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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 7/23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   39/2022. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Ξξφεδξν, β) Πδξάιε Κηραήι, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε Καξία, ε) 

Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 23η   Φεβποςαπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη 

χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1054/18.02.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα 

θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 

4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη 

λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Ξξφεδξνο,  

β] Πδξάιεο Κηραήι, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία , ε] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απφληεο νη : α] 

Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνχξεο Ληθφιανο , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Ξαλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 2ο :  : Έκθεζη πεππαγμένων Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Βέλος- Βόσαρ, Α΄ εξαμήνος 

2021. 

    

    Ν Ξξφεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνχκελνο ην  δεύηεπο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ 

ηεο Ν.Δ. , φηη δηακέζνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο ππνβάιιεη αλά εμάκελν ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ, ε νπνία ζπδεηείηαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 

3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/2020. 

   Θαηά ην Α΄ εμάκελν 2021 δηελεξγήζεθαλ 23 ζπλεδξηάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθ ησλ νπνίσλ κία 

(1) θαηεπείγνπζα θαη ειήθζεζαλ ζπλνιηθά 175 απνθάζεηο, πνπ αλαιχνληαη σο εμήο : 

ςνεδπίαζη Απιθ. 

Αποθ. 

α/α 

θέμαηορ 

 

Σίηλορ Θέμαηορ 

 

Φηθοθοπία 
1/15.01.2021 1. 1. (Δθηφο 

Ζκεξεζίαο) 
Ξξφζιεςε Έθηαθηνπ Ξξνζσπηθνχ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ γηα ηελ 
θάιπςε Έθηαθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 
θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζηηο ζρνιηθέο 
κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

2. 2. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί έγθξηζεο έθζεζεο ηεθκεξίσζεο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο 
πξφζθιεζεο ΑΡ11 ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

3. 1. (Ζκεξ. 
Γηάηαμεο) 

Έγθξηζε Ξξνυπνινγηζκνχ θαη Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο 
νηθ. έηνπο 2021 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ». 

 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

4. 2. Ξεξί ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα ην έξγν : 
«Έξγα Αγξνηηθήο Νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βφραο» (αξ. κει. 
10/2019). 

 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

5. 3. Ξεξί έγθξηζεο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Ξ.Δ.) 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Έξγα Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο Γ.Δ. Βέινπ» 
(αξ. κει. 04/2019). 

 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

6. 4. Ξεξί έγθξηζεο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Ξ.Δ.) 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Έξγα Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο Γ.Δ. Βφραο- 
πιελ Γ.Θ. Βξαραηίνπ» (αξ. κει. 05/2019). 

 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

7. 5. Ξεξί έγθξηζεο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Ξ.Δ.) 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Έξγα Αγξνηηθήο Νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- 
Βφραο» (αξ. κει. 10/2019). 
 

 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

8. 6. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ  

ΑΔΑ: 62ΨΨΩ9Π-ΠΣ7



δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο : «Δθπφλεζε κειεηψλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο» 
θαη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

9. 7. Ξεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ησλ άξζξσλ 118 θαη 328 ηνπ Λ. 4412/2016. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

2/25.01.2022 10. 1. Ξεξί εγθξίζεσο εθδφζεσο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 
θαη νξηζκνχ ππφινγσλ ππαιιήισλ γηα ηελ πιεξσκή : α] 
Ραρπδξνκηθψλ ηειψλ, β] Ραρπδξνκηθήο ζπξίδαο θαη γ] Ρε 
δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε εηαηξεία  courier.     

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

11. 2. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ : «Έξγα δηθηχσλ άξδεπζεο θαη Νκβξίσλ 2020» θαη 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

12. 3. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ζην Δηξελνδηθείν Θνξίλζνπ, αίηεζε (βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3869/2020) ησλ : 1) Ληθνιάνπ Κπίδηνπ θαη 2) 
Καξίαο Καληαιέλα Αδάκ, θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θ.ι.π. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

13. 4. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 

απεπζπλφκελε ζην Δηξελνδηθείν Θνξίλζνπ, αίηεζε (βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3869/2020) ησλ : 1) Θπξηάθνπ Ρδειέπε θαη 2) 

Πηαπξνχιαο Ρφκπξνπ, θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο  θ.ι.π. 

Αλαβάιιεηαη 

14. 5. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ζην Κνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν Θνξίλζνπ, 
πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο Ξ.Δ. Θνξηλζίαο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 
πξση. 227404/4442/2018 Απνθάζεσο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο 
ΞΔ Θνξηλζίαο. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

15. 6. Ξξφζιεςε Έθηαθηνπ Ξξνζσπηθνχ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ γηα ηελ 
θάιπςε Έθηαθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 
θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

16. 7. Ξεξί δηαγξαθήο ή κε νθεηιήο ηειψλ χδξεπζεο, ΡΑΞ θιπ 
ππφρξεσλ.    

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

3/02.02.2021 17. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

18. 2. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Απνδνρή έληαμεο ηνπ Γήκνπ ζην Ξξάζηλν Ρακείν, ζηνλ Άμνλα 
Ξξνηεξαηφηεηαο 1 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε» ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» ηεο 
πξάμεο : «Ξξνκήζεηα νθηψ ππφγεησλ ζπζηεκάησλ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ γηα ηελ αηζζεηηθή ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή 
αλαβάζκηζε ησλ Θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

19. 1. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Ππληήξεζε θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ αλνηρηνχ ζεάηξνπ Ρ.Θ. Ξνπιίηζαο» θαη αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

20. 2. Ξεξί ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα 
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 
«ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξεξηβάιινλ» 
ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Γξάζεηο Ζιεθηξνθίλεζεο ζηνπο Γήκνπο». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

21. 3. Ξεξί ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα 
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 
«ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Τεθηαθή 
Πχγθιηζε» ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Smart cities, επθπείο εθαξκνγέο, 
ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία - πξφλνηα, 
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – ηνπξηζκφ 

θαη πεξηβάιινλ, δξάζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 
πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ 
εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

22. 4. Ξεξί ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα 
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 
«ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξαηδεία, 
Ξνιηηηζκφο, Ρνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Ππληήξεζε 
δεκνηηθψλ αλνηρηψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 
πξνζβαζηκφηεηα ΑκΔΑ». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

23. 5. Ξεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα 
ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, κέζσ ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
«Αληψλεο Ρξίηζεο» ηνπ Ξ.ΔΠ. - Ξξφζθιεζε ΑΡ12 κε Θέκα: 
«ΓΟΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΠΖΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

24. 6. Ξεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα 
ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, κέζσ ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
«Αληψλεο Ρξίηζεο» ηνπ Ξ.ΔΠ. - Ξξφζθιεζε ΑΡ08 κε Θέκα: 
«Smart cities, επθπείο εθαξκνγέο, ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο 
γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία - πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 
εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ, δξάζεηο θαη 
κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

ΑΔΑ: 62ΨΨΩ9Π-ΠΣ7



 25. 7. Ξεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ 
πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

4/09.02.2021 26. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

27. 2. Δπείγνπζα απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο αηνκηθψλ κέζσλ 
πξνζηαζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ COVID-19 (θνξσλντφο). 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

28. 3. Νξηζκφο ρξήζηε ηεο Ζιεθηξνληθήο Δθαξκνγήο Κεηξψνπ κειψλ 
επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (Κε.Κ.Δ.Γ.) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο, γηα ην έηνο 2021. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

5/19.02.2021 29. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί έγθξηζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : 
«Δξγαζίεο ζπληήξεζεο παηδηθψλ ραξψλ θαη νξγάλσλ ηνπ 
Γήκνπ». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

30. 2. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ COVID-19 (θνξσλντφο). 

 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

31. 3. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξξφζιεςε Έθηαθηνπ Ξξνζσπηθνχ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ γηα ηελ 
θάιπςε Έθηαθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 
θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

32. 1. Απνδνρή έληαμεο  θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ : «Βειηίσζε 
Αγξνηηθήο Νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βφραο», ζηνλ Άμνλα 
«Ξνηφηεηαο δσήο θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο 
ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ» ζην Ξξφγξακκα «ΑΛΡΥΛΖΠ 
ΡΟΗΡΠΖΠ», πνζνχ 699.999,18€. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

33. 2. Απνδνρή έληαμεο  θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ : 

«Απνπεξάησζε θηηξίνπ Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο», ζηνλ Άμνλα 
«Ξαηδεία, Ξνιηηηζκφο, Ρνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» ζην Ξξφγξακκα 
«ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ», πνζνχ 2.950.000,00€. 

 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

34. 3. Δηζήγεζε θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ γηα ηε ιήςε επελδπηηθνχ 

ηνθνρξεσιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ πνζνχ 699.999,81€ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

«Βειηίσζε Αγξνηηθήο Νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βφραο», ην νπνίν 

είλαη εληαγκέλν ζην Ξξφγξακκα «ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

35. 4. Δηζήγεζε θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ γηα ηε ιήςε επελδπηηθνχ 

ηνθνρξεσιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ πνζνχ 2.950.000,00€ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Απνπεξάησζε θηηξίνπ Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο», ην νπνίν είλαη 

εληαγκέλν ζην Ξξφγξακκα «ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ». 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

36. 5. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα 

ην έξγν: «Αγξνηηθή Νδνπνηία Γ.Δ. Βφραο» (αξ. κει. 9/2019). 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

37. 6. Έθζεζε Δζφδσλ- Δμφδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2020, γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

6/24.02.2021 
ΔΘΣΑΘΣΖ 

38. 1. Ξεξί έγθξηζεο Σξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Ξξνπιεξσκήο γηα 
δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη νξηζκφο ησλ ππφινγσλ ππαιιήισλ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
 
 
7/03.03.2021 

 
39. 

1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 104 Α/2021, απαιιαγή ηνπ 
ππφινγνπ ππαιιήινπ θαη έγθξηζε έθδνζεο Σξεκαηηθνχ 
Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη νξηζκφο ηνπ 
ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

40. 2. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο θαη 

θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο : «Θαπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθψλ θαη πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γηα ην έηνο 2021» ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θαη ησλ 

ΛΞΓΓ απηνχ, πξ/ζκνχ 168.769,68 €. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

41. 1. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ : «Έξγα Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο 

έηνπο 2020» θαη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

42. 2. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα 

ην έξγν : «Έξγα Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο Γ.Δ. Βέινπ» (αξ. κει. 4/ 

2019). 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

43. 3. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα 

ην έξγν : «Έξγα Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο Γ.Δ. Βφραο- πιελ Γ.Θ. 

Βξαραηίνπ» (αξ. κει. 5/ 2019). 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

44. 4. Πχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, 
ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο απηψλ κε ηδία κέζα ηνπ Γήκνπ, έηνπο 
2021. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

45. 5. Έθζεζε Δζφδσλ- Δμφδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2020 γηα έιεγρν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» νηθ. Έηνπο 2020. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

46. 6. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 
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47. 7. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πεξί 

ιήςεο απφθαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

48. 8. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ππαιιήινπ θαη αηξεηνχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

49. 9. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηδηνθηεζηαθνχ 
θαζεζηψηνο. 

Απνζχξεηαη  

50. 10. Ξεξί απνδνρήο γλσκνδφηεζεο θαη νξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ 
άζθεζε αγσγήο πξνο ην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην γηα ηε δηφξζσζε 
θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

51. 11. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί 

εμψδηθεο δηακαξηπξίαο ηνπ θνπ Κπηληάξε Γεκήηξηνπ πξνο ην 

Γήκν Βέινπ Βφραο. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

52. 12. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί ηεο 

αηηήζεσο ηνπ θ. Βαξδνπληψηε Ξαλαγηψηε, γηα εμψδηθν 

ζπκβηβαζκφ (απνδεκίσζε θζνξψλ- δεκηψλ νρήκαηνο ιφγσ 

θαθνηερλίαο νδνζηξψκαηνο). 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

53. 13. Ξεξί απνδνρήο ηεο θαηαλνκήο Α΄ δφζεο έηνπο 2021, γηα ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ 43.265,00€  θαη 

εηζήγεζε θαηαλνκήο ηνπ πνζνχ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ 

Γήκνπ. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

8/09.03.2021 54. 1. Ξξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ  ρξφλνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα έηνπο 2021. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

55. 2. Ξξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε θάιπςε δαπάλεο απφ ηνπο ΘΑΞ έηνπο 
2021. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

56. 3. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

9/16.03.2021 57. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί αλάθιεζεο ηεο ππ’αξηζ. 40/2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη αθχξσζε αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

58. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

59. 2. Ξνιπεηήο πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ δεκφζηαο 
δηνίθεζεο 2022-2025. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

60. 3. Ξεξί ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 

«ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξαηδεία, 

Ξνιηηηζκφο, Ρνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο»  ΚΔ ΡΗΡΙΝ:« Διιάδα 

1821 - Διιάδα 2021». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

61. 4. Ξεξί ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 

«ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» ζηνλ άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξεξηβάιινλ»  

ΚΔ ΡΗΡΙΝ:« Σσξηζηή Ππιινγή Βηναπνβιήησλ, Γσληέο 

Αλαθχθισζεο θαη Πηαζκνί Κεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

62. 5. Ξεξί απνδνρήο γλσκνδφηεζεο θαη νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

λνκηθή ππνζηήξημε ππαιιήινπ θαη αηξεηνχ ηνπ Γήκνπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

63. 6. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εχξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
ηδηνθηεηψλ νηθνπεδηθψλ εθηάζεσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ 
πξνο θαζαξηζκφ γηα ιφγνπο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

64. 7. Ξεξί νξηζκνχ  δηθεγφξνπ γηα ηελ παξνρή γλσκνδφηεζεο, γηα ηε 
δηεξεχλεζε ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

65. 8. Ξεξί έγθξηζεο έθδνζεο Σξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα 
δαπάλεο ΘΡΔΝ (νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ) θαη νξηζκφο 
ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
10/23.03.2021 

 
66. 

1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ζην Δηξελνδηθείν Θνξίλζνπ, αίηεζε (βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3869/2020) ηνπ Ησάλλε Γεσξγίνπ ηνπ 
Γεκεηξίνπ, θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θ.ι.π. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

67. 2. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα 
ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, κέζσ ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
«Αληψλεο Ρξίηζεο» ηνπ Ξ.ΔΠ. - Ξξφζθιεζε ΑΡ04 κε Θέκα: 
«ΓΥΛΗΔΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ ΠΡΗΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ- 
ΒΝΣΑΠ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

68. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

69. 2. Ξεξί έγθξηζεο έθδνζεο Σξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα 
δαπάλεο Θηεκαηνινγίνπ – πνζεθνθπιαθείνπ θαη νξηζκφο 
ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

70. 3. Ξεξί έγθξηζεο έθδνζεο Σξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα 
ηαρπδξνκηθέο δαπάλεο (απνζηνιή εηδνπνηεηεξίσλ ηειψλ) θαη 
νξηζκφο ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

71. 4. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 157 Α/2021  Σξεκαηηθνχ ΝΚΝΦΥΛΑ 
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Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη απαιιαγή 
ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

72. 5. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 105 Α/2021  Σξεκαηηθνχ 
Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη απαιιαγή 
ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

73. 6. Ξεξί ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξξνζσξηλήο θαη Νξηζηηθήο 
Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Έξγα δεκνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ», κε 
αξηζκφ κειέηεο 06/2017. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

74. 7. Ξεξί ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξξνζσξηλήο θαη Νξηζηηθήο 
Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Απνθαηάζηαζε δεκνηηθήο νδνπνηίαο ηνπ 
Γήκνπ», κε αξηζκφ κειέηεο 15/2018. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

75. 8. Απνδνρή έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ζηε ΠΑΔ 572 ηνπ Ξ.Γ.Δ., 

ηνπ έξγνπ : «Δπείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε ζενκελία 
ζηηο 29 θαη 30 Ηαλνπαξίνπ 2019 ζηελ Γ.Δ. Διιελνρσξίνπ ζην 
Γήκν Βέινπ- Βφραο ΞΔ Θνξηλζίαο» πνζνχ 170.000,00€ . 

Αλαβάιιεηαη 

76. 9. Ξεξί έγθξηζεο ή κε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
κίζζσζε ηδησηηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηελ Θνηλφηεηα 
Εεπγνιαηηνχ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

77. 10. Ξεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 
ηκεκάησλ αηγηαινχ ζηε Θνηλφηεηα Βξαραηίνπ θαη ζηηο Θνηλφηεηεο 
Θνθθσλίνπ θαη Λεξάληδαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ κε 
μαπιψζηξεο θ.ι.π. , γηα ην έηνο 2021. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

11/30.03.2021 78. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ππκκφξθσζε κε ηελ ππ’αξηζ. 545/2021 απφθαζε ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. 
 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

79. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

80. 2. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 34 Α/2021 ΣΔΞξνπιεξσκήο 
γηα ηαρπδξνκηθέο δαπάλεο (πιεξσκή ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο) θαη 
απαιιαγή ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

81. 3. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα 
ην έξγν : «Ππληήξεζε Δπηζθεπψλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ 
Αληιηνζηαζίσλ». 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

82. 4. Ξεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΛΞΓΓ 
«ΑΛΔΙΗΜΖ», νηθ. Έηνπο 2021 [1ε] . 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

83. 5. Δηζήγεζε αλακφξθσζεο Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (ΝΞΓ) 
νηθ. έηνπο 2021 ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» [1ε]. 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

12/07.04.2021 84. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

85. 2. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Απνδνρή έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ΠΑΔ 572 ηνπ Ξ.Γ.Δ. 
ηνπ έξγνπ : «Δπείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε ζενκελία 
ζηηο 29 θαη 30 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζηελ Θνηλφηεηα Διιελνρσξίνπ 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο ΞΔ Θνξηλζίαο», πνζνχ 170.000,00€. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

86. 1. Δηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη αλακφξθσζεο 

Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο , νηθ. έηνπο 2021 Γήκνπ 

Βέινπ- Βφραο [ππνρξεσηηθή]. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

87. 2. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα 
ην έξγν : «Έξγα απνθαηάζηαζεο πδξαπιηθψλ ππνδνκψλ Γήκνπ 
Βέινπ- Βφραο». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

88. 3. Ξεξί απνδνρήο ή κε γλσκνδφηεζεο δηθεγφξνπ πνπ αθνξά 
απνδεκίσζε ηδηψηε (εμψδηθν ζπκβηβαζκφ) γηα βιάβε νρήκαηνο, 
ιφγσ θαθνηερλίαο νδνζηξψκαηνο . 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

89. 4. Ξεξί απνδνρήο ή κε γλσκνδφηεζεο δηθεγφξνπ πνπ αθνξά  ηελ 
δηεξεχλεζε ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο νδνχ ζηελ Θπξά – Βξχζε 
Εεπγνιαηηνχ Θνξηλζίαο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

90. 5. Ξεξί έγθξηζεο έθδνζεο Σξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα 

δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη νξηζκφο ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

13/21.04.2021 91 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί έγθξηζεο ή κε Αλαθεθαιαησηηθήο Έθζεζεο 1νπ ηξηκήλνπ: 
«Έξγα επνχισζεο ιάθθσλ έηνπο 2020» 

ΝΚΝΦΥΛΑ  

92.  
1. 

Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

93. 2. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα 
ην έξγν : «Έξγα Αγξνηηθήο Νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βφραο» (αξ. 
κει. 10/2019). 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

94. 3. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα 
ην έξγν : «Αγξνηηθή Νδνπνηία Γ.Δ. Βφραο» (αξ. κει. 09/2019). 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

95. 4. Ξεξί έγθξηζε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ 
(Α.Ξ.Δ.)& 1εο Ππκπιεξσκαηηθήο Πχκβαζεο θαη 2νπ ΞΘΡΚΛΔ ηνπ 
έξγνπ : «Δξγαζίεο Ππληήξεζεο Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ ζηα 
δηνηθεηηθά φξηα Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη επηζθεπέο θζνξψλ ζην 
Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο 
9εο θαη 10εο Πεπηεκβξίνπ 2016». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

96. 5. Ξεξί απνδνρήο ή κε γλσκνδφηεζεο δηθεγφξνπ. ΝΚΝΦΥΛΑ 

14/23.04.2021 97. 1. Ξεξί έγθξηζεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο, ζχζηαζε  
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Αλαπηπμηαθνχ Νξγαληζκνχ ησλ Γήκσλ : ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ, ΒΔΙΝ- 
ΒΝΣΑΠ, ΙΝΡΟΑΘΗΝ – ΞΔΟΑΣΥΟΑΠ- ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ, κε ηελ 
επσλπκία «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Αλψλπκε Δηαηξεία- Αλαπηπμηαθφο 
Νξγαληζκφο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ.- Α. Ν.Ρ.Α.», ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ , 
έγθξηζε ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ θαη νξηζκφο εθπξνζψπσλ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

15/27.04.2021 98. 1.  Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

99. 2. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θνξίλζνπ αίηεζε ηεο 
Ξαλαγηψηαο ρήξαο Ληθνιάνπ Σειηψηε θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ 
Βφραο θαη ινηπψλ. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

100. 3. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Λαππιίνπ  
έθεζε ηεο «ΘΝΘΘΥΛΗ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ 
ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ 
Βφραο. 

Αλαβάιιεηαη 

101. 4. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θνξίλζνπ αίηεζε ηνπ 
Αιέμαλδξνπ Κπαηδάθε θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο θαη ινηπψλ. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

102. 5. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 238 Α/2021  Σξεκαηηθνχ 
Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη απαιιαγή 
ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

103. 6. Ξεξί ρνξήγεζεο παξάηαζεο απφδνζεο Σξεκαηηθψλ Δληαικάησλ 
Ξξνπιεξσκήο γηα ηαρπδξνκηθέο δαπάλεο θαη δαπάλεο δηαθίλεζεο 
εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

104. 7.  Έθζεζε εζφδσλ- εμφδσλ Α΄ ηξηκήλνπ 2021, γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

105. 8. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ξξνυπνινγηζκνχ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ», νηθ. 
Έηνπο  2021 [2]. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

106. 9. Ξεξί έγθξηζεο ή κε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηκεκάησλ αηγηαινχ ζηελ Θνηλφηεηα Βξαραηίνπ θαη ζηηο 
Θνηλφηεηεο Θνθθσλίνπ θαη Λεξάληδαο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ κε μαπιψζηξεο, ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο θ.ι.π., γηα ην έηνο 2021. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

107. 10. Νξηζκφο γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
ηνπ έξγνπ «Έξγα επεηγνπζψλ αληηπιεκκπξηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 
ζηελ Θ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

108. 11. Έγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ 
έξγνπ : «Έξγα επεηγνπζψλ αληηπιεκκπξηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 
ζηελ Θ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο» 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

109. 12. Ξξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/2007 γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε πξφζθαηξσλ αλαγθψλ Ξπξαζθάιεηαο  δηάξθεηαο 
έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

16/07.05.2021 110. 1. Ξεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ  θαη 
Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (ΝΞΓ) ηνπ ΛΞΓΓ «Γεκνηηθφ 
Ιηκεληθφ Ρακείν Βφραο», νηθ. Έηνπο 2021 [1ε πνρξεσηηθή] . 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

 111. 2. Έθζεζε Δζφδσλ- Δμφδσλ A΄ ηξηκήλνπ 2021 γηα έιεγρν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΛΞΓΓ «Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν Βφραο» 

νηθ. Έηνπο 2021. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

17/11.05.2021 112. 1. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ ΛΞΓΓ «Γεκνηηθφ 
Ιηκεληθφ Ρακείν Βφραο», νηθ. Έηνπο 2021 [2ε] . 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

113. 2. Ππκπιήξσζε- απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ- 
αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 
ηξνπνπνίεζε ησλ παξ. 1,2,3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
Λ.4412/2016 - Ξξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ 
ζρεηηθά κε ηελ «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
πξνθαιιηεξγεκέλνπ πβξηδηθνχ ριννηάπεηα ζην αζιεηηθφ θέληξν 
Βέινπ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

114. 3. Ξξνηεξαηνπνίεζε έξγσλ ζην πξφγξακκα «ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» & 
Ρξνπνπνίεζε πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

115. 4. Ξεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε 
αθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ Ρκήκαηνο Δθηέιεζεο θαη 
Ππληήξεζεο Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

116. 5. Έγθξηζε κειέηεο «Κειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
δεκηνπξγίαο Ξξάζηλνπ Πεκείνπ» θαη ηξφπνο εθηέιεζεο 
δηαγσληζκνχ κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ ηεο 
«πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο» βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Λ. 4412/2016 (γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ θάησ 
ησλ νξίσλ ηνπ Λ.4412/2016). 

Αλαβιήζεθε 
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117. 6. Έγθξηζε κειέηεο «Κειέηεο Ρνπνγξαθηθψλ Απνηππψζεσλ» θαη 
ηξφπνο εθηέιεζεο δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο πιένλ 
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη «ηηκήο ή 
θφζηνπο», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ.6 ηνπ άξζξνπ 86 
ηνπ Λ.4412/2006. 

 
ΝΚΝΦΥΛΑ 

118. 7. Ππγθξφηεζε εηήζηαο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ έξγσλ ηεο 
ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 221.8ηνπ Λ. 4412/2016 «κε 
πξνυπνινγηζκφ ρακειφηεξνπ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ 
(1.000.000,00€) επξψ, ζηηο νπνίεο θξηηήξην αλάζεζεο απνηειεί ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθή άπνςε κφλν βάζεη 
ηηκήο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

119. 8. Ξεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

κειέηεο, κε ηίηιν :  «Κειέηεο Ρνπνγξαθηθψλ Απνηππψζεσλ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

120. 9. Ξεξί νινθιήξσζεο ή κε ηνπ έξγνπ «’Δξγα θαηαζθεπήο 
απνδπηεξίσλ γεπέδνπ Εεπγνιαηηνχ» θαη πξφζθιεζε ζηνλ 
επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

18/18.05.2021 121. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

122. 2. Ξεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο θαη 

θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο : «Θαπζίκσλ θίλεζεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ην έηνο 2021» ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θαη ησλ ΛΞΓΓ απηνχ.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

123. 3. Ξεξί έγθξηζεο έθδνζεο Σξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα 
δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη νξηζκφο ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

124. 4. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πεξί 
λνκηθήο εθπξνζψπεζεο αηξεηνχ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

125. 5. Ξεξί απνδνρήο ηεο θαηαλνκήο  Β΄ δφζεο έηνπο 2021, γηα ηελ 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ 43.265,00€  θαη 
εηζήγεζε θαηαλνκήο ηνπ πνζνχ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ 

Γήκνπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

126. 6. Ξεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο θαη 
θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα Θάδσλ γηα ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ρσξηζηήο 
ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο 
ελδ. Ξξ/ζκνχ 88.040,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

127. 7. Δηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθ. Έηνπο  
2021 [2ε]. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

128. 8. Δηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθ. Έηνπο  
2021 [3ε]. 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

129. 9. Ξεξί απνδνρήο γλσκνδφηεζεο θαη νξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ 
άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

19/27.05.2021 130. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί απνδνρήο γλσκνδφηεζεο θαη νξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε 
λνκηθή εθπξνζψπεζε αηξεηνχ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

131. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

132. 2. Έθζεζε Δζφδσλ- Δμφδσλ Α΄ ηξηκήλνπ 2021 γηα έιεγρν ηνπ Ξ/ 
ηνπ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» νηθ. Έηνπο 2021. 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

133. 3. Ξεξί έγθξηζεο έθδνζεο ΣΔΞξνπιεξσκήο γηα ηαρπδξνκηθέο 
δαπάλεο (απνζηνιή εηδνπνηεηεξίσλ ηειψλ) θαη νξηζκφο ππφινγνπ 
ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

134. 4. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ΣΔΞξνπιεξσκήο γηα ηαρπδξνκηθέο 

δαπάλεο θαη δαπάλεο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κε εηαηξεία courier  
θαη απαιιαγή ησλ ππφινγσλ ππαιιήισλ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

135. 5. Ξεξί εγθξίζεσο εθδφζεσο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 
θαη  νξηζκνχ ππφινγσλ ππαιιήισλ γηα ηελ πιεξσκή : α] 
Ραρπδξνκηθψλ ηειψλ θαη β] Ρε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε εηαηξεία  
courier.     

ΝΚΝΦΥΛΑ 

136. 6. Ξεξί έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε 
αθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ 
ηνπ Γήκνπ ζηελ Θνηλφηεηα Βέινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

137. 7. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ζην Δηξελνδηθείν Θνξίλζνπ αγσγή ηνπ θ. 
Θσλζηαληίλνπ Κπάξηδε ηνπ Θενθάλε θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ- 
Βφραο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

138. 8. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε αηξεηνχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

139. 9. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 

απεπζπλφκελε ζην Δηξελνδηθείν Θαιιηζέαο αίηεζε (ηνπ 

Λ.3869/2010) ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Δπζηαζίνπ ηνπ Πππξίδσλα θαηά 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο. 

Αλαβάιιεηαη 

140. 10. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ζην Δηξελνδηθείν Θνξίλζνπ αγσγή ηνπ θ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 
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Γεκεηξίνπ Κπηληάξε ηνπ Πηπιηαλνχ θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ- 
Βφραο. 

141. 11. Ξεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε 
αθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ ΘΔΞ ζηελ Θνηλφηεηα 
Εεπγνιαηηνχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

142. 12. Ξεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα 
ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, κέζσ ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
«Αληψλεο Ρξίηζεο» ηνπ Ξ.ΔΠ. - Ξξφζθιεζε ΑΡ01 κε Θέκα: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΓΟΝΚΔΡΟΖΡΥΛ 
ΘΑΗ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΙΔΚΔΡΟΗΑΠ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

20/07.06.2021 143. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

144. 2. Ξεξί έγθξηζεο ζχλαςεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 
Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Απνθαηάζηαζε ηερλεηνχ 
ριννηάπεηα θαη πξνκήζεηα κεηαιιηθήο θεξθίδαο 510 ζέζεσλ ζην 
γήπεδν Εεπγνιαηηνχ» , πξ/ζκνχ 330.000,00€ (ζπκπι.Φ.Ξ.Α.) θαη 
νξηζκφο εθπξνζψπσλ Γήκνπ ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ 
άξζξνπ 5.  

ΝΚΝΦΥΛΑ 

145. 3. Ξεξί νξηζκνχ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνζσξηλήο θαη Νξηζηηθήο 
Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Έξγα επνχισζεο ιάθθσλ Γήκνπ», κε 
αξηζκφ κειέηεο 02/2017, αλάδνρνο εηαηξεία ΞΗΠΡΔΝΠ Α.Δ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

146. 4. Ξεξί θαζνξηζκνχ εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΘΑΙΙΗΔΟΓΖΚΔΛΝ ΒΟΗΓΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ 
ΠΡΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΒΔΙΝ 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

147. 5. Ξεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ ηξηκεινχο νξγάλνπ γηα ηελ 
απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ : «Έξγα επεηγνπζψλ 
αληηπιεκκπξηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ 
απφ ηελ ζενκελία ζηηο 29 & 30/09/2018 ζηελ Θνηλφηεηα 
Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

148. 6. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
έξγνπ κε ηίηιν : «Ππληήξεζε θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
αλνηθηνχ ζεάηξνπ ΡΘ Ξνπιίηζαο» (αξ. κει. 15/2020). 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

21/18.06.2021 149. 1. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

150. 2. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηνπ ππ’αξηζ. 172 Α/17-3-
2021 ΣΔΞξνπιεξσκήο  γηα δαπάλεο ΘΡΔΝ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

151. 3. Ξεξί νξηζκνχ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο κειέηεο : «Κειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
δεκηνπξγίαο Ξξάζηλνπ Πεκείνπ». 

Αλαβάιιεηαη  

152. 4. Ξεξί έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
πξνθαιιηεξγεκέλνπ πβξηδηθνχ ριννηάπεηα ζην Αζιεηηθφ Θέληξν 
Βέινπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

153. 5. Ξεξί έγθξηζεο ή κε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο : «Κειέηεο Ρνπνγξαθηθψλ 
απνηππψζεσλ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

154. 6. Ξεξί ζπγθξφηεζεο γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 
15 ηεο ζχκβαζεο Ξξνκήζεηαο θαη πεξεζηψλ (κεηθηήο 
ζχκβαζεο) : «Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ Βέινπ- Βφραο, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 
ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

22/23.06.2021 155. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε αηξεηνχ. 
 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

156. 1. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 181 Α/2021  Σξεκαηηθνχ 

Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα ηαρπδξνκηθέο δαπάλεο θαη 
απαιιαγή ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

157. 2. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 180 Α/2021  Σξεκαηηθνχ 
Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο θηεκαηνινγίνπ- 
ππνζεθνθπιαθείνπ θαη απαιιαγή ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

158. 3. Ξεξί έγθξηζεο έθδνζεο ΣΔΞξνπιεξσκήο γηα ηαρπδξνκηθέο 
δαπάλεο (απνζηνιή εηδνπνηεηεξίσλ ηειψλ) θαη νξηζκφο ππφινγνπ 
ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

159. 4. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
έξγνπ κε ηίηιν : «Αγξνηηθή Νδνπνηία Γ.Δ. Βφραο» (αξ. κει. 
09/2019). 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

160. 5. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
έξγνπ κε ηίηιν : «Έξγα Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο  Γ.Δ. Βέινπ» (αξ. 
κει. 04/2019). 

KATA ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

161. 6. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
έξγνπ κε ηίηιν : «Έξγα Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο  Γ.Δ. Βφραο- πιελ 
Γ.Θ. Βξαραηίνπ» (αξ. κει. 05/2019). 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

162. 7. Ξεξί δηαγξαθήο ή κε νθεηιήο ηειψλ χδξεπζεο, ΡΑΞ θ.ι.π. ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

163. 8. Ππδήηεζε επί ηεο αξηζ. 4459/18.06.2021αηηήζεσο ηνπ θ. Ξεληέξε Αλαβάιιεηαη 
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Ξέηξνπ. 

164. 9. Ξαξάηαζε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε Έθηαθησλ Αλαγθψλ Αληηκεηψπηζεο ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

165. 10. Ξεξί απνζηνιήο πξφζθιεζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε 
ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα 
θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ Εεπγνιαηηνχ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

166. 11. Έγθξηζε κειέηεο «Κειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
δεκηνπξγίαο Ξξάζηλνπ Πεκείνπ» θαη ηξφπνο εθηέιεζεο 
δηαγσληζκνχ κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ ηεο 
«πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο» βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Λ. 4412/2016 (γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ θάησ 
ησλ νξίσλ ηνπ Λ.4412/2016).  

Αλαβάιιεηαη  

23/30.06.2021 167. 1. (Δθηφο 
Ζκεξεζίαο) 

Ξεξί θαζνξηζκνχ εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα : 
«Θαπζίκσλ θίλεζεο  θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ην έηνο 2021» 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θαη ησλ ΛΞΓΓ απηνχ». 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

168. 1. Ξεξί έγθξηζεο απφδνζεο ηνπ ππ’αξηζ. 348 Α/2021  Σξεκαηηθνχ 
Δληάικαηνο Ξξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο ΓΔΓΓΖΔ θαη απαιιαγή 
ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

169. 2. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
έξγνπ κε ηίηιν : «Έξγα απνθαηάζηαζεο πδξαπιηθψλ ππνδνκψλ 
Γήκνπ Βέινπ- Βφραο. 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

170. 3. Ξεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
έξγνπ κε ηίηιν : «Δξγαζίεο Ππληήξεζεο Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ 
ζηα δηνηθεηηθά φξηα Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη επηζθεπέο θζνξψλ 

ζην Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκκχξεο 
ηεο 9εο & 10εο Πεπηεκβξίνπ 2016». 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

171. 4. Έγθξηζε Ξξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ : «Απνθαηάζηαζε Γεκνηηθήο Νδνπνηίαο ηνπ Γήκνπ», κε 
αξηζκφ κειέηεο 15/2018. 
 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

172. 5. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.  
 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

173. 6. Ξεξί απνδνρήο πνζνχ 9.422,86€ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ζε νξγαλσκέλεο ή 
κε παξαιίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΞΓ 71/2020. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

174. 7. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ 
απεπζπλφκελε ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Ξξσηνδηθείνπ Θνξίλζνπ, πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

175. 8. Ξεξί νξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα γλσκνδφηεζε επί αηηήζεσο ηνπ θ. 
Θαησπφδε Ησάλλε γηα απνδεκίσζε νρήκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ απφ 
ην Γήκν, ιφγσ θαθνηερλίαο νδνζηξψκαηνο. 

ΝΚΝΦΥΛΑ 

  

   Πηηο αλσηέξσ ζπλεδξηάζεηο ζπκκεηείραλ : 

Ραθηηθά κέιε : Ξαπαθπξηάθνο Αλ. (23)- Ρξσγάδεο Β. (23)- Πηάρνο Αλ. (23)- Κπεθηάξεο Γ. (23)- 

Γαιεβίγθαο Γ. (23)- Καλάβεο Ξ. Αζ. (14)- Βνπδνχξεο Λ. (4). 

    Η Οικονομική Επιηποπή, αθού έλαβε ςπότε ηερ :  

- Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3463/2006, όπυρ ιζσύει ζήμεπα 

- Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010, όπυρ ιζσύει ζήμεπα 

- Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4555/2018, όπυρ ιζσύει ζήμεπα 

- Τεν ειζήγεζε ηος Πποέδπος και μεηά από διαλογική ζςδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

             ςνηάζζει και ςποβάλλει ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ «Έκθεζη Πεππαγμένων Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Α΄ εξαμήνος έηοςρ 2021», φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθφ. 

 

  Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 39/2022 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 
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                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

             

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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