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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 42/ 20 Λοεμβπίος 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 305/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 20η Λοεμβπίος 2020, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9811/16.11.2020 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] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεώξγηνο, θαη απόληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε
λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 7ο :Πεπί ζςμπλήπυζηρ ηηρ ςπ’απιθ. 267/2020 Απόθαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
πος αθοπά ηην έγκπιζη ζύνατηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ ηηρ Πεπιθέπειαρ
Πελοποννήζος και ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ :
«Θςκλοθοπιακή Γιαμόπθυζη κόμβος ζςμβολήρ ηυν ΔΠ. Οδών Λο 31 και ηηρ Δνυηικήρ Οδού
Π.Δ.Ο. Θοπίνθος- Παηπών με ΔΠ. Οδού Λο 28 ζηην Σ.Θ. Κπολαηίος».
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδομο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 267/2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνθαζίζζεθε: 1) ε
έγθξηζε

ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν3852/10, όπσο

αληηθαηαζηάζεθε από ην

Άξζξν 179 ηνπ Ν. 4555/2018, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη ηεο

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Κπθινθνξηαθή Γηακόξθσζε θόκβνπ
ζπκβνιήο ησλ ΔΠ. Οδώλ Νν 31 θαη ηεο Δλσηηθήο Οδνύ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ- Παηξώλ κε ΔΠ. Οδνύ Νν 28
ζηελ Σ.Κ. Μπνιαηίνπ», 2) Δμνπζηνδνηήζεθε ν Γήκαξρν θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ελ ιόγσ ζύκβαζεο, 3) Οξίζζεθε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. ηάρνο Αλδξέαο (Αληηδήκαξρν) σο κέινο
ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιόγσ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο. Αλαπιεξσηήο
ηνπ αλσηέξσ νξίδεηαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Ράπηεο Θεόδσξνο (Αληηδήκαξρνο) θαη 4) Δγθξίζεθαλ
νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζηελ ζπκπιήξσζε ηεο
αλσηέξσ απόθαζεο κε ηνλ νξηζκό θαη 2νπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο, θαζ’ όηη ν Γήκνο καο είλαη ν θνξέαο
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ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη όπσο νξηζζεί ν θ. δξάιεο Μηραήι (Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ) κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ.Γαιεβίγθα Γεώξγην (Γεκνηηθόο ύκβνπινο)
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε .
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

πκπιεξώλεη ηελ ππ’αξηζ. 267/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία αθνξά ηελ
έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Γήκνπ
Βέινπ- Βόραο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο : «Κπθινθνξηαθή Γηακόξθσζε θόκβνπ ζπκβνιήο ησλ
ΔΠ. Οδώλ Νν 31 θαη ηεο Δλσηηθήο Οδνύ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ- Παηξώλ κε ΔΠ. Οδνύ Νν 28 ζηελ Σ.Κ.
Μπνιαηίνπ» θαη σο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νξίδεη ζηελ επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ
5 ηεο ελ ιόγσ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζε ηνλ θ. δξάιε Μηραήι (Πξόεδξν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) κε
αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Γαιεβίγθα Γεώξγην (Γεκνηηθόο ύκβνπινο).
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 305/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σπυγάδηρ Βαζίλειορ
2.- ιάσορ Ανδπέαρ
3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ

Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
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