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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 48/21 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   378/2022. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Κηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε 

Καξία, ε) Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21η  Γεκεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 

10243/16.12.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξφεδξνο, 

β]δξάιεο Κηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία, θαη απφληεο νη : α]Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

β]Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνχξεο Ληθφιανο . 

Σνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο Ληθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

    ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθψλ.          

Θέμα 1ο :  Έγκριζη δαπανών πάγιας προκαηαβολής Θοινοηήηων ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας, 

έηοσς 2022. 

     

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην πρώηο ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο 

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο  . 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά 

απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

   

 Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ανωηέρω  ζέκα,  ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. , ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξ/ζκνχ – Ινγηζηεξίνπ & Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                                              20 - 12 - 2022 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ, ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 
 

 

ΑΔΑ: 9Ζ21Ω9Π-ΕΣΟ



 
Διζήγηζη ηης Οικονομικής Τπηρεζίας προς ηην Οικονομική Δπιηροπή ζχεηικά με ηον έλεγχο ηων 

δικαιολογηηικών ηης Πάγιας Προκαηαβολής.  
 

Α. Ο Πξόεδξνο ηεο Θ. Πνπιίηζαο σο δηαρεηξηζηήο ηνπ εηδηθνύ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Πάγηαο 
Πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ,  γηα λα θαιύςεη ηηο δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ εμ΄ αηηίαο ησλ έθηαθησλ θαηξηθώλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Θαθνθαηξίαο ΔΤΑ, αηηήζεθε πξνο ηελ αληίζηνηρε Γ/λζε ηνπ Γήκνπ ηελ άκεζε επηζθεπή ησλ 

βιαβώλ από ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δθόζνλ κεηά από έγγξαθε απάληεζε, δελ ππήξμε ε 
δπλαηόηεηα από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, ηόηε ν Πξόεδξνο ηεο 
Θνηλόηεηαο, ελεξγνπνίεζε ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο. 
Β. Ο Πξόεδξνο ηεο Θ. Βνρατθνύ σο δηαρεηξηζηήο ηνπ εηδηθνύ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Πάγηαο 
Πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ,  γηα λα θαιύςεη ηε δεκηά πνπ πξνέθπςε ζην δίθηπν ύδξεπζεο, ιόγσ ζπαζίκαηνο 
ηνπ δηθηύνπ, αηηήζεθε πξνο ηελ αληίζηνηρε Γ/λζε ηνπ Γήκνπ ηελ άκεζε επηζθεπή ησλ βιαβώλ από ηηο 

πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δθόζνλ κεηά από έγγξαθε απάληεζε, δελ ππήξμε ε δπλαηόηεηα από ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, ηόηε ν Πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο, ελεξγνπνίεζε 
ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο. 
Γ. Ο Πξόεδξνο ηεο Θ. Θνθθσλίνπ δηαρεηξηζηήο ηνπ εηδηθνύ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο 
ηνπ Γήκνπ,  γηα λα θαιύςεη ηηο δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ εμ΄ αηηίαο ησλ έθηαθησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ηεο 
Θαθνθαηξίαο ΔΤΑ, αηηήζεθε πξνο ηελ αληίζηνηρε Γ/λζε ηνπ Γήκνπ ηελ άκεζε επηζθεπή ησλ βιαβώλ από ηηο 
πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δθόζνλ κεηά από έγγξαθε απάληεζε, δελ ππήξμε ε δπλαηόηεηα από ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, ηόηε ν Πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο, ελεξγνπνίεζε 
ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο. 

 ηνλ πην θάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ, κέζσ ησλ Πάγησλ 
Πξνθαηαβνιώλ.  

 
Κεηά από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην αξκόδην ηκήκα ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, εηζεγνύκαζηε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλώλ, κέζσ 
ηεο έθδνζεο Υξεκαηηθνύ Δληάικαηνο Πιεξσκήο θαη εμόθιεζεο ηεο δαπάλεο, κέζσ επηζηξνθήο ηνπ πνζνύ 
ζηνλ εηδηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ γηα ηηο Πάγηεο Πξνθαηαβνιέο. 

 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                              Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 
     ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ                                     ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 
 

     

    Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

 ηελ απφθαζε 68/2022  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε παγία  

πξνθαηαβνιή ζηηο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη νξίζζεθαλ νη δηαρεηξηζηέο απηήο.  

 ηελ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε πίζησζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

 ην άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα (Λ. 3463/06), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ην άξζξν 207 ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΘ Α’ 133). 

 Σελ πεξίπη. ε παξ.1 άξζξν 58 Λ.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4555/18 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΠΟΟ Δ € ΚΑΔ  

Δπηζθεπέο ύδξεπζεο 
απνθαηάζηαζε δηθηύνπ  Θ. 

Βνρατθνύ  222 

ΘΑΠΙΑΛΖ . – 

ΒΙΑΥΟΤ . Ο.Δ.  1.240,00 25.6262.04 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ αγξνηηθώλ 
δξόκσλ θαη απιάθσλ Θ. Πνπιίηζαο 

ιόγσ έληνλεο βξνρόπησζεο 
(θαθνθαηξία ΔΤΑ) 33 

ΘΟΘΘΩΛΗΣΖ Γ. 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ  1.498,99   70.6262.19 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ αγξνηηθώλ 
δξόκσλ θαη απιάθσλ Θ. 
Θνθθσλίνπ ιόγσ έληνλεο 

βξνρόπησζεο (θαθνθαηξία ΔΤΑ) 58 

ΘΑΡΑΥΟΛΣΕΗΣΖ 

ΑΘΑΛΑΗΟ  1.160,00   70.6262.19 

ΑΔΑ: 9Ζ21Ω9Π-ΕΣΟ



 ηα  ρξεκαηηθά εληάικαηα κε ηα νπνία εηζπξάρζεθε ε παγία πξνθαηαβνιή απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο 

 ην άξζξν 35 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 (ΦΔΘ Α’ 114) 

 ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ παγία  πξνθαηαβνιή  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ απφ ηελ παγία πξνθαηαβνιή ησλ Θνηλνηήησλ θαη αλαιήθζεθαλ 

κε ηα ζρεηηθά εληάικαηα. 

2. Γηαζέηεη ηηο θάησζη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2022  θαη εγθξίλεη ηελ έθδνζε 

ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, επ' νλφκαηη ησλ πιεξσζέλησλ δηθαηνχρσλ, κε εηδηθή 

επηζήκαλζε επί ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ φηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδνκέλνπ ηελ 

παγία πξνθαηαβνιή γηα ηνπο θάησζη θσδηθνχο αξηζκνχο:  

 

  
Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 378/2022 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ ΓΑΠΑΛΖ 

ΑΡΗΘΚΟ 

ΠΑΡΑΣΑΣΗΘΟ

Τ 

ΔΠΩΛΤΚΗΑ 

ΓΗΘΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ Δ € ΘΑΔ  

Δπηζθεπέο χδξεπζεο 

απνθαηάζηαζε δηθηχνπ  Θ. 

Βνρατθνχ  222 

ΘΑΠΙΑΛΖ . – 

ΒΙΑΥΟΤ . Ο.Δ.  1.240,00 25.6262.04 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ 

αγξνηηθψλ δξφκσλ θαη 

απιάθσλ Θ. Πνπιίηζαο ιφγσ 

έληνλεο βξνρφπησζεο 

(θαθνθαηξία ΔΤΑ) 33 

ΘΟΘΘΩΛΗΣΖ Γ. 

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ  1.498,99   70.6262.19 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ 

αγξνηηθψλ δξφκσλ θαη 

απιάθσλ Θ. Θνθθσλίνπ ιφγσ 

έληνλεο βξνρφπησζεο 

(θαθνθαηξία ΔΤΑ) 58 

ΘΑΡΑΥΟΛΣΕΗΣΖ 

ΑΘΑΛΑΗΟ  1.160,00   70.6262.19 

ΑΔΑ: 9Ζ21Ω9Π-ΕΣΟ
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