
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 45/09 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   362/2022. 

  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 9η Γεκεμβπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9721/05.12.2022  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 νη : α]Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

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

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο :  Αποδοσή ένηαξηρ ηος Γήμος ζηο Ππάζινο Σαμείο για ηην σπημαηοδόηηζη ηηρ 
ςπηπεζίαρ «Δκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ Ζλεκηπικών Οσημάηων (.Φ.Ζ.Ο.) ζηο Γήμο 
ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ», ζηο πλαίζιο ηος Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 4 «σέδια θόπηιζηρ ηλεκηπικών 
οσημάηων (.Φ.Ζ.Ο.)», ζύμθωνα με ηην ςπ’απιθμ. 201.6/2020  Απόθαζηρ ηος Γ ηος 
Ππάζινος Σαμείος». 
 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηπίηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο  

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιόγσ  ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο,  

γηα  ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

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. 

   

 Καηόπηλ ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα θάησζη :  

ΠΡΟ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΗΓΗΗ 
ΘΔΜΑ: Αποδοσή ένηαξηρ ηηρ σπημαηοδόηηζηρ για ηην ςπηπεζία «Δκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών 
Οσημάηων (.Φ.Η.Ο.) ζηο Γήμο ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ», ζύμθωνα με ηην ςπ’απιθμ. 201.6/2020  Απόθαζηρ ηος Γ ηος 
Ππάζινος Σαμείος. 
 

ΑΔΑ: 6Ξ9ΡΩ9Π-ΖΤΘ



ε ζςνέσεια ηηρ ςπ απίθμ. 306/2020 Απόθαζηρ ηηρ Ο.Δ. η οποία δεζμεύηηκε για ηην εγγπαθή ηηρ 
σπημαηοδόηηζηρ ζηο πποϋπολογιζμό ηος Γήμος Βέλος βόσαρ, ζαρ ενημεπώνοςμε για ηην ένηαξη ηηρ ςπηπεζίαρ 
«Δκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηων (.Φ.Η.Ο.) ζηο Γήμο ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ» ποζού 37200€  με 
ΦΠΑ. Δπιζςνάπηεηαι η απόθαζη  201.6/2020  Απόθαζη ηος Γ ηος Ππάζινος Σαμείος. 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 
 

 

  Θα πξέπεη δε κε απόθαζή καο λα απνδερζνύκε ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ ζην αλσηέξσ πξόγξακκα. 

 

              ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά. 

        Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε όπσο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 
 

1.-  Απνδερόκαζηε ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ππεξεζίαο «Δθπόλεζε ρεδίνπ Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) ζην Γήκν ΒΔΛΟΤ 

ΒΟΥΑ», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 4 «ρέδηα θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 

(.Φ.Η.Ο.)», θαζώο θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ πξάμεο  κε ζπλνιηθό πνζό έληαμεο 

37.200,00€. 

2.- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, πνπ 

ζα απαηηεζνύλ. 

3.-Η αλσηέξσ ζρεηηθή  πίζησζε  έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 02.30.6112.08 ηνπ ηξέρνληνο 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ. 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 362/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

 

             

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 

 

ΑΔΑ: 6Ξ9ΡΩ9Π-ΖΤΘ
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