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ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                       
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                     
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ    

                     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο 4ο Πραθηηθό ηες  ΔΚΣΑΚΣΖ ζσλεδρίαζες ζηης 01 Γεθεκβρίοσ 2022 

Δθηειεζηηθής Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες: 4/2022 

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

ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 1
ε
 ηνπ κελόο Γεθεκβρίοσ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα Σεηάρηε θαη 

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

αξηζ. πξση. 9559/30.11.2022 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 5 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 
             

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

 
 

ηάτος Αλδρέας 
 

 
 

 
 
 
 
    

             
Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήζ εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο ζηα ζέκαηα  

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιόγσ  ηεο ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηοσ 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. 

  

Ο  Πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο 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 Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη:         

 
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                          30 - 11 - 2022 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
Διζηγείηαι προς ηην Δκηελεζηική Δπιηροπή : 
 
1. Αποδεζμεύεηαι από ηον ΚΑ ΔΞ. 20.7325.10 με περιγραθή «Έργα δικηύων ηλεκηροθωηιζμού ηοσ Γήμοσ μέζω ΓΔΓΓΗΔ - Ι.Π. 
2022», ποζό 9.200,00€, από ηον ΚΑ ΔΞ. 20.6262.02 με περιγραθή «Δργαζίες ζσνηήρηζης και επιζκεσής ηλεκηροθωηιζμού Γ.Δ. 
Βέλοσ - Ι.Π.», ποζό 2.400,00€ και από ηον ΚΑ ΔΞ. 20.6262.03 με περιγραθή «Δργαζίες ζσνηήρηζης και επιζκεσής ηλεκηροθωηιζμού 
Γ.Δ. Βότας - Ι.Π.», ποζό 8.300,00€. Το ζσνολικό ποζό ηων 19.900,00€ ποσ αποδεζμεύηηκε από ηοσς ανωηέρω ΚΑ ΔΞ., θα ενιζτύζει 
ηον ΚΑ ΔΞ. 20.6414.01 με περιγραθή «Γαπάνες μεηαθοράς σπολείμμαηος ανακύκλωζης - Γ.Δ. Βέλοσ» με ποζό 9.950,00€. Δπιπλέον 
θα ενιζτσθεί και ο ΚΑ ΔΞ. 20.6414.02 με περιγραθή «Γαπάνες μεηαθοράς σπολείμμαηος ανακύκλωζης - Γ.Δ. Βότας» με ποζό 
9.950,00€.  
 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 
ΜΙΥΑΛΗ ΓΡΑΛΗ 
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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, σο θάησζη : 

Α. Απνδεζκεύεηαη από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.7325.10 κε πεξηγξαθή «Έξγα δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ κέζσ 

ΓΔΓΓΖΔ - Η.Π. 2022», πνζό 9.200,00€, από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6262.02 κε πεξηγξαθή «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ειεθηξνθσηηζκνύ Γ.Δ. Βέινπ - Η.Π.», πνζό 2.400,00€ θαη από ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6262.03 κε πεξηγξαθή 

«Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνθσηηζκνύ Γ.Δ. Βόραο - Η.Π.», πνζό 8.300,00€. Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ 

19.900,00€ πνπ απνδεζκεύηεθε από ηνπο αλσηέξσ ΚΑ ΔΞ., ζα εληζρύζεη ηνλ ΚΑ ΔΞ. 20.6414.01 κε πεξηγξαθή 

«Γαπάλεο κεηαθνξάο ππνιείκκαηνο αλαθύθισζεο - Γ.Δ. Βέινπ» κε πνζό 9.950,00€. Δπηπιένλ ζα εληζρπζεί θαη ν ΚΑ 

ΔΞ. 20.6414.02 κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο κεηαθνξάο ππνιείκκαηνο αλαθύθισζεο - Γ.Δ. Βόραο» κε πνζό 9.950,00€.  

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  4/2022 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ ΑΝΝΗΒΑ 
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