χ.Σ. κε ηελ ηνπνζέηεζε δύν ζηύισλ Χ.Σ., 

ζηελ νδό Ιθαξίαο ηεο  Κνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, ζρεη. ηο 3002/20.05.2022 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΗΔ, , κε 

ππόινγν ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κα Κελίκογλοσ Λικολέηα. 

B.- Απαιιάζζεη ηελ αλσηέξσ ππόινγν ππάιιειν, σο θαιώο γελόκελεο νη παξαπάλσ απνδόζεηο. 

Γ.- ηε ζπλέρεηα ζα παξαπεκθζνύλ όια ηα παξαζηαηηθά ζηε ινγηζηηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνο 

εθθαζάξηζε ησλ δαπαλώλ, θαζώο θαη ζηελ ππεξεζία Δπηηξόπνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ Ν. Κνξηλζίαο, 

γηα έιεγρν. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 177/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό ασθημερόν.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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