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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 03/31 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2023 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ  13 /2023. 

  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 31η  Ηανοσαρίοσ 2023, ημέρα  Σρίηη  και ώρα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 559/27.01.2023  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 2ο :  Περί εγκρίζεως εκδόζεως τρημαηικών ενηαλμάηων προπληρωμής και  

                 οριζμού σπόλογων σπαλλήλων για ηην πληρωμή : α] Σατσδρομικών ηελών,  

                 β] Σατσδρομικής θσρίδας και γ] Ση διακίνηζη εγγράθων με εηαιρεία   

                 courier.     

  

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηερο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο ηελ ππ’ αξηζ. 02/2023 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ΑΓΑ : ΦΑ25Χ9Π-07Θ κε 

ηελ νπνία  νξίζζεθαλ νη Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηοσς 2023 πνπ ζα είλαη δεθηηθνί εθδόζεσο 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη Κ.Α.:  

α)00.6221.01 «Σαρπδξνκηθά Σέιε», κε  εγγεγξακκέλε ζπλνιηθή πίζησζε 35.000,00 επξώ 

β)00.6224.01 «Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier», κε εγγεγξακκέλε ζπλνιηθή πίζησζε 

1.000,00 επξώ. 

  Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο λα ιεηηνπξγήζεη εύξπζκα  πξέπεη λα απνδνζνύλ άκεζα ηα παξαθάησ 

πνζά: 

α) 870,00 επξώ  γηα ηελ πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ. 

γ) 60,00 επξώ γηα ηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα. 

δ) 300,00 επξώ γηα δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier. 

  Δπεηδή νη παξαπάλσ πιεξσκέο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα , πξνηείλεηαη ε έθδνζε ρξεκαηηθώλ 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.172 ηνπ Ν.3463/2006 θαη 

ηηο όκνηεο ησλ άξζξσλ 32,33,34 θαη 37 ηνπ από 17-5/15-6-89 Β.Γ/ηνο θαη πξνηείλεη ηνπο παξαθάησ 

ΑΔΑ: 9ΜΜΝΩ9Π-9ΗΜ



ππόινγνπο ππαιιήινπο , ζην όλνκα ησλ νπνίσλ ζα εθδνζνύλ ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο, 

νθείινληαο εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ηνπο ηεζεί από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, λα απνδώζνπλ ινγαξηαζκό δηαρείξηζεο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ, 

ππνβάιινληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη επηζηξέθνληαο ην κε δηαηεζέλ πνζό: 

1) Σνλ κόληκν ππάιιειν  ηνπ Γήκνπ Βαιαζόπνπιν Παλαγηώηε , ν νπνίνο θαζίζηαηαη ππόινγνο ,  γηα 

ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 500,00 επξώ γηα ηηο δαπάλεο 

ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ (πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηε Γ. Δ. Βόραο) . 

4) Σελ κόληκε ππάιιειν  ηνπ Γήκνπ Κπξηάθε Βαζηιηθή , ε νπνία θαζίζηαηαη ππόινγνο ,  γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 300,00 επξώ γηα ηηο δαπάλεο ηαρπδξνκηθώλ 

ηειώλ (πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ  γηα ηε Γ. Δ. Βέινπ) . 

5) Σελ κόληκε ππάιιειν  ηνπ Γήκνπ αξξή Αξγπξώ , ε νπνία θαζίζηαηαη ππόινγνο ,  γηα ηελ έθδνζε 

ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 70,00 επξώ γηα ηηο δαπάλεο ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ 

(πξνκήζεηα γξακκαηνζήκσλ θαη δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζηεγάδνληαη 

ζην Βξαράηη) . 

6) Σελ κόληκε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Μαζνύξε Αηθαηεξίλε , ε νπνία θαζίζηαηαη ππόινγνο γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 60,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηαρπδξνκηθήο 

ζπξίδαο. 

7) Σελ κόληκε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα, ε νπνία θαζίζηαηαη ππόινγνο γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 300,00 επξώ γηα ηε δαπάλε δηαθίλεζεο 

εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

 

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

1.- Δγκρίνει ηελ έθδνζε ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξ.172 ηνπ Ν.3463/2006 θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32,33,34 θαη 37 

ηνπ από 17-5/15-6-89 Β.Γ/ηνο γηα ηνπο παξαθάησ Κ.Α.: 

α) γηα ηνλ Κ.Α. 00.6221.01 «Σαρπδξνκηθά Σέιε», κέξνο πίζησζεο 500,00 εσρώ  γηα πξνκήζεηα 

γξακκαηνζήκσλ θαη δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηε Γ. Δ. Βόραο. 

Τπόινγνο γηα ην παξαπάλσ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί, 

νξίδεηαη ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο, κ. Βαλαζόποσλος Παναγιώηης. 

β) γηα ηνλ Κ.Α. 00.6221.01 «Σαρπδξνκηθά Σέιε», κέξνο πίζησζεο 300,00 εσρώ γηα πξνκήζεηα 

γξακκαηνζήκσλ θαη δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηε Γ. Δ. Βέινπ. 

Τπόινγνο γηα ην παξαπάλσ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί, 

νξίδεηαη ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο, κα. Θσριάκη Βαζιλική. 

γ) γηα ηνλ Κ.Α. 00.6221.01 «Σαρπδξνκηθά Σέιε», κέξνο πίζησζεο 70,00 εσρώ γηα πξνκήζεηα 

γξακκαηνζήκσλ θαη δηαθίλεζε ζπζηεκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζηεγάδνληαη ζην 

Βξαράηη. 
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Τπόινγνο γηα ην παξαπάλσ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί, 

νξίδεηαη ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο, κα. αρρή Αργσρώ. 

δ) γηα ηνλ Κ.Α. 00.6221.01 «Σαρπδξνκηθά Σέιε», κέξνο πίζησζεο 60,00 εσρώ γηα ηελ πιεξσκή 

ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο. 

Τπόινγνο γηα ην παξαπάλσ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί, 

νξίδεηαη ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο, κα. Καζούρη Αικαηερίνη. 

ε) γηα ηνλ Κ.Α. 00.6224.01 «Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier, κέξνο πίζησζεο 300,00 εσρώ  

γηα ηε δαπάλε δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier. 

Τπόινγνο γηα ην παξαπάλσ ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί, 

νξίδεηαη ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο κ. Κπακώλη Παναγιώηα. 

2.- Οξίδεηαη πξνζεζκία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ ησλ αλσηέξσ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ ε 28η 

Απριλίοσ 2023. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α :   13/2023 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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