
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 31/10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   229/2022. 

  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 10η Αςγούζηος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5902/05.08.2022  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, θαη απόληεο νη : α] Καιιίξε Μαξία, β] 

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

  Σελ θα Καιιίξε  πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο :  Πεπί αποδοσήρ σπημαηοδόηηζηρ ποζού 120.000,00€ από ηο ππόγπαμμα 
ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ , ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ «Ζ ηοπική ανάπηςξη και η πποζηαζία ηος 

πεπιβάλλονηορ» με ηίηλο : «Ππομήθεια αποππιμμαηοθόπων οσημάηων, μησανημάηων έπγος και 
ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού». 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην 

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 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 ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

 
    ηε ζπλέρεηα ν  Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ., 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).» 

ΑΔΑ: 65ΡΤΩ9Π-ΔΗ2



    Βάζει ηυν ανυηέπυ και καηόπιν ηηρ ςπ’απιθ. 50300/28-07-2022 Απόθαζη ηος ΥΠΔΣ,  καηανεμήθηκε ζηο 

Γήμο Βέλος- Βόσαρ ηο ποζό ηυν 120.000,00€ (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), για ηην ππομήθεια 

αποππιμμαηοθόπυν οσημάηυν, μησανημάηυν έπγος και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού, ζηο πλαίζιο ηος 

αναπηςξιακού άξονα πποηεπαιόηηηαρ «Τοπική ανάπηςξη και πποζηαζία πεπιβάλλονηορ» ηος ππογπάμμαηορ 

ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ. 

    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 

   Αποδέσεηαι ηο ποζό ηυν 120.000,00€ (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), για ηην ππομήθεια 

αποππιμμαηοθόπυν οσημάηυν, μησανημάηυν έπγος και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού, ζηο πλαίζιο ηος 

αναπηςξιακού άξονα πποηεπαιόηηηαρ «Τοπική ανάπηςξη και πποζηαζία πεπιβάλλονηορ» ηος ππογπάμμαηορ 

ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ, ζύμθυνα με ηην ςπ’απιθ. 50300/28-07-2022 Απόθαζη ηος ΥΠΔΣ. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 229/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Aκπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 

ΑΔΑ: 65ΡΤΩ9Π-ΔΗ2
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