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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                    

 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 37/30 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2018 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσνεδρίαζης ηης 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ 188/2018. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα, 

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Μπεθηάξε Γεκήηξην, γ) Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξην, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Σξσγάδε Βαζίιεην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Καξαθσηηά Γεώξγην, σο κέιε, 

ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 30η Οκηωβρίοσ 2018, ημέρα Σρίηη  και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 11434/23.10.2018 πνπ θνηλνπνηήζεθε 

λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ.72 & 75 ηνπ 

Ν.3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη 

θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] 

Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, γ] Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο, δ]Καιιίξε Μαξία, ε] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, 

ζη)Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Καξαθσηηάο Γεώξγηνο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία.  

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

Θέμα 1ο  :  Περί ακύρωζης διαδικαζίας διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηης μελέηης : «Κελέηη 

γεωλογικής καηαλληλόηηηας ηοσ Σοπικού Ρσμοηομικού Βραταηίοσ». 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πρώηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ όηη 

κε ηελ ππ’αξηζ. 173/2018 (ζε Οξζή Δπαλάιεςε) ΑΟΔ, κε ΑΓΑ: 6ΟΕ8Ω9Π-ΝΟΚ εγθξίζεθαλ ηα ηερληθά 

δεδνκέλα θαη ε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ , θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο κειέηεο : «Μειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ Βξαραηίνπ». 

  Καηόπηλ ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ην ππ’αξηζ. 11417/22.10.2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο  

κειεηώλ θαη επηβιέςεσλ Σερληθώλ έξγσλ κε ζέκα «Αθύξσζε δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνύ Μειέηε γεσινγηθήο  

θαηαιιειόηεηαο ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ Βξαραηίνπ», ζύκθσλα κε ην νπνίν δεηνύλ ηελ καηαίσζε ηεο  

δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο, θαζ’ όηη εθ παξαδξνκήο εγγξάθεθε  

ιαλζαζκέλε πξνεθηηκώκελε ακνηβή. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. πξνηείλεη ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλσηέξσ 

κειέηε, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ εθ λένπ δεκνπξάηεζή ηεο κε 

επαλαθαζνξηζκό ησλ όξσλ θαη θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  

    Ζ Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

                                       Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η       ΟΚΟΦΧΛΑ 

 1.- Σην μαηαίωζη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο : «Μειέηε γεσινγηθήο  

θαηαιιειόηεηαο ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ Βξαραηίνπ», ιόγσ ηεο εθ παξαδξνκήο ιαλζαζκέλεο  

πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ηελ εθ λένπ  

δεκνπξάηεζή ηεο κε επαλαθαζνξηζκό ησλ όξσλ. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α :188/2018. 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Κπεκιάρης Γημήηριος  

                                                                               2.- Σριανηαθύλλοσ Γημήηριος 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                      5.- Κανάβης Αθανάζιος 

             

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό ασθημερόν.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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