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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 12/07 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 85/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,
σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 7ε Απξηιίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00
ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
2201/02.04.2021 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.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,
β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, θαη απόληεο : α]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέκα 2ν : Απνδνρή έληαμεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ ΑΔ 572 ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ έξγνπ :
«Δπείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ
από ηε ζενκελία ζηηο 29 θαη 30 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζηελ Θνηλόηεηα Διιελνρωξίνπ ηνπ Γήκνπ
Βέινπ- Βόραο ΠΔ Θνξηλζίαο», πνζνύ 170.000,00€.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηεξν ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο
ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο νινθιήξσζεο ησλ
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ .
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 72,74 θαη 75 ηνπ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ., έζεζε ππόςε ησλ κειώλ, ηελ ππ’αξηζ. 68079/16.03.2021 (Οξζή
Δπαλάιεςε κε αξ.πξση. 87297/05-04-2021) απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκώλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε δέζκεπζε πξνϋπνινγηζκνύ
πνζνύ εθαηόλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξώ (170.000,00€ ), ζε βάξνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ελάξηζκνπ
έξγνπ 2014ΣΔ572000002 ηεο ΣΑΔ 572 ηνπ Π.Γ.Δ. θαη δηάζεζε ηζόπνζεο πίζησζεο θαη κεηαβίβαζε ηεο
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ζηνλ Γήκν Βέινπ- Βόραο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Δπείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε ζενκελία ζηηο 29 θαη 30 Ιαλνπαξίνπ 2018
ζηελ Κνηλόηεηα Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ΠΔ Κνξηλζίαο».
Θα πξέπεη δε κε απόθαζή καο λα απνδερζνύκε ηελ αλσηέξσ ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ
ζην αλσηέξσ πξόγξακκα.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όπσο
ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1.- Απνδέρεηαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ην πνζό ησλ εθαηόλ εβδνκήληα
ρηιηάδσλ επξώ (170.000,00€) από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2014ΣΔ572000002 ηεο
ΣΑΔ 572 ηνπ Π.Γ.Δ. θαη ζηελ έληαμή ηνπ ζην αλσηέξσ πξόγξακκα, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
68079/16.03.2021(Οξζή Δπαλάιεςε κε αξ.πξση. 87297/05-04-2021) απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Υπνδνκώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ :
«Δπείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ
από ηε ζενκελία ζηηο 29 θαη 30 Ιαλνπαξίνπ 2018 ζηελ Κνηλόηεηα Διιελνρσξίνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ΠΔ
Κνξηλζίαο».
2.- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο,
πνπ ζα απαηηεζνύλ.
3.- Η ζρεηηθή πίζησζε ζα εγγξαθεί ζηνλ ηξέρνληα πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, κέζσ αλακόξθσζήο ηνπ.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 85/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σξωγάδεο Βαζίιεηνο
2.- ηάρνο Αλδξέαο
3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο

Αθξηβέο απόζπαζκα
Εεπγνιαηηό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

