
 1 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                       
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                   
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                 

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο 5ο Πραθηηθό ηες  ηαθηηθής ζσλεδρίαζες ζηης 16 Νοεκβρίοσ 2021 

Δθηειεζηηθής Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες: 7/2021 

    Θέκα 1ο : Δηζήγεζε περί ηροποποίεζες ηετληθού προγράκκαηος έηοσς 2021 Γήκοσ Βέιοσ- Βότας. 

   

        ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 16
ε
 ηνπ κελόο Νοεκβρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Σρίηε 

θαη ώξα 10:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ. πξση. 9102/11.11.2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη 

έγθαηξα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

       Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 6 κειώλ, παξαβξέζεθαλ 

παξόληα όια ηα κέιε θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 
             

Παπαθσρηάθος Αλλίβας Γήκαρτος 
(Πρόεδρος) 
δράιες Μηταήι 
ηάτος Αλδρέας 
Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 
Ράπηες Γεκήηρηος 
Ρόδος Νηθόιαος 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

             
          Ο Πξόεδξνο, εηζεγήζεθε ην 1

ο
  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 Γήκνπ Βέινπ- Βόραο , έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο, ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη:         

Σηο Τεσνικό Ππόγπαμμα ηος έηοςρ 2021 είσε ζςμπεπιληθθεί η κάηυθι μελέηη : 

ΣΙΣΛΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ   ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Μελέηερ Τοπογπαθικών Αποηςπώζευν                              

(Κ.Α. 02.70.7413.05) 
20.000,00€ ΣΑΤΑ 2021 

 
Η ανυηέπυ μελέηη δεν θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην ηπέσοςζα σπονική πεπίοδο από ηον Γήμο μαρ και δύναηαι η μεηαθοπά ηηρ 
εγγεγπαμμένηρ πίζηυζηρ ηυν 20.000 € από ΣΑΤΑ 2021, για ηην ενίζσςζη ηηρ νέαρ Ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ για μελέηερ, ςπηπεζίερ 
και ππομήθειερ μεηαξύ Γήμος Βέλος-Βόσαρ και «Γημόππακηορ Α.Δ.» ύτοςρ 40.000 €. 

 
 

Ο Ανηιδήμαπσορ  
Ππογπαμμαηιζμού, Τεσνικών Έπγυν & Μελεηών 

Γήμος Βέλος-Βόσαρ 
 

Αλδξέαο ηάρνο 

 
 

Θέμα  :  Προγραμματική σύμβαση για μελέτες, σπηρεσίες και προμήθειες  
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη όπσο ηξνπνπνηεζεί ην Σερληθό Πξόγξακκα έηνπο 2021 , κε ηελ δηαγξαθή 

ηεο εγγξαθήο, ζε απηό, ηεο κειέηεο «Μειέηεο Σνπνγξαθηθώλ Απνηππώζεσλ» (ζρεη. Κ.Α. 02.70.7413.05),  ε εθηέιεζε 

ηεο νπνίαο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  εληόο ηνπ έηνπο 2021. 

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

   Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.63 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021, σο πξνο ηελ 

δηαγξαθή  ηεο εγγξαθήο, ζε απηό ,  ηεο κειέηεο «Μειέηεο Σνπνγξαθηθώλ Απνηππώζεσλ» (ζρεη. Κ.Α. 02.70.7413.05), ε 

εθηέιεζε ηεο νπνίαο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  εληόο ηνπ έηνπο 2021. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη ππόινηπν αδηάζεην πνζό 20.000,00€ από πηζηώζεηο ΑΣΑ 2021, ην νπνίν ζα 

δηαηεζεί κέζσ αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ. 

  Σελ παξνύζα απόθαζε ζπλνδεύεη ην ζπληαρζέλ ζρέδην, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

    

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  7/2021 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ ΑΝΝΗΒΑ 
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