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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 40/26 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   301/2022. 

  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 26η  Οκηυβπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Πποέδπος ηεο κε αξ. πξση. 8331/21.10.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 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- Πξόεδξνο, β]δξάιεο 

Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο β]Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο :  Πεπί αποδοσήρ ανάλητηρ ηηρ ςλοποίηζηρ από ηο Γήμο Βέλος- Βόσαρ, υρ 

επιλέξιμορ Γήμορ, ηηρ δπάζηρ «Δκζςγσπονιζμόρ ηυν ΘΔΠ», πος σπημαηοδοηείηαι από ηο 
Δθνικό σέδιο Ανάκαμτηρ και Ανθεκηικόηηηαρ Δλλάδα 2.02, καηόπιν ππόζκληζηρ ηος 
Τποςπγείος Φηθιακήρ Γιακςβέπνηζηρ .    
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο   ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην 

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο απνδνρήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεεο, 

γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπυν 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   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

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

κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ θάησζη εηζήγεζε : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρόηαζης ζηη δράζη «Εκζσγτρονιζμός ηφν ΚΕΠ» ζύμθφνα με ηο Εθνικό Στέδιο 
Ανάκαμυης και Ανθεκηικόηηηας Ελλάδα 2.0. 
 ηα πιαίζηα ζσκκεηοτής ζηε Πρόζθιεζε κε ηίηιο «Δθζσγτροληζκός ηφλ ΚΔΠ» ηοσ Τποσργείοσ Φεθηαθής 
Γηαθσβέρλεζες ε οποία τρεκαηοδοηείηαη από ηο Δζληθό τέδηο Αλάθακυες θαη Αλζεθηηθόηεηας Διιάδα 2.0., ο 

ΑΔΑ: Ψ442Ω9Π-ΞΕΑ



Γήκος Βέιοσ Βότας αποδέτεηαη ηελ επητορήγεζε θαη αλάιευε ηες σιοποίεζες ηες δράζες – όπφς ασηή 
αποησπώλεηαη ζηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηοσ οδεγού σποβοιής ηες ζσγθεθρηκέλες πρόηαζες. 
σγθεθρηκέλα, ζηοσς πίλαθες ποσ αθοιοσζούλ παροσζηάδοληαη αλαισηηθά οη δράζεης θαη ηα ποζά τρεκαηοδόηεζες 
ποσ αλαιογούλ ζηο Γήκο Βέιοσ Βότας. 

 ΓΡΑΗ γηα ηε προκήζεηα Η/Τ, Δθησπφηώλ θαη Tablets γηα ηε τρήζε ηες εθαρκογής gov.gr.wallet 

Αρ. ΚΔΠ Η/Τ Δθησπφηές Tablets 

2 9600€ 4000€ 1000€ 

 
 ΓΡΑΗ γηα ηελ σιοποίεζε ζσζηήκαηος δηατείρηζες επηζθεπηώλ & Προκήζεηα tablets  

Αρ. ΚΔΠ Tablets ύζηεκα 
Προηεραηόηεηας 

 

2 400€/2 ηεκ 0  

 
 Γράζε γηα ηης εργαζίες αλαθαίληζες ηφλ ΚΔΠ  

Αρ. ΚΔΠ  Rebranding 

2 81840€ 

 
Όια ηα ποζά είλαη προ ΦΠΑ 24% θαη ο Γήκος επητορεγείηαη γηα ηο ζύλοιο ηφλ ποζώλ ποσ αλαθέροληαη. 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 

  

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ θαη θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ , ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Σελ παξνρή ζύκθσλεο γλώκεο πεξί ππνβνιήο πξόηαζεο δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«Δθζπγρξνληζκόο ησλ ΚΔΠ» από ην Γήκν Βέινπ- Βόραο, ζύκθσλα κε ην Δζληθό ρέδην 

Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο Διιάδα 2.0, θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

- Σελ απνδνρή ηεο αλάιεςεο ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο πνπ αθνξά ην Γήκν Βέινπ- Βόραο, 

σο επηιέμηκνο Γήκνο, ζύκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. 

- Δηζεγείηαη ηελ εγγξαθή ηνπ πνζνύ, πνπ αλαινγεί ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο, ζηνπο αληίζηνηρνπο 

Κ.Α. ζηνλ ηξέρνληα πξνϋπνινγηζκό, κέζσ αλακόξθσζεο. 

- Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 301/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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