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ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                       
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                   
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο 6ο Πραθηηθό ηες  ΔΚΣΑΚΣΖ ζσλεδρίαζες ζηης 24 Νοεκβρίοσ 2021 

Δθηειεζηηθής Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες: 8/2021 

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

        

 ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 24
ε
 ηνπ κελόο Νοεκβρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Σεηάρηε θαη 

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

αξηζ. πξση. 9454/23.11.2021 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 ηεο Δθηειεζηηθήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΚΣΑΚΣΖ θαηεπείγοσζας ζσλεδρίαζες,  εηζεγήζεθε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο ηεο άκεζεο αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ νινθιήξσζε εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ Εεπγνιαηηνύ                

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε 

απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθρίλεη ηελ έθηαθηε θαηεπείγοσζα ζσλεδρίαζε ηες Δθηειεζηηθής Δπηηροπής. 

           

 ηε ζπλέρεηα ν  Πξόεδξνο, εηζεγήζεθε ην 1
ο
  θαη κνλαδηθό 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:         

 
Θέμα :  Σροποποίηση Σετνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Γήμοσ. 
τετ. : Προϋπολογισμός Γήμοσ Βέλοσ-Βότας έτοσς 2021 
 
Σην Τερληθό Πξόγξακκα ηνπ έηνπο 2021 είρε ζπκπεξηιεθζεί σο ζπλερηδόκελν, ην θάησζη έξγν : 
 

30- ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ   ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ 
Εεπγνιαηηνύ                
(Κ.Α. 02.61.7321.01) 

52.334,23€ ΠΓΔ - ΣΑΔ 016 
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Έρνληαο ππόςε: 

Α. Τελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλέρηζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Ν. 4412/2016 δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, θαηόπηλ ηεο κε 

αξηζκό 2501/13-04-2021 απόθαζεο πεξί «Γηάιπζεο ζύκβαζεο έξγνπ: «Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ Εεπγνιαηηνύ»» θαη 

Β. ηνπ ππ’ αξηζκ. 551123/15-11-2021 (αξ. πξση. 9285/16-11-2021 Γήκνπ) εγγξάθνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ πεξί 

ύπαξμεο ηνπ αξρηθνύ εγγεγξακκέλνπ πνζνύ ησλ 100.000 € ζηηο πηζηώζεηο ηνπ έξγνπ, 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ κε ηα θάησζη ζηνηρεία : 

30- ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ   ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ 
Εεπγνιαηηνύ                
(Κ.Α. 02.61.7321.01) 

100.000,00 € ΠΓΔ - ΣΑΔ 016 

 
 

 
 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη όπσο ηξνπνπνηεζεί ην Σερληθό Πξόγξακκα έηνπο 2021 , ζύκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ εηζήγεζε. 

   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,  γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ : « Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ Εεπγνιαηηνύ»  , σο θάησζη : 
 

30- ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ   ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ 
Εεπγνιαηηνύ                
(Κ.Α. 02.61.7321.01) 

100.000,00 € ΠΓΔ - ΣΑΔ 016 

 

ζύκθσλα θαη κε ην ππ’ αξηζκ. 551123/15-11-2021 (αξ. πξση. 9285/16-11-2021 Γήκνπ) έγγξαθν  ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ πεξί ύπαξμεο ηνπ αξρηθνύ εγγεγξακκέλνπ πνζνύ ησλ 100.000 € ζηηο πηζηώζεηο ηνπ έξγνπ. 

    

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  8/2021 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ ΑΝΝΗΒΑ 

Ο Αληηδήκαξρνο  
Πξνγξακκαηηζκνύ, Σερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 
Αλδξέαο ηάρνο  

ΑΔΑ: 6ΧΝΥΩ9Π-8ΦΝ
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