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ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                       
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                     
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ    

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο 1ο Πραθηηθό ηες  ΔΚΣΑΚΣΖ ζσλεδρίαζες ζηης 15 Απρηιίοσ 2022 

Δθηειεζηηθής Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες: 1/2022 

    Θέκα 1ο : Δηζήγεζε περί ηροποποίεζες ηετληθού προγράκκαηος έηοσς 2022 Γήκοσ Βέιοσ- Βότας. 

        

 ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 15
ε
 ηνπ κελόο Απρηιίοσ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα Παραζθεσή 

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

κε αξηζ. πξση. 2361/13.04.2022 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, ζύκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηεο ππ’ αξηζκ. 14527, 14518/24-02-

2022 εγθξηηηθήο ηνπ Π/Τ,              

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 2022 Γήκνπ Βέινπ- Βόραο , έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο, ηελ ζρεηηθή 

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

 
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                           13 - 04 - 2022 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
 

Η Γ/νζη Οικονομικών Υπηπεζιών αθού έλαβε ςπ’ ότη ηηρ :  
Την παπ. 5 άπθπο 23 Ν. 3536/2007 
Το άπθπο 8 ηος Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α’) 
Το έγγπαθο ηος ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παπ. 5 άπθπο 77 Ν. 4172/2013 
Την  ςπ’ απιθμ. : Οικ 55040/26-07-2021 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 3291/26-07-2021) 
Την ςπ’ απιθμ. 7/21-01-2022 Α.Γ.Σ. με ηην οποία τηθίζηηκε ο Π/Υ έηοςρ 2022 και ηην ςπ’ απιθμ. 14527, 14518/24-02-2022 Δγκπιηική 
ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ. 
 

ΑΔΑ: 9ΟΡΒΩ9Π-ΓΕ8



 2 

Διζηγείηαι ππορ ηην Δκηελεζηική Δπιηποπή ηα κάηυθι : 
 
Σύμθυνα με ηιρ ζςμπληπυμαηικέρ επιζημάνζειρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ, ηηρ ςπ’ απιθμ. 14527, 14518/24-02-2022 εγκπιηικήρ 
ηος Π/Υ, ππέπει να γίνοςν οι ακόλοςθερ ηποποποιήζειρ : 
 
Σηην Υπηπεζία Αποσέηεςζηρ ειζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΣ. 00.0341.01 με πεπιγπαθή «Τέλη ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο 
αποσέηεςζηρ» και ποζό 9.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑ ΔΣ. 00.0322 πος διαμοπθώνεηαι ζε ποζό 441.000,00€. 
Ταςηόσπονα λόγυ ηηρ ανηαποδοηικόηηηαρ ζηο ζκέλορ ηυν εξόδυν, ειζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑ ΔΞ. 25.7336.01 με πεπιγπαθή 
«Έπγα ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ δικηύυν αποσέηεςζηρ» και ποζό 9.000,00€, ηο οποίο αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑ ΔΞ. 25.6151.01 
με πεπιγπαθή «Γικαιώμαηα ηπίηυν (ΓΔΗ, ΔΛΤΑ, κλπ) από ηην είζππαξη ηελών, θόπυν, πποζηίμυν κ.α.».  

 
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη όπσο ηξνπνπνηεζεί ην Σερληθό Πξόγξακκα έηνπο 2022 , 

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 2022, κε ηελ εγγξαθή ζε 

απηό, λένπ έξγνπ κε ηίηιν : «Έξγα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο δηθηύσλ απνρέηεπζεο», πξνϋπνινγηζκνύ 9.000,00€ 

    

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  1/2022 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ ΑΝΝΗΒΑ 

 

  

Ο ΑΝ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ            Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
 
 

 

           ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 ΑΘΑΝΑΗΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 
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